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1 besluitenlijst gemeenteraad 13 juni 2019 

 

Besluitenlijst gemeenteraad  
 

 

 

Datum vergadering 

13 juni 2019 
Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal 
Aanvang 

20.00 
Sluiting 

22.05 

Voorzitter: 

Burgemeester J. 

Langenacker 

Secretaris: 

E. Kling 
 

Aanwezig: 

De dames W.M.M. van den Brink-Agtmaal, S.E.M. van Keep, P.D.A.M. Koek-Baks, L. 

Kreca, L.D. Muusses en C. de Vries  

De heren J. Alberts, A.G. Blom, J.E. Bos, M.J. Hilbrands, J. Koek, F. Rienstra, P. Roos, 

J.F.L. Slats en L.J. de Vré 

Wethouders A.A.M. Boomgaars, C.C.M. Korrel, B.M. de Reijke en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 

 

 

1. Opening van de vergadering 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agendapunten: 

7.e. Actualisatie GREX Zonnehof 

7.f.  Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

Worden verplaatst naar de hamerstukken. 

 

3. Mededelingen 

- De commissie Ruimte van donderdag 20 juni is verplaatst naar het 

gemeentehuis. 

- Afgelopen week is er een forse stormschade geweest aan de 

Ouderkerkerplas. Ca 130 bomen zijn daarbij gesneuveld. 

 

4. 

 

Vragenhalfuurtje 

De volgende vragen worden gesteld: 

OAA: Stormschade Manege Ouderkerk 

OAA: Indoorcamping 

D66: Verkiezingsposters 

D66: Parkeertellingen bushalte Burgemeester Stramanweg 

D66: Ja-ja-sticker 

PvdA: Verkeerssituatie Machineweg 

CDA: Aantal woningzoekende 

CDA: Verkeerssituatie Machineweg 

CDA: Weekblad Ouder-Amstel digitaal  

VVD: Open karakter Rondehoep 

GL: Staat van de bomen 

 

De vragen worden door de portefeuillehouders beantwoord 

 

5. Besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 april 2019 wordt 

vastgesteld 

 

6. HAMERSTUKKEN 

De hamerstukken 
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6.a Aanwijzing verlengde deel Joan Muyskenweg als openbare weg in 

de zin van de Wegenwet 

6.d AM begroting 2020 jaarrekening 2018 

6.c Collegevoorstel jaarstukken 2018, begroting 2020 en 

meerjarenraming 2020- 2023 Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 

6.d jaarstukken veiligheidsregio 

7.e Actualisatie GREX Zonnehof 

7.6 Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

 

Worden zonder stemverklaringen vastgesteld 

 

7. BESPREEKSTUKKEN 

7.a Detailhandelsstructuurvisie Ouderkerk aan de Amstel 

 

Er worden 3 Moties/Amendementen ingediend door Natuurlijk 

belang, Ouder Amstel Anders, Partij van de Arbeid. 

Alle amendementen en moties worden naar aanleiding van de 

beantwoording door de portefeuillehouder ingetrokken 

 

Besluit: Het raadsvoorstel 2019/20 detailhandelsstructuurvisie 

Ouderkerk aan de Amstel wordt met 13 voor en 2 tegen vastgesteld. 
 

7.b Vaststelling programma van Eisen Entrada 

 

D66 dient samen met alle partijen een motie in. 

 

Besluit: Het raadsvoorstel 2019/31 programma van Eisen Entrada 

raadsbreed vast te stellen. 

 

De ingediende motie wordt raadsbreed aangenomen. 

 
Aangenomen motie: 

Verzoekt het college: 

 In te zetten op een minimum aantal vierkante meters waarbij met behoud van 
kwaliteit nog sprake is van transformatie van kantoren naar woningen op 
Entrada. 

 Hier ook een onafhankelijke financiële onderbouwing bij te geven door naast 
de stedenbouwkundige visie een exploitatiemodel op te stellen. 

 De resultaten van bovenstaande twee punten te betrekken bij de 
besluitvorming van de stedenbouwkundige visie, zodat de gemeenteraad op 
dat moment de te realiseren vierkante meters definitief kan vaststellen. 

 Voorts als onderdeel van de stedenbouwkundige visie: 
o onderzoek te doen naar windhinder en schaduwwerking op Entrada 

en de omgeving. 
o een duurzaamheidsparagraaf op te nemen. 

o te borgen dat er qua woninggrootte voor een gemêleerde doelgroep 
wordt gebouwd ten bate van een goed woonklimaat. 

o te borgen dat waar in de hoogtekaart van het programma van eisen 

een 30 meter zone is aangegeven, dan ook niet hoger dan 30 meter 
wordt gebouwd. 
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7.c Nieuwe A2 Entree 

Stemverklaringen worden gegeven door Natuurlijk Belang, Partij van 

de Arbeid en Ouder Amstel Anders. 

 

Besluit: Het raadsvoorstel 2019/29 Nieuwe A2 Entree wordt met 10 

voor en 5 tegen aangenomen 

 
7.d Financiën Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 

 

Besluit: Het raadsvoorstel 2019/19 Financiën Centrumplan 

Ouderkerk aan de Amstel wordt raadsbreed aangenomen 

 
7.e Actualisatie GREX Zonnehof 

Is verplaatst naar de hamerstukken 

 
7.f Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid 

Is verplaatst naar de hamerstukken 
 

 

8. Sluiting 

 

9. Getekende presentielijst  

Zie bijlage 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op  

de plv. raadsgriffier,  de voorzitter,  

 

Dhr E. Kling   Mw. J. Langenacker  
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1 Raadsvoorstel GR GGD Veilig Thuis, Begroting 2020 en jaarverslag 2018..docx 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2019/33 
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : GR GGD Amsterdam-Amstelland, Begroting 2020 

(inclusief geactualiseerde begroting 2019) en 

Jaarverslag 2018 Veilig Thuis en Centrum Seksueel 

Geweld. 

portefeuillehouders : Burgemeester Joyce Langenacker en Wethouder 

Rineke Korrel 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt 

zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld  is 

vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. De uitvoering 

van de taken op het gebied van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld is via een 

dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de GGD Amsterdam. 

 

In de voorliggende begroting 2020 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt de 

bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor het jaar 2020 geraamd op € 14.238,-. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is voor dit voorstel van toepassing. In de 

Wgr is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de 

ontwerpbegroting toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van 

de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting 2020 en de 

geactualiseerde begroting 2019 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland. 

 

De Wet maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van burgemeester en 

wethouders de plicht op om een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling in te richten, oftewel een Veilig Thuis organisatie. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Vanaf 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Veilig Thuis Amsterdam-

Amstelland vastgelegd in een openbaar lichaam, de gemeenschappelijke regeling GGD 

Amsterdam-Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het openbaar 

lichaam GGD Amsterdam-Amstelland is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan 

met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken van 

Veilig Thuis en van het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.  

 

Vanaf 2019 heeft Veilig Thuis een veranderde opdracht en werkwijze gekregen. Dit mede 

als gevolg van de aanscherping van de Wet Meldcode op 1 januari 2019. De veranderde 

opdracht richt zich op een verbeterde meldcode, radarfunctie en monitoring. De 

veranderde werkwijze bestaat uit focus op acute onveiligheid en structurele onveiligheid, 

een nieuwe versie van het handelingsprotocol en een nieuw triage instrument.  
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Waarom dit raadsvoorstel? 

Jaarlijks stelt de GR GGD Amsterdam-Amstelland een jaarverslag en een concept 

begroting op. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde 

activiteiten. In de conceptbegroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten 

vertaald.  

Het algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland heeft in april 2019 

ingestemd met het jaarverslag 2018, de actualisatie van de begroting 2019 en de 

concept begroting 2020. De volgende stap is om de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten de gelegenheid te bieden hun zienswijze te geven op de concept begroting 

2020 en de geactualiseerde begroting 2019. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt: 

Jaarverslag 2018 

- Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland 

(Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) en van de gemeentelijke bijdrage over 

2018 van € 13.415,-. 

Begroting 2020 inclusief actualisatie 2019 

- Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de GR GGD Amsterdam-

Amstelland en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke bijdrage voor 

2020 van € 14.238,-. 

- Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2019 van de GR GGD 

Amsterdam-Amstelland en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke 

bijdrage van € 13.959,-. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het terugdringen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen. Deze missie past 

binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben 

geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  

Veilig Thuis is hét advies en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk 

geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft 

voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid 

duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. 

Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week via het gratis 

telefoonnummer 0800-2000.  

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt door Veilig Thuis nauw samengewerkt met 

de lokale sociale teams, in Ouder-Amstel het Kernteam. 

 

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een netwerkorganisatie met een eigen 

herkenbare toegang en een eigen telefoonnummer. Het CSG biedt hulpverlening en 

ondersteunt slachtoffers. Daarbij werkt het CSG, indien het slachtoffer dat wil, nauw 

samen met de zedenpolitie. De telefonische bereikbaarheid van het CSG wordt verzorgd 

door de frontoffice van Veilig Thuis. Het centrum is dag en nacht bereikbaar. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Jaarverslag GR GGD Amsterdam Amstelland 2018 

Inhoudelijk 

Veilig Thuis 

In 2018 zijn regio breed in totaal 9754 meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis 

Amsterdam-Amstelland, waarvan 7195 meldingen over huishoudens mét kinderen en 

2559 meldingen over huishoudens zonder kinderen. Daarnaast zijn er in 2018 in totaal 

5447 adviesaanvragen binnengekomen.1 

                                           
1 Bron: Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, tweede halfjaar 

2018. Voor meer cijfers zie deze rapportage in de bijlage. 
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Voor Ouder-Amstel bedroeg het aantal meldingen 86 over het jaar 2018, waarvan 59 

meldingen over huishoudens mét kinderen en 27 meldingen over huishoudens zonder 

kinderen. Het aantal adviesaanvragen voor Ouder-Amstel was in 2018 met 11 

adviesvragen wat lager dan in voorgaande jaren.  

 

Regio breed was 82% van de meldingen over huishoudens met kinderen afkomstig van 

de politie. Bijna de helft van de meldingen betrof kindermishandeling, een derde (ex) 

partnergeweld. Bij meer dan de helft van de meldingen was er sprake van psychisch 

geweld. Van de meldingen over huishoudens zonder kinderen werden bijna alle 

meldingen gedaan door de politie (95%). Bij 65% van deze meldingen was sprake van 

psychisch geweld, in 41% ging het om lichamelijke mishandeling. 

 

Het aantal adviesaanvragen in 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met 24% en het 

aantal meldingen is zelfs met 29% gestegen. Het aandeel triagebesluiten dat door Veilig 

Thuis binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen werd afgerond was gemiddeld 

84%. De gemiddelde tijd voor een triage liep op van ruim één werkdag in het eerste 

halfjaar naar ruim twee werkdagen in het tweede halfjaar. Mogelijke verklaringen zijn de 

toename in het aantal meldingen en de nieuwe uitgebreidere werkwijze van Veilig Thuis 

vanaf oktober 2018.  

Alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen worden direct beoordeeld op spoed. De 

zaken die onmiddellijk interventie vragen worden binnen twee uur opgepakt en kennen 

geen wachttijd. Meldingen waarbij kinderen betrokken zijn krijgen voorrang op andere 

meldingen. Voor alle huishoudens (met en zonder kinderen) waarover een melding is 

binnengekomen bij Veilig Thuis is er gedurende het proces van triage en onderzoek een 

contactpersoon vanuit Veilig Thuis voor het gezin (met of zonder kinderen) of voor de 

alleenstaande (oudere). 

 

Centrum Seksueel Geweld 

In 2018 hebben 193 slachtoffers van seksueel geweld in de regio Amsterdam-Amstelland 

casemanagement ontvangen. Dit is een toename van 20% in vergelijking met 2017 (160 

acute slachtoffers). Het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice is 

toegenomen met 22% (328 in 2018 tegenover 269 in 2017). Van het aanbod van 

overbruggende zorg hebben 31 personen gebruik gemaakt.2 

Bij 139 slachtoffers is informatie over de woonplaats beschikbaar. Van deze slachtoffers 

kwamen 126 uit Amsterdam en 13 uit de Amstelland gemeenten. Verdere uitsplitsing van 

de gegevens is niet mogelijk in verband met de kleine en daardoor herleidbare aantallen. 

 

Financieel 

Financieel is 2018 voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland met een positief resultaat van 

€ 88.984,- afgesloten. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  

Gemeente Ouder-Amstel betaalt aan de GR GGD Amsterdam-Amstelland -zoals begroot- 

een bijdrage van € 13.415,-. 

 

Actualisatie begroting 2019 GR GGD Amsterdam-Amstelland 

Met de actualisatie van de begroting 2019 stijgen de totale kosten van de GR GGD 

Amsterdam Amstelland met ruim twee ton van € 12.342.311,- naar € 12.549.225,-. Deze 

stijging heeft vooral betrekking op de personeelskosten van Veilig Thuis. Op basis van de 

geactualiseerde begroting 2019 is de algemene reserve, na aftrek van het negatief 

resultaat 2019, nog ruim 4 ton.  

 

Voor Ouder-Amstel heeft de actualisatie van de begroting 2019 geen financiële   

consequenties. 

 

                                           

 
2 Bron: Centrum Seksueel Geweld Amsterdam Amstelland, Jaarcijfers 2018. Voor meer 

informatie zie deze rapportage in de bijlage. 
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Begroting 2020 GR GGD Amsterdam-Amstelland 

De geactualiseerde begroting 2019 en de begroting 2020 zijn gebaseerd op een 

verwachte toename van het aantal meldingen met 10% als gevolg van de verbeterde 

Meldcode. In beide begrotingen is echter nog geen rekening gehouden met een verdere 

autonome stijging van het aantal meldingen en ook niet met het landelijk aangepaste 

handelingsprotocol van Veilig Thuis. Mogelijk heeft dit nog invloed op de begroting. 

Vastgelegd is dat eventueel financieel risico voor rekening is van de gemeente 

Amsterdam. 

De totale begroting 2020 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland is ten opzichte van de 

geactualiseerde begroting 2019 verhoogd met de nominale ontwikkeling. Hiernaast 

stijgen de overhead kosten en materiële lasten enigszins ten opzichte van de 

geactualiseerde begroting 2019. De kosten komen daarmee op een totaal van € 

12.924.497,-.  

De bijdrage van Ouder-Amstel neemt iets toe, met name door de nominale ontwikkeling. 

De jaarbijdrage voor 2020 voor Ouder-Amstel is geraamd op € 14.238,-.  

Dit bedrag is conform de gemeentelijke begroting 2020. 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Het grootste deel van de begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit 

personeel van Veilig Thuis, hoofdzakelijk vast personeel. De totale begroting 2020 van de 

GR GGD Amsterdam-Amstelland bedraagt in totaal bijna € 13 miljoen.   

Het overgrote deel van de kosten van Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen, te 

weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de Centrumgemeente 

Amsterdam wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Daarnaast zijn extra 

rijksmiddelen beschikbaar gesteld in verband met de verbeterde Meldcode. 

Ter vereenvoudiging van de financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente 

met de Amstelland gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf 

het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. Dat betekent dat de 

Amstelland gemeenten voor de dekking van Veilig Thuis niet worden aangeslagen op hun 

18+ zorgbudget.  

De begroting van het Centrum Seksueel Geweld wordt geheel gefinancierd vanuit de 

Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO).   

 

De bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis betreft de 18- gelden. Deze bijdrage 

wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen.  

Voor de gemeente Ouder-Amstel is de bijdrage aan de begroting 2020 € 14.238,-. Dit is 

conform de begroting 2020. 

 

 

Wat is het vervolg? 

Na behandeling in de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de 

begroting 2020 de geactualiseerde begroting 2019, nadat geen  

zienswijzen door de raden zijn ingediend, definitief vastgesteld door het algemeen 

bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland, tezamen met het jaarverslag 2018. 

Daarna worden de vastgestelde begroting en jaarverslag voor 15 juli 2019 toegezonden 

aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.  

 

Bijlagen 

- GR GGD Amsterdam-Amstelland, Begroting 2020 Veilig Thuis en Centrum Seksueel 

Geweld, inclusief geactualiseerde begroting 2019. 

- GR GGD Amsterdam-Amstelland, Jaarverslag 2018 Veilig Thuis en Centrum 

Seksueel Geweld. 

- Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, tweede halfjaar 2018. 

- Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland, jaarcijfers 2018. 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/33, 

 

 

BESLUIT : 
 

Jaarverslag 2018 

- Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland 

(Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) en van de gemeentelijke bijdrage over 

2018 van € 13.415,-. 

 

Begroting 2020 inclusief actualisatie 2019 

- Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de GR GGD Amsterdam-

Amstelland en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke bijdrage voor 

2020 van € 14.238,-. 

- Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2019 van de GR GGD 

Amsterdam-Amstelland en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke 

bijdrage van € 13.959,-. 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
 J. Langenacker 
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1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel 
Geweld Amsterdam-Amstelland 

 

1.1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-
Amstelland en dienstverleningsovereenkomst 

 
Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en 

het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland vastgelegd in een openbaar lichaam, 

gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-

Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het 

grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar 

lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD 

Amsterdam.  

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de 

GGD Amsterdam.  

 

Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 
Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & 

Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met 

andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering 

nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen. 

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo): 

 het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een 

vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt; 

 het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

 het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

 het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft; 

 het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de 

melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft; 

 het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van (een 

vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de 

ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; 

 indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in 

kennis stellen van het college van B&W; 

 het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn 

ondernomen. 

 

 

Een AMHK/Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een 

college van B&W Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk 

geweld en kindermishandeling uit te voeren. 
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Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke 

taken uit, te weten: 

 het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn. 

 uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

 expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling. 

 uitvoering geven aan taken ten behoeve van de Tijdelijke Huisverboden. 

 uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen 

dienstverlening. 

 uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden Jeugd. 

 

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland 
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op 

medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverlening 

werken nauw samen in het belang van slachtoffers (0-100 jaar). 

Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers bij wie het seksueel geweld 7 dagen of korter geleden heeft 

plaatsgevonden. De eerste week direct na het seksueel geweld biedt namelijk unieke kansen op medisch, 

psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn. Slachtoffers die geen contact met politie willen 

kunnen ook van het CSG gebruik maken. 

Het CSG is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Kenmerkend voor een CSG 

is dat zorg vanuit verschillende disciplines integraal wordt verleend. Dit gebeurt door professionals voor wie 

deze zorg tot de dagelijkse taken behoort. Het uitgangspunt is ‘zo snel mogelijk met zo min mogelijk 

professionals, die zo goed mogelijk zijn opgeleid’. 

Het CSG biedt: 

• acute medische zorg gericht op preventie van zwangerschap en besmetting met SOA/HIV, en behandeling 

van letsel; 

• acute psychologische zorg om herstel te bevorderen en ter preventie van het ontstaan van psychische 

stoornissen, met name PTSS; 

• forensisch-medisch onderzoek gericht op het veilig stellen van sporen en letselduiding bij 

aangiftebereidheid 

 juridische zorg zowel voorafgaand als na een eventuele aangifte bij de politie 

Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden wordt overbruggende zorg 

van maximaal 3 maanden aangeboden. Binnen die overbruggende zorg wordt de hulpvraag verhelderd, 

traumascreening afgenomen en wordt het slachtoffer begeleid naar passende traumabehandeling.  
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1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-
Amstelland 

 

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan RVE GGD Amsterdam op de uitvoering van 

de volgende taken voor vormgeving Veilig Thuis:  

a. het fungeren als meldpunt bij crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn. 

b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke 

passende vervolghulp nodig is. 

c. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en 

kindermishandeling en expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling. 

d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijk Huisverboden. 

e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van 

de eigen dienstverlening. 

f. het leveren van periodieke informatie over de geleverde prestaties, conform het 

informatieprotocol Veilig Thuis (VNG) aan het algemeen bestuur van de Openbaar 

lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

g. als opdrachtnemer voeren van periodiek overleg met de RVE OJZ van de gemeente 

Amsterdam die fungeert als ambtelijk opdrachtgever namens de GR-partners. 

h. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners en politie ten behoeve van een 

efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en inbreng van 

expertise van de ketenpartners en politie ten behoeve van de vormgeving van Veilig 

Thuis. 

i. het vormgeven van een eigen identiteit van het AMHK, als onafhankelijk en deskundig 

Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum.  

j. uitvoering geven aan taken voor het CSG zijnde:  

(i) uitvoering geven aan de frontoffice van het CSG;  

(ii) het met voor 0,1 fte delen van de communicatieadviseur van het CSG met 

Veilig Thuis; het leveren van de coördinator van het CSG welke, net als het 

CSG als geheel onder de directeur Publieke Gezondheid van de RVE GGD 

Amsterdam valt, het volgende takenpakket heeft: zorgdragen voor de 

doorontwikkeling van het CSG, monitoren van (werk)processen en resultaten, 

het maken van evaluaties, jaarverslagen, jaarplannen en de begroting alsmede 

het vervullen van een oplossende rol bij geschillen tussen de partners van het 

CSG.  
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1.3. Ontwikkelingen Veilig Thuis: stijging meldingen en 
invoering Wet verbeterde Meldcode    

 

 

Verbeterde meldcode vanaf 1 januari 2019 

Per 1 januari 2019 is de Wet verbeterde Meldcode van kracht. Deze wetswijziging houdt in dat 

professionals vanaf 1 januari 2019 (vermoedens van) acute en/of structurele situaties van 

kindermishandeling en huiselijk geweld altijd moeten melden bij Veilig Thuis, ook wanneer de 

professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Voor burgers geldt dat het onderscheid tussen melden 

en adviesvragen vervalt: vragen van burgers zullen altijd als melding worden opgepakt.  

Met het in werking treden van de Wet verbeterde Meldcode krijgt Veilig Thuis ook een zogenaamde 

radarfunctie. Veilig Thuis kan informatie uit verschillende meldingen combineren (radarfunctie) om de 

veiligheidssituatie beter in te schatten. Tevens wordt in de veiligheidsbeoordeling het register Veilig 

Thuis geraadpleegd. In dit register is zichtbaar of betrokkenen bekend zijn of bekend zijn geweest in een 

andere Veilig Thuis regio. Dit register is in het eerste kwartaal van 2019 operationeel.  

Tot slot verandert de monitorfunctie van Veilig Thuis als gevolg van de invoering van de verbeterde Wet 

Meldcode. Veilig Thuis zal casuïstiek langduriger en op maat gaan monitoren. Het doel daarvan is dat 

casuïstiek waar Veilig Thuis bij betrokken is geweest (melding en eventueel onderzoek) goed in beeld te 

houden, en de expertise ook na de directe bemoeienis van Veilig thuis beschikbaar te stellen als de 

casuïstiek daarom vraagt. 

Voor de uitvoering van de aanscherping van de meldcode is extra financiering beschikbaar gesteld door 

VWS (DUVO-middelen). Amsterdam ontvangt hiervan € 3.396.437, voor de regio Amsterdam-

Amstelland.  

 

Groei aantal meldingen bij Veilig Thuis zet door 

Sinds de start in 2015 kent Veilig Thuis een steeds stijgende instroom van adviesvragen en meldingen. 

Deze stijging heeft zich ook in 2018 voortgezet. Het aantal meldingen per maand kwam in mei voor het 

eerst boven de 1000 uit.   

In 2018 zijn in totaal 5447 adviesvragen en 9754 meldingen binnengekomen.  

Ten opzichte van 2017 is het aantal adviesvragen in 2018 met 24% gestegen en het aantal meldingen 

met 29%.  

De huidige begrotingen 2019 en 2020 zijn gebaseerd op de te verwachten groei in 2019 met betrekking 

tot de verbeterde meldcode (+10%). In beide begrotingen is echter geen rekening gehouden met een 

verdere autonome stijging van het aantal meldingen  in 2019, naast de verwachte 10% toename door de 

verbeterde Meldcode.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Begroting 2020 – Actualisatie 2019 GR 
GGD Amsterdam – Amstelland  

 
 
 

 
 

 

De actualisatie van de begroting 2019 heeft voornamelijk betrekking op personeelskosten. Daarin is 

rekening gehouden met een nominale ontwikkeling van 3%. 

Zoals te zien in de tabel is de grootste kostenpost in de begroting de personeelkosten met een totaal van 

€ 9 miljoen. Dat geldt voor zowel Veilig Thuis als het Centrum Seksueel Geweld.  

 

Algemene reserve 

De stand van de algemene reserve per 1-1-2018 was €423.000. De stand per 31-12-2018 na toevoeging 

van het resultaat 2018 van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld is €510.513. De stand is de 

geactualiseerde begroting 2019 en de begroting 2020 berekend op basis van het verwachte resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam - Amstelland

Begroting 2020 - Actualisatie 2019

Datum - 22 februari 2019

Vaste loonkosten Veilig Thuis 6.962.746€           8.804.417€           8.937.539€             9.205.665€              

Vaste loonkosten Centrum Seksueel Geweld 67.280€                69.986€                72.085€                  74.248€                    

Onregelmatigheidstoeslag 227.637€               133.908€              250.000€               257.500€                  

Variabele vergoedingen 19.334€                 40.944€                40.142€                  40.142€                    

Opleiding en cursussen (individueel) 13.126€                 79.240€                80.438€                  82.851€                    

Werk Kosten Regeling 39.285€                 44.777€                 44.777€                  46.120€                    

Personeel 7.329.407€           9.173.271€           9.424.980€           9.706.526€              

Materiële kosten 748.177€               537.213€               481.213€                495.649€                 

Rentelasten en afschrijvingen 9.837€                   11.379€                 9.837€                    10.132€                    

Overhead 2.300.792€           2.620.448€          2.633.195€             2.712.191€               

TOTAAL UITGAVEN 10.388.213€         12.342.311€         12.549.225€           12.924.497€            

Ontvangsten 10.389.202€         12.313.095€         12.390.648€          12.847.848€            

TOTAAL ONTVANGSTEN 10.389.202€         12.313.095€         12.390.648€          12.847.848€            

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen) 989€                      -29.216€               -158.577€               -76.649€                  

Baten uit voorz. frictiekosten inzake overname personeel JBRA en Blijfgroep 87.524€                 60.206€                60.206€                 46.182€                    

Mutaties in voorziening 87.524€                 60.206€                60.206€                 46.182€                    

Ontrekking Algemene reserve -98.371€                 -30.468€                  

Toevoeging Algemene reserve 88.513€                 30.990€                

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen) -€                       -€                      -€                        -€                          

Stand Algemene reserve na toevoeging/onttrekking 510.513                  541.503€               412.142                  381.675€                  

Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Actualisatie  2019 Begroting 2020
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2.1. Toelichting lasten op begroting 2020 en actualisatie 
2019 Veilig Thuis 

 
 

Personeel 

 

 
 

De totale salariskosten voor 2019 bedragen op basis van 114,69 fte, € 8,9 miljoen. Voor 2020 bedragen 

de totale salariskosten (met een indexatie van 3%) € 9,2 miljoen. Daarnaast is het bedrag aan toelagen 

(in verband met onregelmatige werktijden) begroot op € 250.000 voor 2019 en € 255.000 voor 2020. De 

variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de 1norm binnen de 

gemeente Amsterdam 

 

Materiële lasten 

 

De materiële lasten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse 

werkzaamheden.  

De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 437.000. Voor 2020 zijn deze lasten begroot op  

€ 450.110. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: 

- ICT kosten t.b.v. THV activiteiten. Deze kosten zullen niet meer worden gerealiseerd. 

- Kosten aan onderhoud gebouwen worden al in rekening gebracht in de post huisvesting. 

 

 
 

 

                                                                    
1
 Opleidingskosten € 350 per fte en variabele vergoedingen 0,09% van totale vaste loonkosten 

Vaste loonkosten Veilig Thuis 8.937.539€                9.205.665€          

Onregelmatigheidstoeslag 250.000€                   257.500€              

Variabele vergoedingen 40.142€                     40.142€                

Opleiding en cursussen (individueel) 80.438€                     82.851€                

Werk Kosten Regeling 44.777€                      46.120€                

Personeel 9.352.895€                9.632.278€          

Omschrijving Actualisatie  2019 Begroting 2020

Inhuur personeel 104.000€            104.000€                  107.120€              

Opleidingen (accreditaties en registraties) 47.000€              47.000€                    48.410€                

ICT kosten KHONRAAD Software (tbv THV) 49.000€              -€                          -€                      

ICT kosten door derden (incl hard-en software, data en telecommunicatie) 82.000€              82.000€                    84.460€               

Uitbestede werkzaamheden (juridisch) 8.000€                8.000€                      8.240€                  

Uitbestede werkzaamheden (tolken en vertaalservice) 18.000€              18.000€                    18.540€                

Leasekosten voertuigen (onderhoud, schade, brandstof, vergunningen) 75.000€               75.000€                    77.250€                

Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen) 5.000€                 5.000€                      5.150€                   

Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwerk) 14.000€              14.000€                    14.420€                

Preventie & Voorlichting 74.000€              74.000€                    76.220€                

Abonnementen op media 14.000€              10.000€                    10.300€                

Onderhoud gebouwen 3.000€                 -€                          -€                      

Materiële kosten 493.000€            437.000€                  450.110€              

Omschrijving Actualisatie  2019 Begroting 2020Begroting 2019
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Overhead  

 

 
 

De overheadlasten betreffen de kosten voor de ondersteuning van Veilig Thuis door de afdeling Zorg 

Specifiek Ondersteuning (ZSO) en door de GGD op het gebied van automatisering, huisvesting, 

personele zaken, financiën en kwaliteit. De actualisatie 2019 bedraagt € 2.439.572 en de begroting 2020 

bedraagt € 2.512.759. De belangrijkste wijziging is een hogere doorbelasting van de kosten aan Zorg 

Specifiek Ondersteuning. 

 

2.2. Toelichting baten  

 
 

De actualisatie op de baten heeft betrekking op de bijdrage voor de THV activiteiten. Deze bijdrage is voor 

2019 verhoogd van € 161.000 naar €230.000. Verder zijn alle baten (met uitzondering van de extra DUVO 

middelen) met 3% verhoogd voor 2020. 

 

Bijdrage regiogemeenten Amstelland 

De bijdrage van de regiogemeenten Amstelland is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2018. Voor de 

begrotingsjaren 2020 t/m 2022 is rekening gehouden met een indexering van 2%. Verder zijn deze bedragen 

inclusief de bijdrage voor de THV activiteiten. 

 

 

Interne verrekening RVE/BC (I&A kosten van de GGD) 324.000€            300.000€                  309.000€             

Interne verrekening RVE/BC (facilitair kosten van de GGD) 3.570€                 -€                          -€                      

Interne verrekening RVE/BC (psychiater en BEG via MGGZ) 53.464€               53.500€                     55.105€                 

Interne verrekening RVE/BC  Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO) 378.711€             429.122€                  441.996€             

Inzet Onderzoeker 67.000€              67.000€                    69.010€                

Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (huisvestingskosten van de GGD) 599.184€            583.000€                  600.490€             

Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD) 1.006.950€         1.006.950€               1.037.159€           

Overhead 2.432.879€         2.439.572€               2.512.759€           

Omschrijving Actualisatie  2019 Begroting 2020Begroting 2019

Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting 73.236€               73.236€                     75.433€                 

Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland) 177.462€             177.462€                  182.786€              

Bijdrage OJZ voor THV activiteiten 161.000€            230.000€                  236.900€             

Bijdrage Amstelland voor THV activiteiten 20.000€              20.400€                    21.012€                
Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode 3.396.437            3.396.437€               3.579.311              

DUVO kortingen -150.000€           -150.000€                 -150.000€            

Bijdrage Gemeente Amsterdam 8.333.192€          8.333.192€               8.583.187€           

Ontvangsten 12.011.327€        12.080.727€             12.528.629€        

Omschrijving Actualisatie  2019 Begroting 2020Begroting 2019

Bijdrage Regiogemeenten 

 Realisatie 

2018 

 Begroting 

2019 

 Actualisatie 

2019 

 Begroting 

2020 

 Begroting 

2021 

 Begroting 

2022 

Aalsmeer 31.315        32.588       32.654          33.307          33.973         34.652      

Amstelveen 88.699      92.753        92.940         94.799         96.695        98.629      

Diemen 26.847       27.880       27.936          28.495        29.065        29.646      

Ouder-Amstel 13.415        13.930        13.959          14.238         14.523         14.814      

Uithoorn 29.189       30.311        30.373           30.980        31.600        32.232      

Totaal 189.466€  197.462€   197.862€      201.819€     205.856€    209.973€  
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3. Begroting Centrum Seksueel Geweld 
2020 en actualisatie 2019 

 
 
 
In 2018 hebben 193 slachtoffers van acuut  seksueel geweld hulp gekregen van het CSG Amsterdam-
Amstelland. Dit is een toename van 20% in vergelijking met 2017 (160 acute slachtoffers). Daarnaast is in 
2018 het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice toegenomen met 22% (328 in 2018 
tegenover 269 in 2017). 
 
 

 
 
Voor 2019 zijn de lasten van Centrum Seksueel Geweld geactualiseerd naar een totaal bedrag van 

€309.921. Deze stijging heeft betrekking op de loonkosten en de overhead (in verband met de nominale 

ontwikkeling). In totaal bedraagt de aanpassing circa €8.000 ten opzichte van de begroting 2019. De 

totale baten zijn met het zelfde bedrag opgehoogd. Voor 2020 zijn zowel de baten als de lasten met 2% 

opgehoogd ten opzichte van 2019. In de begroting van de GR GGD Amsterdam - Amstelland is Centrum 

Seksueel Geweld opgenomen volgens onderstaande baten en lasten. 

 

 

 

 

Begroting Centrum Seksueel Geweld 2020
Omschrijving Begroting 2019 Actualisatie 2019 Begroting  2020

Lasten

kosten front-office 

Personeel 12.340€              12.340€                12.587€                

Overheadlasten 2.600€                2.600€                 2.652€                 

kosten zorgcoördinatie 

Personeel 157.175€            157.175€              160.319€              

Materiële kosten 5.444€                5.444€                 5.553€                 

kosten CSG

Personeel 69.986€              72.085€                73.527€                

Materiële kosten 44.213€              44.213€                45.097€                

Overheadlasten 10.010€              16.064€                16.384€                

Totaal lasten 301.768€            309.921€              316.119€              

Baten

Bijdrage Amsterdam 301.768€            309.921€              316.119€              

Totaal baten 301.768€            309.921€              316.119€              

 Saldo   €                    -    €                     -    €                     -   
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4. Meerjarenbegroting  
 
 
 

 
De meerjarenbegroting is gebaseerd op de actualisatie van de begroting 2019 en uitgaande van een 
formatie van 114,69fte. Verder is het uitgangspunt een indexatie van 3% per jaar.  

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam - Amstelland

Meerjarenbegroting 

104,26 fte

Personeel 9.424.980€       9.706.526€        9.997.721€        10.297.653€      

Materiële kosten 481.213€            495.649€           510.519€           525.834€           

Rentelasten en afschrijvingen 9.837€                10.132€              10.436€             10.749€             

Overhead 2.633.195€        2.712.191€         2.793.556€        2.877.363€        

TOTAAL UITGAVEN 12.549.225€      12.924.497€      13.312.232€       13.711.599€      

Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting 73.236€              75.433€              77.696€             80.027€             

Interne verrekening Zorg tbv CSG 309.921€           319.219€            328.795€           338.659€           

Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland) 177.462€            182.786€           188.269€           193.918€           

Bijdrage OJZ voor THV activiteiten 230.000€           236.900€           244.007€           251.327€            

Bijdrage THV Amstelland 20.400€             21.012€              21.642€             22.292€             

Bijdrage Gemeente Amsterdam 8.333.192€         8.583.187€         8.840.683€       9.105.904€        

Extra middelen Amsterdam ivm Meldcode 3.396.437€         3.579.311€         4.084.189€       4.084.189€       

DUVO kortingen -150.000€          -150.000€          -150.000€          -150.000€          

Ontvangsten 12.390.648€     12.847.848€     13.635.282€      13.926.315€      

TOTAAL ONTVANGSTEN 12.390.648€     12.847.848€     13.635.282€      13.926.315€      

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen) -158.577€           -76.649€            323.050€           214.716€           

Baten uit voorz. frictiekosten inzake overname personeel JBRA en Blijfgroep 60.206€             46.182€             44.880€             44.880€             

Mutaties in reserves en voorzieningen 60.206€             46.182€             44.880€            44.880€            

Ontrekking Algemene reserve -98.371€             -30.468€            

Toevoeging Algemene reserve 367.930€           259.596€           

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen) -€                    -€                    -€                   -€                   

Stand Algemene reserve na toevoeging/onttrekking 412.142€           381.675€            749.605€           1.009.201€        

Begroting 2021 Begroting 2022Omschrijving
Actualisatie  

2019
Begroting 2020
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1. Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
Amsterdam – Amstelland (GR Amsterdam – Amstelland) opgericht op 1 januari 2017. 
 
Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na 
inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-
Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.  
In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) evenals het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen 
aan de GGD Amsterdam. Hiermee wordt de GGD Amsterdam belast met de volgende taken:  

• het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met 
een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt; 

• het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling; 

• het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien dat noodzakelijk is, zonder 
toestemming van degene die het betreft, persoonsgegevens verwerken; 

• het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft; 
• het in kennis stellen van een instantie van een melding die passende professionele hulp kan 

verlenen; 
• het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van 

(een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de 
betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; 

• het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn 
ondernomen. 

De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle 
voorzieningen van de GGD. De GR Amsterdam-Amstelland wordt met uitzondering van de Gemeente 
Amsterdam, gefinancierd door de deelnemende gemeenten o.b.v. inwonersaantallen en met de DUVO 
middelen die de Gemeente Amsterdam als centrumgemeente heeft ontvangen van het Rijk. 
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2. Programmaverantwoording 

2.1 Veilig Thuis 

 

Missie 

 
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong 
tot oud.  
Deze missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben 
geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten:  

• duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke 
gezinnen/families nemen af 

• meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien. 

Visie 
 
Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is 
een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een 
basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. 
Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van 
Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot. 
 
In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn tien kernelementen vastgelegd die van belang zijn voor een 
effectieve aanpak. Samengevat: 

• Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen. 
• Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te 

doorbreken. 
• Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of 

kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de 
veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar 
afstemmen, dit zorgt ervoor dat er minder hulpverleners gelijktijdig in het gezin aanwezig zijn. 

• Hulp en ondersteuning zijn systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-)systeem 
gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en 
geanalyseerd. 

• De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale 
aanpak van justitiële en zorgpartners vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ met 
waar mogelijk ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk. 

Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn daar de volgende elementen aan toegevoegd: 
• Veilig Thuis moet hét laagdrempelige punt voor burgers en professionals zijn om zorgen te 

bespreken, advies te vragen en een melding te doen. 
• Deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve 

aanpak. 
• Duurzame veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe 

problemen waaraan veelal langdurig ingesleten patronen ten grondslag liggen, die niet met 
korte interventies duurzaam zijn op te lossen. 

• Het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak nog meer en beter de kennis te benutten 
van ervaringsdeskundigen en rolmodellen. 



 
 

5 

Wat hebben we bereikt, en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 

In 2018 zijn in totaal 5447 adviesvragen en 9754 meldingen binnengekomen.  

Ten opzichte van 2017 is het aantal adviesvragen in 2018 met 24% gestegen en het aantal meldingen 

zelfs met 29%.  

 
Instroom meldingen en adviezen in 2018 

Instroom H1 H2 Totaal 2018 

Adviezen 2802 2645 5447 

Meldingen 4339 5415 9754 

Huishouden zonder kinderen 1028 1531 2559 

Huishouden met kinderen 3311 3884 7195 

 

 

Doorlooptijden triage in werkdagen (wettelijke termijn is 5 werkdagen) 

 
 
Doorlooptijd onderzoek tussen binnenkomst melding en afronding onderzoek (wettelijke termijn is 11 
weken) 
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Het aandeel triagebesluiten dat binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen werd afgerond was 
gemiddeld 84%. De gemiddelde doorlooptijd liep op van gemiddeld 1 werkdag in het eerste halfjaar naar 
ruim 2 werkdagen in het tweede halfjaar.  
In het tweede halfjaar 2018 werd bijna 7 op de 10 onderzoeken binnen de wettelijke termijn afgerond. De 
gemiddelde doorlooptijd van het onderzoek was 9 weken na binnenkomst van de melding. Ook hier liep 
de doorlooptijd in de tweede helft van 2018 op.  
Een mogelijke verklaring van de stijging van de doorlooptijden is dat Veilig Thuis met ingang van half 
oktober begonnen is met een nieuwe werkwijze om de veiligheid te beoordelen. Om een goede 
veiligheidsinschatting te maken moesten alle betrokkenen in de veiligheidsbeoordeling gesproken 
worden. Dit vroeg nog veel tijd. Daarnaast was vanwege de hoge instroom van de meldingen ook nieuw 
personeel aangenomen. Deze combinatie, inwerken van nieuw personeel en de hoge instroom van 
meldingen, drukte op de capaciteit van medewerkers om de meldingen te behandelen (zie ook 
hieronder). 
 

Verbeterde meldcode vanaf 1 januari 2019 
Per 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode van kracht. Deze wetswijziging houdt in dat  
professionals vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld  
altijd moeten melden bij Veilig Thuis.  
Door de verbeterde meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of 
kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan 
bieden of organiseren. Voor burgers geldt dat het onderscheid tussen melden en adviesvragen vervalt: 
vragen van burgers zullen altijd als melding worden opgepakt.  
Met het in werking treden van de verbeterde meldcode krijgt Veilig Thuis ook een zogenaamde 
radarfunctie. Veilig Thuis kan informatie uit verschillende meldingen combineren (radarfunctie) om de 
veiligheidssituatie beter in te schatten. Tevens wordt in de veiligheidsbeoordeling het register Veilig 
Thuis geraadpleegd. In dit register is zichtbaar of betrokkenen bekend zijn of bekend zijn geweest in een 
andere Veilig Thuis regio. Dit register is in het eerste kwartaal van 2019 operationeel.  
Tot slot verandert de monitorfunctie van Veilig Thuis. Thuis zal casuïstiek langduriger en op maat gaan 
monitoren. Het doel daarvan is dat casuïstiek waar Veilig Thuis bij betrokken is geweest goed in beeld te 
houden, en de expertise ook na de directe bemoeienis van Veilig Thuis beschikbaar te stellen als de 
casuïstiek daarom vraagt. 
Veilig Thuis is de laatste maanden van 2018 druk bezig geweest met de voorbereiding op de verbeterde 
meldcode en implementatie van de nieuwe werkwijze. Alle medewerkers zijn gestart met trainingen in 
het laatste kwartaal van 2018 welke gericht zijn op de veranderende opdracht en de veranderende 
werkwijze. Deze trainingen lopen door in het eerste kwartaal van 2019.  
De werkprocessen en het registratiesysteem zijn aangepast vanwege de veranderende werkwijze.  
In oktober is gestart met het nieuwe triage-instrument binnen de veiligheidsbeoordeling. Tevens is er 
een nieuw handelings- en informatieprotocol Veilig Thuis opgesteld en ingevoerd.  
Veilig Thuis heeft in 2018 aan diverse instanties en ketenpartners voorlichting gegeven over de positie in 
de keten, haar opdracht en werkwijze en over de veranderingen van Veilig Thuis in het licht van de 
verbeterde Meldcode. 
 
Groei personeel Veilig Thuis 
Ondanks de krappe arbeidsmarkt heeft Veilig Thuis in 2018 14 fte in dienst genomen.  
Het werven, aanstellen en inwerken van personeel verloopt gestaag.  
Voor de meer specialistische functies zoals die van vertrouwensarts en sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundigen is het moeizamer om geschikte kandidaten te vinden. Er is veel geïnvesteerd in het in 
dienst nemen en houden van personeel. Denk aan een uitgebreid inwerkprogramma voor nieuwe 
medewerkers, het inzetten van eigen medewerkers als trainer, de zorg voor personeel bij incidenten en 
calamiteiten.  
Per 1 januari 2019 zijn nog 10 fte gestart bij Veilig Thuis.  
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Samenwerkingsafspraken met ketenpartners, lokale veld en Gecertificeerde Instellingen  
Veilig Thuis heeft samen met de Jeugdbescherming samenwerkingsafspraken opgesteld. De 
samenwerkingsafspraken met het lokale veld zijn en worden aangepast in verband met de veranderende 
werkwijze. En met het lokale veld en de Blijf Groep zijn stappen gezet om de samenwerking en 
aansluiting te verbeteren.  
Met het OM, de (zeden)politie en de gecertificeerde instellingen is de handreiking strafbare 
kindermishandeling opgepakt 
Daarnaast heeft Veilig Thuis in 2018 aan een groot aantal instanties en ketenpartners voorlichting 
gegeven over haar positie in de keten, over haar opdracht en werkwijze en over de veranderingen van 
Veilig Thuis in het licht van de verbeterde Meldcode. Het ging om zo’n 120 voorlichtingsbijeenkomsten.. 
 
Veilig Thuis scoort voldoende voor tweede inspectieronde  
Op 24 januari 2017 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek uit bij Veilig Thuis. Veilig 
Thuis voldeed aan 23 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader.  
Op dat moment had Veilig Thuis echter een wachtlijst voor het starten van onderzoek en scoorde 
daardoor een ‘matig’. Eind september beoordeelde de inspectie in een tweede inspectieronde de 
uitvoering van het verbeterplan als voldoende. Echter vanwege het feit dat de wachtlijst nog niet was 
weggewerkt, behield Veilig Thuis de score matig. Naar aanleiding van dit oordeel heeft er op 6 maart 
2018 een gesprek plaatsgevonden tussen de toenmalig wethouder Zorg, enkele Inspecteurs en Veilig 
Thuis. Veilig Thuis heeft in dit gesprek kunnen aantonen dat de huidige wachttijd onder de norm valt die 
de inspectie hanteert. De inspectie heeft inmiddels via een brief en een bericht op hun website 
aangegeven dat zowel de kwaliteit als de wettelijke termijnen op orde zijn waardoor Veilig Thuis als 
voldoende beoordeeld kan worden. 
 
Tijdelijk huisverbod  
Indien de politie geconfronteerd wordt met een huiselijk geweld incident waarbij er sprake is van (een 
vermoeden van) een ernstig en acuut gevaar voor de veiligheid van betrokkenen kan het wenselijk zijn 
om de vermoedelijke pleger tijdelijk de toegang tot het gezin of de partner te ontzeggen. Per 1 januari 
2018 voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland samen met de politie de beoordeling voor een tijdelijk 
huisverbod (THV) uit. Tijdens een THV wordt de vermoedelijke  pleger voor een periode van minimaal 10 
dagen verboden zijn of haar huis te betreden. Deze periode kan verlengd worden tot maximaal 28 
dagen. In 2018 zijn door Veilig Thuis in totaal 284 tijdelijk huisverboden opgelegd. In 124 gevallen is geen 
THV opgelegd.  
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Wat heeft het gekost? 
 

 
 
 

Toelichting  
 
Sinds de start van Veilig Thuis in 2015 is het aantal binnenkomende adviezen en meldingen significant 
gestegen. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door verbeterde herkenbaarheid en vindbaarheid van Veilig 
Thuis door organisaties waar zij mee samenwerkt. 
Als gevolg van de toenemende instroom van adviezen en meldingen is in 2018 het aantal benodigde 
personeel structureel opgehoogd van 80,59 fte in 2017 naar 114,69 fte einde 2018(gemiddeld 101 fte in 
2018). De GR Amsterdam – Amstelland heeft daardoor in het voorjaar van 2018 besloten de totale lasten 
in de begroting van Veilig Thuis te verhogen met € 1.997.577. Deze verhoging heeft voornamelijk te 
maken met de stijging van de personele lasten als gevolgd van de uitbreiding in fte’s. 
 
 
Het verschil tussen de geactualiseerde begroting en uiteindelijk gerealiseerde begroting 2018 is  
€ 240.00o positief. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie aan personele 
lasten dan begroot. Een deel van de geplande formatie-uitbreiding is in 2018 niet gerealiseerd, hierdoor 
zijn de personele lasten €583.000 lager dan begroot. 
Daar tegenover staat €291.000 meer aan materiële lasten dan begroot. Deze overbesteding wordt 
veroorzaakt door: 

1. Hoge incidentele ICT kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens(GBA). Door de groei van Veilig Thuis wordt meer gebruikt 
gemaakt van het systeem voor benodigde gegevens. Het financieel effect daarvan bedraagt 
€95.000. 

2. Circa €18.ooo voor beheer van roosterplanning. Deze kosten zijn in 2018 niet begroot. 
3. Circa €115.000 meer aan extern personeel. Veilig Thuis heeft extra externe krachten ingezet als 

tijdelijke oplossing voor het personeel dat nog niet is geworven. 
4. Circa €60.000 meer kosten aan uitbestede werkzaamheden dan begroot. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Veilig Thuis   (bedragen * 1.000)

Begroting 

2018

Actualisatie 

2018

Realisatie 

2018 Saldo

Lasten 8.346                 10.343                  10.103                 240            

Subtotaal lasten 8.346                10.343                 10.103                240            

Totaal 8.346                10.343                 10.103                240            
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2.2 Centrum Seksueel Geweld 
 
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland is geen fysieke locatie maar een 
samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid 
Amsterdam, AMC, OLVG Oost, BRight GGZ, De Bascule, Equator, Slachtofferhulp Nederland en Qpido 
zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland. 
 
 

Wat wilden we bereiken? 
 
Het CSG Amsterdam-Amstelland heeft als doelstelling het bieden van zorg aan slachtoffers van seksueel 
geweld. Het kan hierbij gaan om acute slachtoffers (slachtoffers die 7 dagen geleden of korter) een 
aanranding of verkrachting hebben meegemaakt of slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer 
geleden heeft plaatsgevonden. Voor acute slachtoffers is het CSG Amsterdam-Amstelland 24 uur per 
dag bereikbaar via een gratis landelijke telefoonnummer 0800-0188. Voor deze groep slachtoffers zijn 
casemanagers beschikbaar. De casemanagers van de GGD zijn forensisch verpleegkundigen. De 
casemanagers voor de minderjarigen zijn gedragsdeskundigen van de Bascule. De casemanagers 
ondersteunen het slachtoffer gedurende enkele weken en coördineren de benodigde zorg op forensisch, 
medisch en psychisch gebied. 
Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden als ook personen uit het 
sociale netwerk en professionals, kunnen op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de 
frontoffice van het CSG. Vragen worden telefonisch beantwoord en indien gewenst wordt informatie 
gegeven over passende hulpverlening. Voor medisch professionals is bovendien een consult met één van 
de forensisch verpleegkundigen van de GGD mogelijk. 
In 2017 is de pilot ‘Recent niet Acuut’ met succes afgerond. Sinds 2018 kunnen slachtoffers van seksueel 
geweld langer dan 8 dagen geleden ook rekenen op ondersteuning en indien gewenst overbruggende 
zorg. Jongeren tot 23 jaar kunnen gebruik maken van het aanbod Jullie/Romeo wacht van Qpido. Voor 
slachtoffers vanaf 23 jaar is er de mogelijkheid tot enkele (telefonische) gesprekken met een van de 
gespecialiseerde frontoffice medewerkers van het CSG. Binnen deze vormen van overbruggende zorg 
wordt psycho- educatie geboden, gescreend op het risico op PTSS en toe geleid naar 
traumabehandeling (indien geïndiceerd).   
 
Wat hebben we bereikt? 
 
In 2018 hebben 193 slachtoffers van acuut seksueel geweld casemanagement ontvangen. Dit is een 
toename van 20% in vergelijking met 2017 toen 160 slachtoffers casemanagement hebben ontvangen. 
Het aantal geregistreerde oproepen naar de frontoffice is toegenomen met 22 %; 328 in 2018 tegenover 
269 in 2017. 31 personen hebben gebruik gemaakt van het aanbod van overbruggende zorg; dit is bijna 
een verviervoudiging ten opzichte van 2017. 9 jongeren zijn begeleid door Qpido, 21 personen vanaf 23 
jaar hebben overbruggende zorg van de frontoffice specialisten gekregen. 
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Wat heeft het gekost? 
 
 

 
 
In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in de begroting van CSG. Ten opzichte van de begroting 2018 
heeft CSG een batig sado van €4.000 gerealiseerd.  
 
 

3. Algemene dekkingsmiddelen  
 

3.1 Gemeentelijke bijdragen 
 

 
 
De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten: Aalsmeer, Diemen, 
Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn. Deze bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners per 
1 januari 2017. Daarnaast uit de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Amsterdam vanuit de DUVO 
middelen. De realisatie 2018 bedraagt circa €127.000 meer ten opzichte van de geactualiseerde 
begroting. Dit saldo wordt verklaard door: 
 

1. Een hoger bijdrage Amsterdam ter dekking van de THV activiteiten van Veilig Thuis. In de 
geactualiseerde begroting 2018 is een bedrag van €161.000 opgenomen echter bedraagt de 
daadwerkelijke bijdrage €230.000. Dit is een verschil van €69.0000. 

2. Bijdrage Amsterdam van circa €15.000 als dekking voor de inzet van VT frontoffice 
medewerkers bij het Centrum Seksueel Geweld. Deze bijdrage van circa €15.000 is  niet 
opgenomen in de begroting van Veilig Thuis. 

3. Incidentele bijdrage van €31.000 door Amsterdam als dekking voor de kosten gemaakt voor het 
opzetten van de pilot “De Rode Draad” in 2018. 
 

Centrum Seksueel Geweld   (bedragen * 1.000)

Begroting 

2018

Actualisatie 

2018

Realisatie 

2018 Saldo 

Lasten 302                    302                       298                      4                 

Subtotaal lasten 302                    302                       298                     4                 

Totaal 302                    302                       298                      4                 

Gemeentelijke bijdragen

Begroting 

2018

Actualisatie 

2018

Realisatie 

2018 Saldo

Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland

Gemeente Amstelveen 79                        89                    89                         -           

Gemeente Alsmeer 28                       31                     31                          -           

Gemeente Diemen 24                       27                    27                         -           

Gemeente Ouder-Amstel 12                        13                     13                          -           

Gemeente Uithoorn 26                       29                    29                         -           

Bijdrage Gemeente Amsterdam 

Bijdrage vanuit DUVO middelen 8.385                  9.977               10.104                 -127          

Totaal 8.554                 10.166           10.294                
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Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland  
 
De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en 
deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis 
van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2017. 
De bijdrage van Gemeente Amsterdam wordt vanuit de DUVO middelen bepaald. De gemeente 
Amsterdam ontvangt als centrumgemeente extra middelen vanuit het rijk. Dit zijn de zogenaamde 
middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Deze bijdrage is bedoeld voor de aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam en de regio. De Gemeente Amsterdam draagt 
jaarlijks een bedrag bij aan de Amstelland gemeenten vanuit de DUVO middelen. Daarnaast draagt de 
Gemeente Amsterdam alle risico’s en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de 
regio. 
 
 
 

4. Overhead 
 
 

 
 
In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de 
overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale 
kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, 
wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de 
kosten van de overhead.  
 
Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen. 
Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van 
financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. 
Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR 
Amsterdam-Amstelland. 
Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de GGD 
worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning 
vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken automatersering en huisvesting. 
Het verschil tussen de realisatie en de geactualiseerde begroting bedraagt circa €38.000 positief. 

Beheerkosten  
 
Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2018. 

 

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Actualisatie 

2018

Rekening 

2018 Saldo

Lasten

ZSO 501                     501                   378                         429                  -51        

Totaal ZSO 501                    501                  378                        429                  -51        

Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting 1.323                  1.323                1.620                   1.531              89         

Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting 1.323                 1.323               1.620                    1.531               89         

Subtotaal lasten 1.824                 1.824               1.998                     1.960               38          

Resultaat 1.824                 1.824               1.998                    1.960              38          
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5. Verplichte paragrafen  
 
Op basis van verslagingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag 
zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland. 

5.1 Weerstandscapaciteit 
 
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: ‘het vermogen om incidentele en structurele financiële 
tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed 
heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s’. Het weerstandsvermogen 
bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of 
verzekering aanwezig is.  
 
De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico’s. Eventuele risico’s worden gedekt door de 
deelnemende gemeenten.  
 

5.2 Financiële kengetallen  

 
De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting 
en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele 
exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio 
toegevoegd. 
 

Solvabiliteitsratio 

Het totaal vermogen van de GR GGD Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, 
waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0. 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:  

 uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  

 uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één 
jaar of langer;  

 overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. 
 

Deze zijn in het geval van de GR GGD Amsterdam - Amstelland nul. 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en 
structurele lasten. De baten voor de GR GGD Amsterdam - Amstelland komen voornamelijk voort uit de 
algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard. 
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Financiering 

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door 
de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. 
 
 
Bedrijfsvoering  
 
De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden 
ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en 
financiën (PIJOFACH functies).  

Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde 
veranderingstrajecten (‘growing concern’) in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door 
toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de 
begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien 
van toepassing.  

Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren 
op inzetten. 

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die 
op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, 
ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. 
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn 
geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 230.474, inclusief 
onkostenvergoedingen en overige beloningen. 
De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag 
het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris 
geen arbeid meer levert.De wet normering topinkomens is niet van toepassing op de GR GGD 
Amsterdam - Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft. 
Naam  Functie Basisbeloning 

Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim  
Gemeente Amsterdam 

Voorzitter Onbezoldigd 

Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman 
Gemeente Amsterdam 

Lid Onbezoldigd 

Wethouder Jeugd(zorg), de heer van Duijn,  
Gemeente Aalsmeer 

Lid Onbezoldigd 

Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen 
Gemeente Amstelveen 

Lid Onbezoldigd 

Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse 
Gemeente Diemen 

Lid Onbezoldigd 

Wethouder Sociaal Domein en Maatschappelijke Ondersteuning, 
mevrouw Zijlstra 
Gemeente Uithoorn 

Lid Onbezoldigd 

Burgemeester, mevrouw Langenacker 
Gemeente Ouder-Amstel 

Lid Onbezoldigd 
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6. Jaarrekening  
 

6.1 Balans  
 
 

Activa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passiva  
 

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2018

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

Vaste Activa 0 0

Materiële vaste activa 

- Investeringen met economisch nut

- Overige investeringen met een economisch nut 

Totaal vaste activa 0 0

Vlottende Activa 

Voorraden

- Gereed product en handelsgoederen 0 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

- Vorderingen op openbare lichamen 

- Vorderingen op GGD Amsterdam 88.419 423.533

- Overige vorderingen 

Liquide Middelen

- Bank Nederlandse Gemeenten 423.533     0

Overlopende activa 0 0

Totaal vlottende activa 511.952 423.533      

Totaal Activa 511.952 423.533      
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Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2018

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Vaste Passiva

Eigen vermogen 

- Algemene reserve 423.533    404.916       

- Geactualiseerde resultaat boekjaar 88.419      18.617         

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 0 0

- Egalisatievoorzieningen 0 0

Totaal vaste passiva 511.952 423.533       

Vlottende passiva

Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd  < 1 jaar

- Overige schulden 0 0

Overlopende passiva

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd

en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met

uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume 0 0

Liquide Middelen 0 0

- Bank Nederlandse Gemeenten 

Overlopende activa 

Totaal vlottende passiva 0 0

Totaal Passiva 511.952 423.533       
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6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 
De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

Vlottende activa 
 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 

Liquide middelen 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 

Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 
Omgang met overschotten en/of tekorten 
 

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de 
GR GGD Amsterdam - Amstelland.  
 

 
Activa 
 

Vlottende activa 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar 
 
De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft een voordering op de GGD Amsterdam van € 88.419. Het 
betreft het resultaat over het boekjaar 2018.  

Passiva 
 
Eigenvermogen 

 
De Algemene reserve bestaat uit 

 Het saldo per 1 januari 2018 van €404.916 

 Het resultaat over het boekjaar 2018 van 18.617 
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Resultaat boekjaar 
 
Het betreft de het resultaat uit het boekjaar 2018. Dit resultaat bestaat uit: 
 

 € 84.419 (positief) Veilig Thuis  

 € 4.565 (positief) Centrum Seksueel Geweld 

 

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018 
 

 

 
 

6.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 
2018 

. 

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2018 een batig saldo van € 88.984 behaald. De volgende 
paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 
2018. 
 
Toelichting baten 
 
Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van € 238.616 behaald. Dit 
resultaat wordt verklaard door circa €127.000 meer aan interne baten en circa €108.000 meer aan 
externe baten binnen Veilig Thuis. 
 

GR GGD Amsterdam - Amstelland Rekening 

2017

Begroting 

2018

Actualisatie 

2018

Jaarrekening 

2018 Saldo

Lasten

Salarislasten 6.315.924         6.227.187      7.929.584           7.356.763           572.821                  

Inhuur derden 629.453             135.000         104.000              219.028              -115.028                 

Materiële kosten 193.561             526.340         369.645              538.964              -169.319                 

KVS en interne doorbelastingen 1.846.769         1.759.103      2.241.978           2.286.159          -44.182                   

Subtotaal lasten 8.985.707       8.647.630   10.645.206      10.400.915      244.292                 

Baten 

Bijdrage regiogemeenten

Gemeente Amstelveen 79.305               79.305            88.699                88.699                -                               

Gemeente Alsmeer 28.015               28.015           31.315                  31.315                 -                               

Gemeente Diemen 24.024               24.024           26.847                 26.847                -                               

Gemeente Ouder-Amstel 12.004               12.004           13.415                 13.415                 -                               

Gemeente Uithoorn 26.119               26.119            29.189                 29.189                -                               

Bijdrage Gemeente Amsterdam

Bijdrage Gemeente Amsterdam vanuit DUVO middelen 8.445.960         8.384.960     9.976.760           10.104.122        -127.363                 

Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam 200.000            -                               

Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten 93.204               93.204           85.058                87.524                -2.467                     

Overige baten 

Inkomsten uit detachering personeel 95.694               108.786              -108.786                 

Subtotaal baten 9.004.324        8.647.630    10.251.283        10.489.899      -238.616               

Resultaat -18.617            -                 393.923             -88.984            482.907                
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Interne baten  

1. Een hoger bijdrage Amsterdam ter dekking van de THV activiteiten van Veilig Thuis. In de 
geactualiseerde begroting 2018 is een bedrag van €161.000 opgenomen echter bedraagt de 
daadwerkelijke bijdrage €230.000. Dit is een verschil van €69.0000. 

2. Interne baten uit inzet van Veilig Thuis personeel bij Centrum Seksueel Geweld. Deze baten 
van circa €15.000 zijn niet begroot. 

3. Incidentele bijdrage van €31.000 door Amsterdam als dekking voor de kosten gemaakt voor 
het opzetten van de pilot “De Rode Draad” in 2018. 

 

Externe baten  
 

1. Detachering vertrouwensarts bij de GGD Zaanstreek voor een bedrag van circa €50.000. 
Deze baten zijn niet in de geactualiseerde begroting 2018 opgenomen. 

2. Detachering van een beleidsadviseur voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (via de GGD 
GHOR Nederland) voor een bedrag van circa €61.000. Deze baten zijn eveneens niet 
opgenomen in de geactualiseerde begroting 2018. 

 
Toelichting lasten 
  
De GR Amsterdam – Amstelland heeft circa €244.000 minder aan lasten gerealiseerd ten opzichte van 
de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie 
aan personele lasten dan begroot bij Veilig Thuis. Een deel van de geplande formatie-uitbreiding is in 
2018 niet gerealiseerd, hierdoor zijn de personele lasten €585.000 lager dan begroot. Er is veel gedaan 
aan de werving van het benodigde personeel, vooral in de laatste maanden van 2018. Daardoor start een 
deel van het aangenomen personeel pas in 2019 en vallen de lasten niet meer in 2018. 
Naast de besparing in de personele lasten heeft Veilig Thuis een overbesteding van €291.000 in de 
materiële lasten. Deze overbesteding wordt veroorzaakt door: 
 

1. Hoge incidentele ICT kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens(GBA). Door de groei van Veilig Thuis wordt meer gebruikt 
gemaakt van het systeem voor benodigde gegevens. Het financieel effect daarvan bedraagt 
€95.000. 

2. Circa €18.ooo voor beheer van roosterplanning. Deze kosten zijn in 2018 niet begroot. 
3. Circa €115.000 meer aan extern personeel. Veilig Thuis heeft extra externe krachten ingezet als 

tijdelijke oplossing voor het personeel dat nog niet is geworven. 
4. Circa €60.000 meer kosten aan uitbestede werkzaamheden dan begroot. 
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6.5 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017) 
 

 
 

 

Taakvelden (functies) GR 2018 - baten

Veilig Thuis

Centrum Seksueel 

Geweld Totaal

Taakvedlnr. Omschrijvingtaakveld

681 Geëscaleerde zorg 18+ 10.187                       302                                  10.489     

bedragen x € 1.000

Taakvelden 

Taakvelden (functies) GR 2018 - lasten

Veilig Thuis

Centrum Seksueel 

Geweld Totaal

Taakvedlnr. Omschrijvingtaakveld

681 Geëscaleerde zorg 18+ 10.103                       298                                  10.401     

bedragen x € 1.000

Taakvelden 
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1 Leeswijzer 

In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio 

Amsterdam-Amstelland in het tweede halfjaar van 2018. Deze rapportage is opgebouwd op basis van het 

wettelijk voorgeschreven informatieprotocol van het CBS. Dit betekent dat de indelingen/categorieën in 

de rapportage vaak algemener zijn geformuleerd en soms niet helemaal aansluiten bij de situatie van de 

regio Amsterdam-Amstelland. Per 1 januari 2019 geldt het nieuwe handelings- en informatieprotocol voor 

Veilig Thuis. Dit betekent een verandering van de werkwijze en registraties. Deze verandering zal onder 

andere beter aansluiten bij de situatie van de regio Amsterdam-Amstelland. Bijvoorbeeld door de 

mogelijkheid om SamenDOEN en OKT uit te kunnen splitsen binnen de categorie melders. Ook wordt 

vanaf half oktober niet meer over triage gesproken maar over een veiligheidsbeoordeling. De 

veranderingen zullen in de volgende managementrapportage worden opgenomen. In hoofdstuk twee 

worden de belangrijkste resultaten samengevat. Het derde hoofdstuk beschrijft het aantal adviezen en 

meldingen van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling die in de laatste zes maanden van 

2018 bij Veilig Thuis zijn binnengekomen en behandeld. In hoofdstuk vier wordt een overzicht gegeven 

van de doorlooptijden en besluiten van de triage. Hoofdstuk vijf gaat in op de doorlooptijden en de 

conclusies van het onderzoek. Tot slot wordt in hoofdstuk zes de uitstroom gepresenteerd.  
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2 Samenvatting 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten uit deze rapportage: 

 

Instroom 

- In 2018 zijn 5447 adviesvragen en 9754 meldingen binnengekomen. 

- Vergeleken met 2017 kwamen in het jaar 2018 24% meer adviesvragen en 29% meer meldingen 

binnen.  

- Naar verhouding zijn in het tweede halfjaar 2018 meer meldingen van huishoudens zonder 

kinderen binnengekomen. Van 23% in het eerste halfjaar naar 28% in het tweede halfjaar. 

 

Adviesvragen 

- In het tweede halfjaar van 2018 kwamen de meeste adviesvragen uit Amsterdam (4,6 per 1.000 

huishoudens). 

- Bijna zes op de tien adviesvragen (59%) kwam van professionals. Geen verschil met het eerste 

halfjaar. 

- Een meerderheid van de beroepsmatige vragen kwam vanuit een lokaal wijkteam, 

gezondheidszorg, basisonderwijs en de GGZ. 

 

Meldingen vermoedens HGKM van huishoudens met kinderen 

- In het tweede halfjaar van 2018 kwamen de meeste meldingen uit Amsterdam (28,7 per 1.000 

gezinnen). 

- 96% van de meldingen was afkomstig van professionals (incl. politie).  

- In 82% van de meldingen was de politie de melder. 

- Bijna de helft van de meldingen betrof kindermishandeling; een derde (ex-) partnergeweld. 

- Bij meer dan de helft van de meldingen was er mogelijk sprake van psychisch geweld. 

 

Meldingen vermoedens HG van huishoudens zonder kinderen 

- In de laatste zes maanden van 2018 kwamen verhoudingsgewijs de meeste meldingen uit Ouder-

Amstel (5,1 per 1.000 huishoudens). 

- Bijna alle meldingen van huishoudens zonder kinderen werden gemeld door de politie (95%). 

- 65% van de meldingen betrof psychisch geweld, in 41% om lichamelijke mishandeling. 

 

Triage 

- In 78% van de triagebesluiten werd een overdracht besloten; bij 17% een onderzoek. 

- Gemiddeld werd 84% van de triagebesluiten binnen 5 werkdagen genomen.  

- De gemiddelde doorlooptijd van de triage bedroeg ruim twee werkdagen. De doorlooptijd nam 

toe ten opzichte van het eerste halfjaar. 

- In het tweede halfjaar van 2018 werden 186 beoordelingen voor een Tijdelijk Huisverbod 

uitgevoerd waarvan 122 opgelegd. Dit was vergelijkbaar met het eerste halfjaar. 
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Onderzoeken 

- 68% van de onderzoeken werd binnen de wettelijke termijn van 11 weken afgerond. 

- De gemiddeld doorlooptijd van een onderzoek bedroeg  negen weken na binnenkomst. 

- Bij twee derde van de onderzoeken werd het vermoeden van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling bevestigd. In bijna de helft van de onderzoeken was er sprake van psychisch 

geweld.  

 

Uitstroom  

- In het tweede halfjaar waren 4521 zaken afgesloten. Het kan zijn dat de regie enkel was belegd bij 

het gezinssysteem óf dat een vervolgtraject werd gestart. Bij 2940 zaken werd een vervolgtraject 

ingezet. 

- In 27% van de vervolgtrajecten was sprake van overdracht naar een Gecertificeerde Instelling (GI).  

- Overdracht aan de lokale teams van de zes gemeenten vond in 69% plaats. 

- Twee derde van alle overdrachten werd doorverwezen naar hulpverlening dat al betrokken was 

bij het huishouden.  
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3 Instroom 

In onderstaande figuur en tabel wordt de instroom van het aantal adviezen en meldingen in het jaar 2018 

weergegeven. Voor de binnengekomen meldingen maken we een verdeling tussen meldingen van 

huishoudens mét kinderen en huishoudens zonder kinderen. Er wordt een onderscheid gemaakt naar 

adviesvrager/melder, aantallen naar gemeente en de aanleiding om contact op te nemen of te melden.  

 

Figuur 1: Instroom adviezen en meldingen 2018 

 

 

Instroom H1 H2 Totaal 2018 

Adviezen 2802 2645 5447 

Meldingen 4339 5415 9754 

Huishouden zonder kinderen 1028 1531 2559 

Huishouden met kinderen 3311 3884 7195 

 

 

In figuur 1 is te zien dat in 2018 in totaal 5447 adviesvragen en 9754 meldingen zijn binnengekomen. Het 

aantal adviesvragen was in het tweede halfjaar met 6% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar. Maar 

ten opzichte van 2017 was het aantal adviesvragen in 2018 met 24% gestegen. Het aantal meldingen liet 

daarentegen een stijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar. Vergeleken met 2017 kwamen in het 

jaar 2018 29% meer meldingen binnen. Opvallend was dat in het tweede halfjaar naar verhouding meer 

meldingen van huishoudens zonder kinderen waren binnen gekomen. Van 23% naar 28% in het tweede 

halfjaar. 
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3.1 Adviesvragen 

In figuur 2 is de verdeling van het aantal adviesvragen in het jaar 2018 per 1.000 huishoudens naar 

gemeente weergegeven. Uit Amsterdam kwamen de meeste adviesvragen; ongeveer 5 adviesvragen per 

1.000 huishoudens. We zien ook dat in de gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 

het aantal adviesvragen was gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar.  

 

Figuur 2: Instroom adviesvragen naar gemeente per 1.000 huishoudens 

 

Adviesvragers 

Tabel 1 laat de procentuele verhouding zien tussen professionals en burgers als het gaat om het vragen 

om advies. Bijna zes op de tien vragen kwamen van professionals. Dit aandeel was vergelijkbaar met het 

eerste halfjaar 2018. De meerderheid van de beroepsmatige adviesvragen kwam vanuit het lokaal 

wijkteam, gezondheidszorg, basisonderwijs en de GGZ. De adviesvragen van burgers waren vooral 

afkomstig van direct betrokkenen. In de bijlage is een gedetailleerder overzicht van de adviesvragen per 

type melder te vinden.   

 

Waarover wordt advies gevraagd? 

Bijna de helft van de vragen betrof advies over kindermishandeling. Ruim vier op de tien vragen ging over 

partnergeweld. Advies over huwelijksdwang en achterlating en eergerelateerd geweld werd het minst 

gevraagd (zie tabel 2). Bij 40% en 34% van de vragen ging het respectievelijk over psychisch geweld en 

pedagogische verwaarlozing. Ook over lichamelijke mishandeling (24%) en getuige van geweld (13%) 

werden veel adviesvragen gesteld (zie tabel 3).  
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Tabel 1: Hoedanigheid van de adviesvrager1 

 

Tabel 2: Aanleidingen adviesvraag* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Meerdere aanleidingen per advies is mogelijk 

* Het CBS onderscheidt twee specifieke categorieën binnen de kindermishandeling (als gevolg van kindcheck of vechtscheiding). Met 

‘anders’ wordt alle andere vormen van kindermishandeling bedoeld. 

+De categorie ‘andere problematiek’ is in de loop van 2017 toegevoegd. Deze categorie geeft aan dat de aanleiding van de adviesvraag of 

melding niet gerelateerd is aan mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling 

 

 

                                                      

 
1 De registratiemogelijkheden voor de hoedanigheid melder is afkomstig uit het landelijk Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK 

welke opgesteld is om beleidsinformatie zo adequaat mogelijk te registreren voor het verplichte vertrekking van informatie aan het 
centraal bureau voor de statistiek (CBS). 

Aanleiding tot contact VT  
Eerste 

halfjaar 
2018 % 

Tweede 

halfjaar 

2018 % 

Kindermishandeling, anders* 1316 47 1182 44,7 

(Ex-)partnergeweld 542 19,3 584 22,1 

Huiselijk geweld, anders 416 14,8 353 13,3 

Kindcheck 166 5,9 212 8 

Complexe scheidingen 202 7,2 186 7 

Oudermishandeling geweld tegen 
ouders 60 2,1 79 3 

Ouderenmishandeling en 
ontspoorde zorg 78 2,8 62 2,3 

Eergerelateerd geweld 11 0,4 12 0,5 

Huwelijksdwang en achterlating 8 0,3 12 0,5 

Andere problematiek+ 624 22,3 628 23,7 

59% 59%

40% 37%
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Tabel 3: Aard van het geweld of mishandeling* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Meerdere vormen van geweld per advies is mogelijk 

+ vanaf het derde kwartaal 2017 is de categorie ‘Anders’ onderverdeeld in ‘onveilig’ en ‘niet onveilig’. Niet onveilig wordt geregistreerd in 

situaties dat er een vraag is binnen gekomen dat niet gerelateerd is aan een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 

  

Aard van het geweld/ 

mishandeling 

 
Eerste 

halfjaar 
2018 % 

Tweede 

halfjaar 

2018 
 

% 

Psychisch geweld 1116 39,8 1069 40,4 

Pedagogische verwaarlozing 944 33,7 907 34,3 

Lichamelijke mishandeling 684 24,4 651 24,6 

Getuige van geweld in gezin 388 13,8 339 12,8 

Affectieve verwaarlozing 159 5,7 242 9,1 

Lichamelijke verwaarlozing 149 5,3 134 5,1 

Seksueel misbruik 145 5,2 132 5 

Financiële uitbuiting 29 1 39 1,5 

Pediatric Condition Falsification 7 0,2 6 0,2 

Vrouwelijke genitale verminking 3 0,1 5 0,2 

Anders onveilig+ 562 20,1 511 19,3 

Anders niet onveilig 262 9,4 255 9,6 
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3.2 Meldingen 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de instroom van meldingen van (vermoedens van) 

huiselijk geweld en kindermishandeling (in de rapportage verder beschreven als melding). We maken 

onderscheid in meldingen die betrekking hadden op huishoudens met kinderen en huishoudens zonder 

kinderen. We beschrijven wie de melder was en wat de aanleiding was om bij Veilig Thuis te melden. 

 

3.2.1 Meldingen van huishoudens met kinderen 

 

Figuur 3: Instroom meldingen naar gemeente per 1.000 huishoudens met kinderen  

Figuur 3 laat de verdeling van het aandeel meldingen per 1.000 huishoudens met kinderen per gemeente 

in het jaar 2018 zien. De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam, namelijk 29 meldingen per 1.000 

gezinnen. Ook uit Diemen kwamen veel meldingen, 24 per 1.000 gezinnen. In elke gemeente zagen we 

een stijging van het aantal meldingen. Opvallend was de stijging in Uithoorn, van 16 naar 25 meldingen 

per 1.000 gezinnen.  

 

Wie melden er bij Veilig Thuis? 

In zowel het eerste als het tweede halfjaar was 96% van de meldingen afkomstig van professionals (incl. 

politie). In 82% van de meldingen was de politie de melder, zo blijkt uit figuur 4. Het aandeel meldingen 

van overige professionals was gestegen van 11% naar 14%. Deze stijging kan het gevolg zijn van de 

implementatie van de verbeterde meldcode die per 1 januari voor professionals geldt. Burgers melden in 

4% van de gevallen wat vergelijkbaar was met het voorgaande halfjaar. Het waren voornamelijk 

buurtbewoners die hun zorgen melden bij Veilig Thuis. Zie de bijlage voor een onderverdeling van melders 

naar de verschillende gemeenten. 

In de bijlage is een gedetailleerder overzicht van het aantal meldingen per type melder te vinden.   
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Figuur 4: Hoedanigheid melder2 

 

 

Tabel 5: Aanleidingen melding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Meerdere aanleidingen per melding is mogelijk 

* Het CBS onderscheidt twee specifieke categorieën binnen de kindermishandeling (als gevolg van kindcheck of vechtscheiding). Met ‘anders’ wordt alle 

andere vormen van kindermishandeling bedoeld 

+De categorie ‘andere problematiek’ is in de loop van 2017 toegevoegd. Deze categorie geeft aan dat de aanleiding van de adviesvraag of melding niet 

gerelateerd is aan mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling 

 

 

                                                      

 
2 De registratiemogelijkheden voor de hoedanigheid melder is afkomstig uit het landelijk Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK 

welke opgesteld is om beleidsinformatie zo adequaat mogelijk te registreren voor het verplichte vertrekking van informatie aan het 
centraal bureau voor de statistiek (CBS). 

Aanleiding tot contact VT  
Eerste 

halfjaar 
2018 % 

Tweede 

halfjaar 

2018 
 

% 

Kindermishandeling, anders* 1763 53,2 1758 45,3 

(Ex-)partnergeweld 1127 34 1363 35,1 

Huiselijk geweld, anders 685 20,7 749 19,3 

Complexe scheidingen 207 6,3 243 6,3 

Oudermishandeling geweld tegen ouders 182 5,5 171 4,4 

Kindcheck 122 3,7 156 4 

Eergerelateerd geweld 32 1 35 0,9 

Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 16 0,5 17 0,4 

Huwelijksdwang en achterlating 7 0,2 10 0,3 

Andere problematiek+ 531 16 655 16,9 
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Tabel 6: Aard van het geweld of mishandeling van de melding* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Meerdere vormen van geweld per melding is mogelijk.  

+ vanaf het derde kwartaal is de categorie ‘Anders’ onderverdeeld in ‘onveilig’ en ‘niet onveilig’. Niet onveilig wordt geregistreerd  in situaties dat er een 

zorgmelding is binnen gekomen dat niet gerelateerd is aan een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

 

 

Aanleiding en aard geweld 

In tabel 5 is te zien dat bijna de helft van de meldingen mogelijk kindermishandeling betrof; een derde 

betrof (ex-) partnergeweld. In 6% van de gevallen werd een vechtscheiding gemeld. Meldingen van 

eergerelateerd geweld en huwelijksdrang en achterlating kwamen minder vaak binnen (<1%).  

Bij ruim de helft van de meldingen was er mogelijk sprake van psychisch geweld, zie tabel 6. Bijna een 

derde van de meldingen was er mogelijk sprake van pedagogische verwaarlozing. Meer dan een kwart van 

de meldingen betrof het lichamelijke mishandeling en getuige zijn van huiselijk geweld. 

 

 

  

Aard van het 

geweld/mishandeling* 

 
Eerste 

halfjaar 
2018 % 

Tweede 

halfjaar 

2018 
 

% 

Psychisch geweld 1925 58,1 2021 52 

Pedagogische verwaarlozing 1289 38,9 1251 32,2 

Lichamelijke mishandeling 987 29,8 1026 26,4 

Getuige van geweld in gezin 933 28,2 959 24,7 

Affectieve verwaarlozing 137 4,1 225 5,8 

Lichamelijke verwaarlozing 119 3,6 152 3,9 

Seksueel misbruik 49 1,5 77 2 

Financiële uitbuiting 6 0,2 14 0,4 

Vrouwelijke genitale verminking 3 0,1 0  

Anders onveilig+ 586 17,7 670 17,3 

Anders niet onveilig 163 4,9 148 3,8 
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3.2.2 Meldingen van huishoudens zonder kinderen 

 

Figuur 4: Instroom meldingen per 1.000 huishoudens zonder kinderen 

Figuur 4 laat de verdeling van het aandeel meldingen per 1.000 huishoudens zonder kinderen per 

gemeente in 2018 zien. Voor de meldingen van huishoudens zonder kinderen zagen we in alle gemeenten 

een stijging. De meeste meldingen kwamen uit Ouder-Amstel en Diemen (5 meldingen per 1.000 

gezinnen). Ook uit Aalsmeer kwamen veel meldingen, 4 per 1.000 huishoudens. Vooral in Aalsmeer, 

Ouder-Amstel en Uithoorn zagen we een sterke stijging.  

 

Wie melden er bij Veilig Thuis en waarom? 

In figuur 5 is te zien dat in totaal 99% van de meldingen afkomstig was van professionals (incl. politie). De 

meerderheid van de meldingen werd gedaan door de politie (96%). In de bijlage is een gedetailleerder 

overzicht van het aantal meldingen per type melder te vinden.   

Ruim de helft van de meldingen betrof (ex-)partnergeweld (57%), zo blijkt uit tabel 8. Huiselijk geweld 

zaken werden in ruim een op de vijf van de gevallen gemeld. In mindere mate werd eergerelateerd geweld 

gemeld. Indien gemeld ging het in 65% van de gevallen mogelijk om psychisch geweld. Ruim vier op de 

tien gevallen betrof vermoedens van lichamelijke mishandeling (zie tabel 9).  
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Figuur 5: Hoedanigheid melder huiselijk geweld` 

 

 

 

Tabel 8: Aanleidingen melding huiselijk geweld* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Meerdere aanleidingen per melding is mogelijk. 

+De categorie ‘andere problematiek’ is in de loop van 2017 toegevoegd. Deze categorie geeft aan dat de aanleiding van de melding niet gerelateerd is aan 

mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding melding  
Eerste 

halfjaar 
2018 % 

Tweede 

halfjaar 

2018 
 

% 

(Ex-)partnergeweld 582 56,6 869 56,8 

Huiselijk geweld 255 24,8 337 22 

Oudermishandeling geweld 
tegen ouders 100 9,7 107 7 

Ouderenmishandeling en 
ontspoorde zorg 65 6,3 79 5,2 

Eergerelateerd geweld 16 1,6 18 1,2 

Huwelijksdwang en 
achterlating 1 0,1 2 0,1 

Andere problematiek+ 122 11,9 195 12,7 
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Tabel 9: Aard van het geweld of mishandeling van de melding* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Meerdere vormen van geweld per melding is mogelijk 

+ van het derde kwartaal is de categorie ‘Anders’ onderverdeeld in ‘onveilig’ en ‘niet onveilig’. Niet onveilig wordt geregistreerd in situaties 

dat er een zorgmelding is binnen gekomen dat niet gerelateerd is aan een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

 

  

Aard van het geweld/ mishandeling  
Eerste 

halfjaar 
2018 % 

Tweede 

halfjaar 

2018 
 

% 

Psychisch geweld 765 74,4 995 65 

Lichamelijke mishandeling 467 45,4 634 41,4 

Getuige van geweld in gezin 20 1,9 40 2,6 

Lichamelijke verwaarlozing 13 1,3 19 1,2 

Financiële uitbuiting 22 2,1 19 1,2 

Seksueel misbruik 9 0,9 14 0,9 

Affectieve verwaarlozing 2 0,2 3 0,2 

Vrouwelijke genitale verminking 0 0 1 0,1 

Anders onveilig+ 139 13,5 224 14,6 

Anders niet onveilig 40 3,9 61 4 
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4 Triage 

Alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen worden direct beoordeeld op spoed. De zaken die 

onmiddellijk een interventie en onderzoek vragen, worden binnen twee uur opgepakt en kennen geen 

wachttijd. Alle meldingen, niet zijnde spoed, komen in de postbus. Hier wordt de melding met 

beschikbare en opgevraagde informatie verrijkt en wordt een besluit genomen over het vervolg. De triage 

wordt zo spoedig mogelijk afgerond. De wettelijke eis is dat dit binnen vijf werkdagen gebeurt. De triage 

wordt door de  frontoffice van Veilig Thuis uitgevoerd. Na triage kan besloten worden de meldingen door 

te verwijzen naar bijvoorbeeld een lokale wijkteam of een Gecertificeerde Instelling (GI), dat er nader 

onderzoek wordt gestart of dat de melding direct wordt afgesloten. Met ingang van half oktober 2018 

spreken we niet meer over Triage maar over  Veiligheidsbeoordeling. 

4.1 Triagebesluiten 

Figuur 6: Aandeel en type triagebesluiten  

 

Triagebesluiten 

In figuur 6 wordt een overzicht gegeven van de verschillende type triagebesluiten in het tweede halfjaar 

van 2018. Bij de meerderheid van de meldingen werd na triage besloten de melding direct door te 

verwijzen (78%). Veelal werden de betrokkenen van de melding ‘warm’ overdragen naar 

vervolghulpverlening. Dit houdt in dat Veilig Thuis actief contact opnam met de betrokken en de 

hulpverlenende instantie om het huishouden over te dragen. Het kan ook voorkomen dat de 

hulpverlening al betrokken was bij het huishouden. Bij 17% van de meldingen werd een onderzoek 

ingezet. Dit aandeel was licht afgenomen ten opzichte van het eerste half jaar (19%). In ongeveer 5% werd 

na triage besloten dat er geen vervolg aan de melding werd gegeven. Dit besluit werd genomen wanneer 

er geen vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling om bemoeienis van Veilig Thuis te 

kunnen legitimeren of de melding werd omgezet in een adviesvraag.  
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4.2 Doorlooptijden triage 

In figuur 7 is per maand de doorlooptijd te zien tussen binnenkomst van de melding en het triagebesluit in 

werkdagen. Het aandeel triagebesluiten dat binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen werd 

afgerond was gemiddeld 84% in het tweede halfjaar 2018. De gemiddelde doorlooptijd liep op van 

gemiddeld 1 werkdag in het eerste halfjaar naar ruim 2 werkdagen in het tweede halfjaar. Deze stijging 

zagen we vooral in de laatste drie maanden. Een mogelijke verklaring is dat met ingang van half oktober 

men begon met een nieuwe werkwijze om de veiligheid te beoordelen. Om een goede 

veiligheidsinschatting te maken moesten alle betrokkenen in de veiligheidsbeoordeling gesproken 

worden. Dit vroeg nog veel tijd. Daarnaast was vanwege de hoge instroom van de meldingen ook nieuw 

personeel aangenomen. Deze combinatie, inwerken nieuw personeel en de hoge instroom van 

meldingen, drukte op de capaciteit van medewerkers om de meldingen te behandelen.  

 

Figuur 7: Doorlooptijden triage in werkdagen (wettelijke termijn is 5 werkdagen) 
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4.2.1 Tijdelijk huisverbod  

Indien de politie geconfronteerd wordt met een huiselijk geweld incident waarbij er sprake is van (een 

vermoeden van) een ernstig en acuut gevaar voor de veiligheid van betrokkenen kan het wenselijk zijn om 

de vermoedelijke pleger tijdelijk de toegang tot het gezin of de partner te ontzeggen. Per 1 januari 2018 

voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland samen met de politie de beoordeling voor een tijdelijk 

huisverbod (THV) uit. Tijdens een THV wordt de vermoedelijke  pleger voor een periode van minimaal 10 

dagen verboden zijn of haar huis te betreden. Deze periode kan verlengd worden tot maximaal 28 dagen. 

Om te beoordelen of een THV moet worden opgelegd wordt gebruik gemaakt van het risicotaxatie-

instrument huiselijk geweld (RiHG). Het RIHG helpt om een analyse van de situatie te maken. Het THV is 

een bestuursrechtelijke maatregel, de burgemeester is eindverantwoordelijk en beslist of een THV wordt 

opgelegd (en wel of niet wordt verlengd). In Amsterdam heeft de burgemeester het mandaat 

overgeheveld aan de hulpofficier van justitie (HOvJ). Een van de belangrijkste redenen van een THV is het 

op gang brengen van passende hulpverlening. Indien er geen THV wordt opgelegd wordt de zaak in 

onderzoek genomen door Veilig Thuis.  

 

In figuur 8 is het aantal THV beoordelingen te zien en het aantal dat daadwerkelijk was opgelegd. In het 

tweede halfjaar van 2018 waren 186 beoordelingen uitgevoerd waarvan 122 tijdelijk huisverboden waren 

opgelegd. We zagen geen grote veranderingen met het eerste halfjaar.  

 

 

Figuur 8: Aantal beoordelingen en opgelegde tijdelijk huisverboden in 2018 
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5 Onderzoeken 

5.1 Doorlooptijden onderzoek 

Na triage kan besloten worden dat de melding nader onderzoek van Veilig Thuis vraagt. Deze zaken 

komen op de uitdeellijst voor onderzoek. Er vindt prioritering in de meldingen plaats in de vorm van 

urgent en regulier. Een voorbeeld: meldingen waarbij kinderen betrokken zijn krijgen voorrang boven 

andere meldingen. Specifieke voorrang krijgen meldingen waarbij kinderen tussen 0-4 jaar betrokken zijn 

of waarbij er sprake is van zwangerschap. Daarnaast worden de meldingen die het langst wachten zoveel 

mogelijk als eerst opgepakt. Het onderzoek wordt door de backoffice van Veilig Thuis uitgevoerd.   

De maximale doorlooptijd van een onderzoek is wettelijk gesteld op elf weken na binnenkomst van de 

melding. Hieronder worden de doorlooptijden voor het onderzoek weergegeven in de regio Amsterdam-

Amstelland. 

 

Doorlooptijden 

Figuur 9 laat van de afgeronde onderzoeken de doorlooptijd zien en het aandeel welke binnen de termijn 

van elf weken was afgerond vanaf binnenkomst van de melding.  

In het tweede halfjaar 2018 zagen we dat bijna 7 op de 10 onderzoeken binnen de wettelijke termijn werd 

afgerond. De gemiddelde doorlooptijd van het onderzoek was 9 weken na binnenkomst van de melding. 

In de figuur is te zien dat de doorlooptijd van het onderzoek in het tweede halfjaar opliep. Van belang is te 

vermelden dat ook bij zaken die op uitdeellijst stonden er zicht op de veiligheid werd gehouden.  

 

Figuur 9: Doorlooptijd onderzoek tussen binnenkomst melding en afronding onderzoek (wettelijke 

termijn is 11 weken) 
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5.1 Conclusie onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of er sprake was van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. In figuur 10 wordt van de afgeronde onderzoeken weergegeven of het vermoeden 

van huiselijk geweld en kindermishandeling al dan niet werd bevestigd. In het figuur is te zien dat in twee 

derde van de onderzoeken het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werd bevestigd. 

In 23% van de onderzoeken kon het vermoeden niet worden bevestigd maar dat op andere leefdomeinen 

wel zorgen bleek en dat het inzetten van hulp nodig was. Verder werd geconcludeerd dat in ongeveer 11% 

van de onderzoeken op geen enkele wijze sprake was van huiselijk geweld of kindermishandeling of een 

vermoeden van overige problematiek welke een risico kon vormen voor toekomstige onveiligheid. Deze 

verdeling was vergelijkbaar met het eerste halfjaar. Binnen de zaken die bevestigd waren, was bij 47% 

sprake van psychisch geweld. In vier op de tien onderzoeken was sprake van pedagogische verwaarlozing. 

Getuige van geweld in het gezin en lichamelijk mishandeling werd geconcludeerd in 39% van de 

onderzoeken, zie tabel 11. De overige geweldstypen werden minder vaak geconcludeerd (<7%).  

 

Figuur 10: Conclusie naar aanleiding van het onderzoek 

Tabel 11:Aard van het geweld na onderzoek* 

Aard geweld of mishandeling Eerste 
halfjaar  

2018 
% 

Tweede 
halfjaar 

2018 
N 

 
 
 

% 

Psychisch geweld 50,2 226 47,7 

Pedagogische verwaarlozing 40,6 189 39,9 

Getuige van geweld in gezin 39,8 184 38,8 

Lichamelijke mishandeling 42,5 183 38,6 

Affectieve verwaarlozing 7,6 32 6,8 

Lichamelijke verwaarlozing 4,5 24 5,1 

Seksueel misbruik 3,7 18 3,8 

Financiële uitbuiting 0,6 3 0,6 

PCF 0,2 0 0 

*Meerdere vormen van geweld per melding is mogelijk 
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6 Uitstroom  

6.1 Overdracht 

In het tweede halfjaar van 2018 waren 4521 zaken na triage of onderzoek afgesloten. Het kan zijn dat de 

regie enkel was belegd bij het gezinssysteem óf dat een vervolgtraject werd gestart. In twee derde van de 

gevallen (2940 casussen) werd het huishouden doorverwezen naar een vervolgtraject. Tabel 12 laat zien 

naar welke instellingen het huishouden was overgedragen. Bij 63% van de reguliere vervolgtrajecten werd 

een casusregisseur toegevoegd aan het huishouden om de veiligheid te herstellen (zie grijs vlak). In het 

geval van een ELV (Evident Lokale Veld) werd na triage besloten dat de zaak “licht” werd bevonden en er 

weinig veiligheidsproblematiek aanwezig was. Deze zaken gingen naar het lokale veld. Er was dan ook 

geen sprake van een casusregisseur. Een vijfde van de vervolgtrajecten werd doorverwezen naar de 

jeugdbescherming. Ook naar SamenDOEN (25%), het Ouder en Kinderteam (24%)  en het Sociaal Team 

Amstelveen (9%) werd vaak doorverwezen. Bij ongeveer twee derde van alle overdrachten naar een 

instelling werd doorverwezen dat al betrokken was bij het huishouden.  

 

Tabel 12: Doorverwijzingen naar vervolgtraject* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Meerde verwijzingen per casus mogelijk, percentages tellen hierdoor niet op tot 100% 

  Uitstroom tweede halfjaar 2018 

 
Instellingen 

Eerste halfjaar 
2018  

 
% 

Vervolg na 
triage of 

onderzoek 

Evident lokale 
veld 

Tweede 
halfjaar 2018 

totaal 

 
% 

Gecertificeerde Instellingen      

Jeugdbescherming 21,9 595  595 20,2 

William Schrikker Groep 6,6 149  149 5,1 

Leger des Heils  1,2 35  35 1,2 

      

Lokale wijkteams      

SamenDOEN 23,9 308 132 748 25,4 

Ouder-en Kindteams (OKT) 25,8 247 197 691 23,5 

Sociaal Team Amstelveen 10,4 102 72 276 9,4 

Sociaal Team Aalsmeer 0,9 19  38 1,3 

Brede Hoed (Diemen) 3,3 46 44 136 4,6 

Sociaal team Uithoorn 2,9 40 23 103 3,5 

Kernteam OuderAmstel 0,9 4 22 30 1,0 

      

Blijf 9,1 259  259 8,8 

      

Overig 22,0 632  632 21,5 

Totaal* (N) 2748   2940  
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Bijlage  
 

Aantal adviesvragen naar type melders per gemeente, 2018 

  
Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder- 

Amstel 
Uithoorn Andere  

regio 
Onbekend 

Maatschappelijke  
ondersteuning/lokaal  
veld/wijkteams (Welzijn en Jeugd) 

0 26 513 8 2 6 2 8 

Anders gezondheidszorg 0 7 293 3 0 0 20 19 

Basisonderwijs 3 17 259 5 1 4 4 8 

GGZ 0 12 267 0 0 2 6 10 

Huisarts 1 10 158 2 0 2 10 5 

Politie 2 4 160 4 1 4 5 4 

Voortgezet onderwijs 1 4 162 1 0 1 4 2 

Kinderarts 0 3 118 0 0 1 16 6 

Anders jeugdzorg 3 3 99 1 0 5 4 4 

Kinderopvang 0 4 67 2 1 1 1 2 

Anders onderwijs 1 2 64 1 0 1 2 4 

Gecertificeerde Instelling 1 0 59 1 1 0 3 0 

Justitie 0 0 14 1 0 0 0 5 

Vrijwilliger 0 3 13 0 0 1 0 1 

Geriater 0 0 2 0 0 0 0 0 

Anders beroepsmatig 2 17 469 4 0 4 125 11 
         

Buurtbewoner 4 13 276 2 1 6 18 12 

Direct betrokkene, jeugdige 2 9 288 2 0 8 1 5 

Direct betrokkene, volwassene 7 13 223 5 0 6 17 11 

Familielid van direct betrokkene 1 1 65 0 0 2 8 8 

Persoon behorend  
tot het sociale netwerk 

0 2 56 0 0 1 8 4 

Anders, niet beroepsmatig 12 44 824 14 4 17 53 40 
         

Onbekend 0 4 68 0 0 0 1 76 

Totaal 40 198 4517 56 11 72 308 245 
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Aantal meldingen van huishoudens met kinderen naar type melders per gemeente, 2018 

  
Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-

Amstel 
Uithoorn Andere 

regio 
Onbekend 

Politie 143 363 5041 172 49 171 33 15 

Anders gezondheidszorg 2 4 127 2 3 3 5 0 

Basisonderwijs 2 6 94 1 2 4 0 0 

Maatschappelijke  
ondersteuning/lokaal  
veld/wijkteams (Welzijn en Jeugd) 

2 10 75 6 0 3 2 1 

GGZ 2 2 57 0 2 0 2 0 

Voortgezet onderwijs 1 0 59 0 0 2 0 1 

Huisarts 3 6 31 0 0 0 1 0 

Kinderarts 0 1 28 2 0 2 0 0 

Anders onderwijs 0 3 23 2 0 0 1 0 

Anders jeugdzorg 0 3 23 0 0 1 0 0 

Gecertificeerde Instelling 0 0 14 0 0 0 0 0 

Kinderopvang 1 1 6 0 0 1 0 0 

Justitie 0 0 3 0 0 0 0 0 

Anders beroepsmatig 2 17 224 6 1 3 3 6 
         

Buurtbewoner 4 10 126 0 0 11 0 0 

Direct betrokkene, volwassene 2 3 39 1 1 2 0 0 

Familielid van direct betrokkene 1 1 21 3 1 2 0 0 

Persoon behorend  
tot het sociale netwerk 

1 2 20 0 0 1 1 0 

Direct betrokkene, jeugdige 0 0 17 0 0 0 0 0 

Anders, niet beroepsmatig 0 2 27 0 0 1 2 2 
         

Onbekend 0 0 4 0 0 0 0 0 

Totaal 166 434 6059 195 59 207 50 25 
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Aantal meldingen van huishoudens zonder kinderen naar type melders per gemeente, 2018 

  
Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-

Amstel 
Uithoorn Andere 

regio 
Onbekend 

Politie 53 121 2101 80 23 35 16 14 

Anders beroepsmatig 0 3 32 1 2 0 0 0 

Anders gezondheidszorg 0 0 16 2 0 0 0 0 

Huisarts 0 0 8 0 1 1 0 0 

Maatschappelijke  
ondersteuning/lokaal  
veld/wijkteams (Welzijn en 
Jeugd) 

0 0 6 1 1 0 1 0 

GGZ 0 0 3 0 0 0 0 0 

Geriater 0 0 2 0 0 0 0 0 

Anders jeugdzorg 0 0 1 0 0 0 0 0 

Basisonderwijs 0 0 1 0 0 0 0 0 

Voortgezet onderwijs 0 0 1 0 0 0 0 0 

Vrijwilliger 0 0 0 0 0 1 0 0 
         

Buurtbewoner 0 0 10 0 0 0 0 0 

Familielid van direct 
betrokkene 

0 1 6 0 0 1 0 0 

Direct betrokkene, 
volwassene 

1 1 5 0 0 0 0 0 

Persoon behorend  
tot het sociale netwerk 

0 1 3 0 0 0 0 0 

Anders, niet beroepsmatig 0 0 3 0 0 0 0 0 

Totaal 54 127 2198 84 27 38 17 14 

 



1 Factsheet Jaarcijfers 2018 CSG Amsterdam-Amstelland.pdf 

Centrum Seksueel Geweld 
Amsterdam-Amstelland

Jaarcijfers 2018



Eind 2018 is het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in de regio Amsterdam-
Amstelland drie jaar op weg. Het CSG Amsterdam-Amstelland is één 
van de 16 CSG’s die samen een landelijk dekkend netwerk vormen. 
Het CSG Amsterdam-Amstelland is geen fysieke locatie maar een 
samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-
Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG Locatie 
Oost, BRight GGZ, De Bascule, Equator, Slachtofferhulp Nederland en 
Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG 
Amsterdam-Amstelland. 

Het CSG biedt zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Voor 
slachtoffers die kort geleden (7 dagen of korter) een aanranding of 
verkrachting hebben meegemaakt, zijn casemanagers beschikbaar. 
De casemanagers van de GGD zijn forensisch verpleegkundigen. De 
casemanagers voor de minderjarigen zijn gedragsdeskundigen van de 
Bascule. De casemanagers ondersteunen het slachtoffer gedurende 
enkele weken en coördineren de benodigde zorg op forensisch, medisch 
en psychisch gebied. In 2018 zijn 190 slachtoffers op deze manier 
geholpen1. 
Door deze zorg laagdrempelig aan te bieden, kan tijdig medisch 
preventief worden ingegrepen en het ontstaan of verergeren van 
psychische klachten worden voorkomen. De grens van 7 dagen is 
belangrijk voor het veilig stellen van sporen. Na 7 dagen is de kans om 
sporen te vinden heel klein. 

Voor acute slachtoffers (de primaire doelgroep ) is het CSG Amsterdam-
Amstelland 24 uur per dag bereikbaar via het gratis landelijk 
telefoonnummer 0800 - 0188. Een slachtoffer dat zich rechtstreeks bij 
Bureau Zedenpolitie2 meldt, wordt ook in contact gebracht met een 
casemanager van het CSG.

Slachtoffers bij wie het seksueel geweld langer geleden heeft 
plaatsgevonden, of personen uit het sociale netwerk en professionals,  
kunnen op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de 
frontoffice van het CSG. Vragen worden telefonisch beantwoord en 
indien gewenst, wordt informatie gegeven over passende hulpverlening. 
Voor medisch professionals is bovendien een consult met een van de 
forensisch verpleegkundigen van de GGD mogelijk. 

In 2018 is overbruggende zorg geboden aan slachtoffers van seksueel 
geweld langer dan 8 dagen geleden met een actuele hulpvraag. Zij 
kregen enkele (telefonische) gesprekken aangeboden om de tijd te 
overbruggen tot de start van reguliere hulpverlening. In totaal hebben 
36 personen aangegeven hiervan gebruik te willen maken. 

In dit jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de personen die in 
2018 contact met het CSG hebben gezocht. Deel I gaat over de personen 
die door een medewerker van de frontoffice te woord zijn gestaan. 
Deel II gaat over de personen die contact hadden met een casemanager. 
Deel III betreft het zorgaanbod voor slachtoffers die  8 dagen of langer 
geleden seksueel geweld meegemaakt hebben. 

1  Bij 26 andere slachtoffers die in 2018 casemanagement ontvingen is het traject al in 2017 gestart. In totaal liepen er dus 216 trajecten in 2018.
2  Voor de leesbaarheid verder ‘politie’ genoemd.



1. Aantal oproepen, uitgesplitst naar rol melder en tijd sinds incident (n=237)

Deel 1 - Oproepen frontoffice

In 2018 zijn 438 oproepen bij het CSG Amsterdam-Amstelland 
binnengekomen. Informatie over 328 oproepen is geregistreerd. In 
2017 waren dit 209 geregistreerde gesprekken. De niet-geregistreerde 
oproepen hebben betrekking op informatievragen of gesprekken over 
seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden.
Als de verkrachting of aanranding 7 dagen of korter geleden heeft 
plaatsgevonden, wordt de persoon direct in contact gebracht 
met een casemanager. Wanneer het geweld langer geleden heeft 
plaatsgevonden, zal de frontoffice medewerker de beller adviseren over 
passende hulpverlening. Naast slachtoffers (43%) vormden professionals 
(30%) de grootste groep bellers. Ook familieleden of vrienden van 
slachtoffers (19%) konden met hun vragen bij de frontoffice terecht.

Recent of langer geleden
Bij 244 van de 328 geregistreerde oproepen was het interval tussen 
de gebeurtenis en het bellen van de frontoffice bekend. In 116 
gevallen betrof het een incident dat zich 7 dagen of korter geleden 
had voorgedaan. In 21 van deze gevallen ging het om een incident dat 
diezelfde dag had plaats gevonden. 31 keer had het incident één dag 
geleden plaatsgevonden. Bij de 128 incidenten die langer dan 7 dagen 
geleden hebben plaatsgevonden, is de tijd tussen het incident en het 
moment van bellen niet altijd precies geregistreerd. Het gesprek is dan 
gericht op het verhelderen van vragen, het geven van informatie en het 
voorleggen van hulpverleningsmogelijkheden. 
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Geslacht en leeftijd slachtoffers
Bij 218 van de 328 oproepen was het geslacht van het slachtoffer 
bekend. Bij 185 oproepen ging het om vrouwelijke slachtoffers. 
Bij 180 van de 328 oproepen werd ook de leeftijd geregistreerd. Het 
jongste slachtoffer waarover gebeld werd was 3 jaar oud, het oudste 69 
jaar. Meer dan de helft van de slachtoffers was 23 jaar of jonger (55%).

2. Leeftijdscategorieën van slachtoffers waarover/waardoor de 
frontoffice is gebeld in procent (n=180)
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Deel 2 - Casemanagement voor slachtoffers van acuut seksueel geweld

Casemanagement wordt aangeboden aan alle slachtoffers die 7 dagen of 
korter geleden seksueel geweld hebben meegemaakt en zich bij de politie 
of bij het CSG melden. Zij krijgen een vaste casemanager die hen begeleidt 
en indien nodig de hulp op forensisch, medisch, psychisch en juridisch 
gebied coördineert. 
Het uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op zorg, ook als iemand 
geen contact wil met de politie of als er geen strafrechtelijk traject wordt 
ingezet. 

In 2018 kwamen 190 nieuwe acute slachtoffers bij de casemanagers in 
beeld, waarvan 11 bij de Bascule. Dit is een toename van bijna 20% in 
vergelijking met 2017 (waaronder 3 trajecten bij de Bascule, toen 160 
slachtoffers). Bij 26 andere slachtoffers die in 2018 casemanagement 
ontvingen, was het traject al in 2017 gestart. 

Contact via de frontoffice of via politie
De helft van de slachtoffers (50%, 79 personen) van de 157 slachtoffers, 
waarbij dit is geregistreerd, werd door de politie met een casemanager 
in contact gebracht. 45%, ofwel 70 personen meldden zich via de 
telefonische frontoffice van het CSG. Een klein percentage (5%) kwam via 
de SOA poli van de GGD bij de casemanager terecht. 
In 160 gevallen is bekend of de politie betrokken was. Dit was het geval bij 
117 slachtoffers (73%).

3. Via de frontoffice terecht gekomen bij de casemanager in procent 
(n=157)

Gender
De grootste groep slachtoffers waren meisjes en vrouwen, 170 van de 
190 (90%). 

4. Gender (n=190)
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Leeftijd 
Het jongste slachtoffer was jonger dan 1 jaar en het oudste slachtoffer 
was 92 jaar. In de leeftijdscategorie 16 tot en met 23 jaar zien we de 
grootste groep slachtoffers terug (75 slachtoffers ofwel 40%). Dit komt 
overeen met de bevinding uit diverse onderzoeken dat jongeren uit deze 
leeftijdsgroep het grootste risico lopen een verkrachting mee te maken 
in vergelijking met andere leeftijdsgroepen (zie centrumseksueelgeweld.
nl). In 2018 werden 11 minderjarigen onder begeleiding van een 
gespecialiseerde kinderarts in het AMC medisch (forensisch) onderzocht. 
Het casemanagement voor deze slachtoffers werd geboden door de 
Bascule.

5. Slachtoffers per leeftijdscategorie in procent (n=188)

Betrokkenheid van de politie en forensisch medisch 
onderzoek  (FMO) 
Het grootste deel van de 160 slachtoffers bij wie dit is geregistreerd, 
had contact met de politie namelijk 117 personen (73%). Daarvan zijn 31 
personen door de casemanager met de politie in contact gebracht.
Bij 75 van de 117 personen die contact hadden met de politie werd een 
forensisch medisch onderzoek (FMO) door een forensisch arts van de 
GGD Amsterdam verricht. Hiernaast heeft het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI) bij 8 minderjarige slachtoffers een FMO verricht. 
Dit komt erop neer dat bij 44% van de slachtoffers een FMO is uitgevoerd 
(83 van 190 slachtoffers). Een FMO kan uitsluitend op verzoek van 
de politie worden verricht, en alleen als het slachtoffers hiervoor 
toestemming geeft. 

6. Betrokkenheid van de politie en forensisch-medisch onderzoek 
(FMO) 
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Welk soort geweld?
In 140 van de 190 gevallen heeft de casemanager gedocumenteerd 
welk soort seksueel geweld het slachtoffer naar eigen zeggen heeft 
meegemaakt. Een vaginale verkrachting kwam het vaakste voor (69%). 

7. Soort geweld (n=140)

De plegers
Bij 159 slachtoffers was informatie over de pleger van het seksueel 
geweld beschikbaar. Bij 65 gevallen (dit is 41%) was de pleger een 
onbekende. Bij 58 gevallen (36%) ging het om een bekende niet uit 
huiselijke kring. 

8. Categorieën plegers in procent (n=159)
 97 (69%) Vaginale verkrachting

 38 (27%) Betasten, geen penetratie

 25 (18%) Orale verkrachting

 23 (16%) Anale verkrachting

 14 (10%) Gedwongen orale seksuele handelingen bij slachtoffer 

 13 (9%) Tongzoenen

 5 (4%)  Gedwongen manuele handelingen bij slachtoffer

 2 (1%)  Hands-off (bijv. gedwongen naar seks of porno kijken, sexting)

 1 (1%)  Penetratie met vreemd voorwerp

41%

36%

Pleger is een onbekende 

Bekende NIET uit huiselijke kring

Bekende uit huiselijke kring

Onbekend

Combinatie van onbekend en bekend (bijv. bij groepsverkrachting)

Slachtoffer weet niet (meer) wie de dader was

9%

9%
1%4%



Alcohol of drugs
51% van de slachtoffers heeft alcohol en/of drugs gebruikt (gegevens 
beschikbaar van n=142 personen).

9. Alcohol en/of drugsgebruik tijdens delict (n=142)

Voorgeschiedenis
Een deel van de slachtoffers had ook in het verleden geweld 
meegemaakt of was op een andere manier extra kwetsbaar. 

10. Voorgeschiedenis slachtoffers

Al in zorg
38 personen waren al in zorg. Dit is 29% van de 
130 slachtoffers waarbij dit is geregistreerd. 
De meeste slachtoffers die in zorg waren, waren al 
in beeld bij de GGZ, gevolgd door de jeugdhulpverlening 
en andere hulpverlenende instanties.

11. Al in zorg (n=130)

Drop-outs
Het lukt de casemanagers niet altijd om contact te houden met het 
slachtoffer. Hierbij kan het gaan om een actieve afwijzing door het 
slachtoffer dat geen casemanagement wenst, of om passieve afwijzing. 
In het laatste geval kan de casemanager ondanks herhaaldelijke 
pogingen geen contact meer krijgen met het slachtoffer. 35 van de 144 
slachtoffers bij wie op het moment van deze rapportage het traject 
afgerond was, stonden bekend als ‘drop-out’ (24%). 

12. Percentage drop-out (n=144)

51%

24% drop-out

   Aantal slachtoffers 
   waarover informatie 
 aantal % beschikbaar was

Eerdere hulpverlening voor traumaklachten  31 25 125

Eerder seksueel misbruik  30 21 140

Middelengebruik in voorgeschiedenis  21 17 121

Vermoeden verstandelijke beperking  17 13 134

Eerdere mishandeling  17 12 140

Eerdere hulpverlening voor middelenmisbruik  8 8 107

29%

al in zorg



Etnische afkomst
Bij 137 van de 190 slachtoffers was informatie beschikbaar over de 
etnische afkomst. De grootste groep (69%) was van Westerse afkomst.

13. Etnische afkomst in procent (n=137)

 

Woonplaats
Bij 139 slachtoffers was informatie over de woonplaats beschikbaar. 
Hiervan kwamen 126 slachtoffers uit Amsterdam en 13 uit de 
Amstellandgemeenten. 
 
14. Woonplaats (n=139)
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Aantal verrichtingen per slachtoffer
Iedere keer dat de casemanager in het elektronische registratiesysteem 
verslag doet van haar werkzaamheden, wordt een verrichting 
aangemaakt. Bij een verrichting kunnen meerdere ‘deelcontacten’ horen, 
bijvoorbeeld één contact met het slachtoffer, en één contact met een 
professional. De duur van een verrichting kan sterk uiteenlopen. Soms 
is de casemanager slechts enkele minuten bezig met een verrichting, 
soms meerdere uren. Bij 11% van de 181 slachtoffers waarbij dit bekend 
is, gaat het slechts om één verrichting. Bij 22% gaat het om 11 of meer 
verrichtingen.

15. Aantal verrichtingen per slachtoffer (n=181)

22%

22%

22%

23%

1 verrichting

2-3 verrichtingen

4-6 verrichtingen

7-10 verrichtingen

11 en meer

11%

Doorverwijzing naar vervolghulpverlening
De casemanager kan slachtoffers doorverwijzen naar 
vervolghulpverlening. Dit is voornamelijk traumahulpverlening. Voor 170 
personen is hierover informatie beschikbaar; van deze personen zijn 40 
personen verwezen naar vervolghulpverlening. Als een slachtoffer al 
een eigen hulpverlener heeft, wordt hiernaar terugverwezen. Dit was 
het geval bij 16 slachtoffers. 19 andere slachtoffers zijn verwezen naar 
andere ketenpartners binnen het CSG, waarvan de grootste groep naar 
BRight GGZ (14 personen). De overige 5 slachtoffers zijn naar (GGZ) 
instanties buiten het CSG verwezen.

Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning houdt in dat zowel de juridische haalbaarheid 
van een zaak, als de emotionele draagkracht die het van een slachtoffer 
vraagt, in kaart wordt gebracht. Slachtoffers die bekend waren bij 
de casemanagers werden hiervoor in contact gebracht met een 
slachtofferadvocaat of Slachtofferhulp Nederland. Voorafgaand aan 
een (eventuele) aangifte wordt een vrijblijvend kosteloos gesprek 
aangeboden. In 2018 hebben naar schatting 66 slachtoffers gebruik 
gemaakt van dit aanbod.



Deel 3    - Overbruggende zorg

Zorgaanbod voor slachtoffers 8 dagen of langer geleden
Slachtoffers van seksueel geweld waarbij het geweld 8 dagen of langer 
geleden plaats heeft gevonden, krijgen overbruggende zorg aangeboden. 
Het gaat over slachtoffers die behoefte hebben aan traumabehandeling, 
maar geconfronteerd worden met wachtlijsten voor de GGZ. Of die wel 
behoefte hebben aan hulp, maar (nog) niet weten of traumabehandeling 
aansluit bij hun behoefte. Jongeren tot 23 jaar krijgen een traject bij Qpido 
aangeboden en met cliënten vanaf 23 jaar wordt een aantal (telefonische) 
gesprekken met een gespecialiseerde frontoffice medewerker gevoerd. 
Binnen deze overbruggende zorg wordt de hulpvraag verhelderd, psycho-
educatie geboden en een traumascreening afgenomen. Indien gewenst, 
wordt de cliënt verwezen of begeleid naar vervolghulpverlening. 
32 oproepen betroffen behoefte aan overbruggende zorg. In 29 gevallen 
belde het slachtoffer zelf. Bij de 2 aanmeldingen vanuit het netwerk 
is er geen contact tot stand gekomen met het slachtoffer. 9 jongeren 
hebben gebruik gemaakt van het aanbod van Qpido. 21 personen hebben 
overbruggende zorg gekregen vanuit de frontoffice CSG. 6 personen zijn 
voor vervolghulpverlening verwezen naar CSG ketenpartner BRight GGZ, 
de overige slachtoffers zijn verwezen naar andere GGZ praktijken of zagen 
af van traumabehandeling.



Colofon

GGD Amsterdam, 2019
Tekst: Tina Dorn, Vera Schuller, Anouk Devens & Udo Reijnders
Vormgeving: reclamestudio Sjeep

Contact 
Telefoon: 020 555 5888, email: csg@ggd.amsterdam.nl
Website: ggd.amsterdam.nl

Overname van de inhoud of gedeelten daarvan is – met bronvermelding – toegestaan.
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Nummer  2019/34
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Gemeenschappelijke Regeling Openbare 

Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland, Begroting 

2020 en jaarrekening 2018.   

portefeuillehouder : Barbara de Reijke 

datum raadsvoorstel : 14 mei 2019 

 

Samenvatting 
Voor u ligt de Jaarrekening 2018 inclusief een bestuurlijke samenvatting hiervan en de 

Begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg 

Amstelland (GR OGZ Amstelland). Deelnemers in de GR OGZ Amstelland zijn de 

gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.  

De jaarrekening en begroting hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg 

waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid 

(Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd 

door de GGD Amsterdam. 

Met de voorliggende jaarrekening legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 

2018 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2020 wordt de bijdrage voor de 

gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 508.556,-. 

 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient ieder dagelijks bestuur van 

een gemeenschappelijke regeling een conceptbegroting toe te zenden aan de raden van 

de deelnemende gemeenten. Vervolgens kunnen de raden van de deelnemende 

gemeenten hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Een zelfde 

procedure geldt voor een begrotingswijziging. 

Voor jaarrekeningen geldt dat het algemeen bestuur van de gemeernschappelijke 

regeling deze vaststelt. Gebruikelijk is wel om de jaarrekening ter kennisname te 

brengen aan de gemeenteraden. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk 

voor de uitvoering van openbare gezondheidstaken. 

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ 

Amstelland), waar gemeente Ouder-Amstel deel van uitmaakt, is de GGD Amsterdam 

opgedragen uitvoering te geven aan de taken op het gebied van de Wpg. Daarnaast  

voert de GGD periodiek gezondheidsonderzoek uit via de gezondheidsmonitor om inzicht 

te krijgen in gezondheid en leefstijl van de inwoners. 

 
Jaarlijks stelt de GGD een jaarrekening en een concept begroting op voor de GR OGZ 

Amstelland. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde 

activiteiten. In de begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten 

vertaald. De begroting wordt eerst op regionaal niveau ambtelijk besproken. Na 

overeenstemming wordt de begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR 

OGZ Amstelland. 

 
 



 

Pagina 2 van 5 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft in haar vergadering van 10 april 

2019 de concept begroting 2020 en de jaarrekening 2018 vastgesteld. Op grond van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de begroting vervolgens voorgelegd aan 

de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor een eventuele zienswijze. 

 

Hierbij wordt de Begroting 2020 aan uw raad voorgelegd met het verzoek om geen 

zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2020.  

Voorts worden ter kennisname aan uw raad voorgelegd de jaarrekening 2018 en de 

bestuurlijke samenvatting van de jaarrekening 2018.  

 

Wat gaan we doen? 
Jaarrekening 2018 

- Kennisnemen van de Jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). 

- Kennisnemen van het positieve resultaat 2018 voor Ouder-Amstel van € 15.555,-, 

wat ten gunste wordt gebracht van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2019.  

 

Begroting 2020 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland 

en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage voor Ouder-

Amstel voor 2020 van € 508.556,-. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
De GGD Amsterdam voert de gezondheidstaken uit voor de GR OGZ Amstelland, waarin 

Ouder-Amstel en de Amstelland gemeenten deelnemen.  

Tot de gezondheidstaken behoren: 

 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

 Milieu en gezondheid 

 Infectieziekten bestrijding, soa-aids en tuberculosebestrijding 

 Hygiëne en Inspectie 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. 

 

De activiteiten van de GGD zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de 

gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel en de Amstelland gemeenten. 

De begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland legt vast op welke wijze en voor welke 

middelen hier uitvoering aan wordt gegeven. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland 

Inhoudelijk 

Het jaar 2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de daardoor 

gewijzigde personele invulling van het bestuur van de GR OGZ Amstelland. 

Tevens is in 2018 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland een nieuw productenboek 

vastgesteld. Hierin zijn alle taken opgenomen die de GGD uitvoert voor de GR OGZ 

Amstelland, behalve de taken voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ kent haar 

eigen productenboek (basistakenpakket) dat een ander vaststellingsritme kent en 

gedetailleerder is dan het productenboek OGZ Amstelland. 

Het basistakenpakket JGZ is ter kennisname in de bijlage opgenomen. 

 

In 2018 is voor de tweede keer een bestuurlijke samenvatting van de jaarrekening 

opgeleverd. Het doel hiervan is om het aantrekkelijker en gemakkelijker te maken om 

kennis te nemen van de resultaten van de GR OGZ Amstelland en de activiteiten van de 

GGD.  

In de jaarrekening 2018 en de bestuurlijke samenvatting staan relatief lage bereikcijfers 

voor de Duivendrechtse kinderen. Dat de cijfers zo laaguitvallen, heeft te maken met het 
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registratiesysteem van de JGZ en de wijze waarop het bereik van de kinderen door de 

JGZ wordt verwerkt. 1  

 

 

Financieel 

In 2018 is een evaluatie uitgevoerd van de uitgangspunten van begroting en 

jaarrekening, waaruit bleek dat er enkele correcties nodig waren met name om de groei 

in inwoneraantallen op te vangen. Begin 2019 heeft het bestuur besloten om de 

verdeelsleutel aan te passen. Vanaf de jaarrekening 2018 zijn de afgesproken wijzigingen 

doorgevoerd. 

 

De financiële consequenties voor de GR OGZ en de deelnemende gemeenten zien er als 

volgt uit: 

 

 

 

Gemeente 

 

Jaarbijdragen 

2018 

 

Realisatie 

2018  

Na 

verrekening 

2018 

Aanvulling 

Algemene 

Reserve* 

Vrijval 

reserve 

2018* 

Verrekenen 

met GR 

gemeenten 

Aalsmeer 1.027.033 1.017.679 9.354 -10.931 23.250 21.673 

Amstelveen 2.926.764 2.903.548 23.216 -31.186 66.335 58.365 

Diemen  902.760 940.868 -38.108 -9.758 20.757 -27.110 

Ouder-Amstel 454.570 444.294 10.276 -4.683 9.962 15.555 

Uithoorn 968.448 969.341 -893 -10.218 21.734 10.623 

Eindtotaal 6.279.575 6.275.730 3.845 -66.776 142.037 79.106 

 

*: verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2018.  

 

De verschillen in de derde kolom en de verschillen in resultaat voor de diverse 

gemeenten zijn ontstaan doordat de jaarbijdragen en de realisatie verschillende 

grondslagen voor de berekening kennen. Het jaarbedrag is gebaseerd op de 

inwoneraantallen per 1 januari 2017, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen 

per 1 januari 2018. 

 

Het resultaat voor 2018 bedraagt € 3.845,- voor de GR OGZ als geheel. Voorgesteld is 

om dit voordelige resultaat, samen met het vrijvallen van de reserve ‘actualisatie 2018’, 

minus de aanvulling van de algemene reserve, betaalbaar te stellen aan de deelnemende 

gemeenten.  

Voor Ouder-Amstel gaat het om een positief resultaat van € 15.555,-. Vergeleken met de 

andere gemeenten krijgt Ouder-Amstel daarmee een relatief hoog bedrag terug.  

 

Voorgesteld wordt om de terugbetaling van het positieve resultaat 2018 voor Ouder-

Amstel ad € 15.555,- ten gunste te brengen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 

2019.  

 

 

 

                                           
1In de jaarrekening lijkt het alsof slechts 91% van de 0-jarigen in Duivendrecht is bereikt in 2018.  

Bij nadere analyse na het vaststellen van de concept jaarrekening 2018 blijkt dit echter niet correct. Het lage 
percentage wordt primair veroorzaakt door de wijze waarop in het systeem Kidos het bereik wordt berekend. 
Als een contactmoment heeft plaatsgevonden maar nog niet verwerkt is in Kidos, blijft dit openstaan en telt 
dan niet mee als bereik. Een aantal contactenmomenten die hebben plaatsgevonden in december zijn pas in 
januari 2019 geregistreerd.  
Daarnaast is het zo dat door de kleine aantallen kinderen in Duivendrecht één kind een relatief groot 
percentage vertegenwoordigt. Na correctie is het bereik van 0 jarigen in 2018 97%. 
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Begroting 2020 GR OGZ Amstelland 

De begroting 2020 is gebaseerd op het takenpakket dat op basis van het productenboek 

2018 binnen de GR OGZ door de GGD wordt uitgevoerd.  

Belangrijke ontwikkelingen in 2020 zijn de invoering van het nieuwe Basispakket 

Jeugdgezondheidszorg en het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor. Daarnaast is, op 

basis van landelijke ontwikkelingen, de intensivering van het toezicht op 

gastouderopvang in de begroting verwerkt. Ook is Technische Hygiënezorg in de 

begroting opgenomen. Na afronding van de pilot Technische Hygiënezorg in 2019 wordt 

besloten of deze doorgang zal vinden.  

 

De totale begroting van de GR OGZ Amstelland 2020 bedraagt € 7.283.062,-. Daarmee 

stijgt de begroting ruim 4 procent ten opzichte van 2019 (€ 6.957.947,-). 

Het percentage nominale ontwikkeling voor 2020 is vooralsnog bepaald op 3.00%. Het 

definitieve percentage wordt vastgesteld op basis van de werkelijke loonontwikkelingen. 

Naast de nominale ontwikkeling wordt de stijging verklaard door een toename van het 

aantal kinderen onder zorg en verschuivingen in aantallen per leeftijdsgroep. Ook 

uitbreiding van taken of wijzigingen in wet- en regelgeving spelen hier een rol.  

Zo is een bedrag opgenomen vanwege de extra middelen voor intensivering van de 

Inspectie kinderopvang en gastouderopvang vanaf 2019. In de meicirculaire 2019 zullen 

hiervoor gelden beschikbaar komen in de algemene uitkering. Het exacte bedrag is nog 

niet bekend maar zal ongeveer € 20.000,- zijn voor Amstelland. De Inspectie 

kinderopvang bestaat uit toezicht door de GGD en handhaving door de gemeenten. De 

verdeelsleutel is 80% voor toezicht en 20% voor handhaving. Het bedrag voor toezicht 

wordt toegevoegd aan de begroting 2020 van de GR. Voor 2019 zal dit bij de Marap 

worden meegenomen. 

 

De begroting 2020 in vergelijking met de begroting 2019 en verdeeld naar bijdrage per 

gemeente is als volgt: 
 

 Gemeente 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

GR OGZ Amstelland Aalsmeer 1.130.827 1.177.469 

GR OGZ Amstelland Amstelveen 3.217.652 3.354.682 

GR OGZ Amstelland Diemen  1.033.339 1.122.728 

GR OGZ Amstelland Ouder-Amstel 501.558 508.556 

GR OGZ Amstelland Uithoorn 1.074.573 1.119.626 

Eindtotaal   6.957.947 7.283.062 

 
 

Voor Ouder-Amstel is de geraamde jaarbijdrage voor 2020 € 508.556,-. 

De stijging ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt € 7.000,-. 

 

Geadviseerd wordt  

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland 

en akkoord te gaan met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage voor 

Ouder-Amstel voor 2020 van € 508.556,-. 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland 

Het positieve resultaat wordt conform de afgesproken verdeelsleutel terugbetaald aan de 

gemeenten. Voor Ouder-Amstel gaat het om een terugbetaling van € 15.555,-.  

Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste te brengen van het gemeentelijk 

begrotingsresultaat 2019.  
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Begroting 2020 GR OGZ Amstelland 

Voor Ouder-Amstel is de geraamde jaarbijdrage voor 2020 € 508.556,-. 

De stijging ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt € 7.000,-. 

 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Na behandeling in de gemeenteraden wordt de begroting 2020 definitief vastgesteld door 

het bestuur van de GR OGZ Amstelland en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Holland. Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(Wgr). 

 

 

Bijlagen 

- Jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland 

- Bestuurlijke samenvatting jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland 

- Begroting 2020 GR OGZ Amstelland 

- Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 2020-2024 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019, nummer 

2019/34, 

 

 

BESLUIT : 
 

Jaarrekening 2018 van de GR OGZ Amstelland 

- Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). 

- Kennis te nemen van het positieve resultaat 2018 voor Ouder-Amstel van € 

15.555,-, wat ten gunste wordt gebracht van het gemeentelijk begrotingsresultaat 

2019.  

 

Begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland 

en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage voor Ouder-

Amstel voor 2020 van € 508.556,-. 
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1 Voorwoord 

Voor u ligt de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg 

Amstelland (GR OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in het productenboek en het 

basispakket Jeugdgezondheidszorg, en de bestuurlijk gemaakte afspraken die daarbij horen. De 

begroting 2020 volgt de indeling van de jaarstukken 2018 om aan te sluiten bij de regelgeving Besluit 

Begrotingsverantwoording. 

Belangrijke ontwikkelingen in 2020 zijn de invoering van het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg 
en het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor. Daarnaast is, op basis van landelijke ontwikkelingen, de 
intensivering van het toezicht op gastouderopvang in de begroting verwerkt.  
 
Begroting 2020 
Het percentage nominale ontwikkeling voor de lonen voor 2020 is vooralsnog bepaald op 3,00%. Dit 
percentage is gebaseerd op de verwachte loonkostenstijgingen. Het definitieve percentage was bij het 
opstellen van deze begroting nog niet bekend. Paragraaf 4.2 van het convenant stelt dat er wordt 
geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeenten Amsterdam. 
 
De bedragen per product en/of plustaak worden met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke 
kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen 
per 01-01-2018 van het CBS. In de afrekening wordt er vervolgens gerekend met de inwoneraantallen per 
01-01-2020. 
 
 

Gemeente 

Inwoners 

per 1.1.18 % 

Aalsmeer 31.499 16,37% 

Amstelveen 89.870 46,70% 

Diemen  28.121 14,61% 

Ouder-Amstel 13.496 7,01% 

Uithoorn 29.445 15,30% 

Totaal 192.431 100 % 

Bron: CBS 
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2 Programma verantwoording 

De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de taken die door de dienst in het kader van de 
wet (Wet publieke gezondheid) standaard worden uitgevoerd voor alle gemeenten, zoals beschreven in 
het Productenboek GR OGZ Amstelland (vastgesteld op 5 april 2018) en losse afgesproken plustaken. 
 
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland 
De Wet publieke gezondheid bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een 
aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid 
is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, 
die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. De deelnemende gemeenten in deze 
gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken 
op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te 
geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.  
 
Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende activiteiten. De basistaken zijn: 
 

• Epidemiologie & Gezondheidsbevordering (incl. de Gezonde School) 

• Leefomgeving Milieu & Gezondheid 

• Algemene Infectieziekten 

• Tuberculose bestrijding 

• SOA Polikliniek 

• Inspectie Kinderopvang 

• Legionella preventie 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Crisisdienst (Vangnet & Advies) 

• Hygiënisch woningtoezicht  

• Lijkschouwing  
 
De plustaken zijn:  
 

• Ondersteuning van gemeentelijke meldpunten voor zorg en overlast 

• Extra inzet jeugdgezondheidszorg Diemen  
 
In de volgende paragrafen wordt per programma besproken: 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
In de begroting 2020 zijn doelstellingen en taken opgenomen, die passen binnen de taakomschrijving van 
de Gemeenschappelijke Regeling. Om onze doelstellingen te behalen voeren we allerlei activiteiten uit. 
Dit onderdeel geeft een toelichting op deze activiteiten, meldt een stand van zaken en geeft aan welke 
prestatie-indicatoren van toepassing zijn. 
 
Wat gaat het kosten? 
Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in 2020 gaat kosten. 



5 
 

2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

2.1.1 Epidemiologie 

Algemeen 
 
Gezondheidsachterstanden verkleinen en de gezondheid van de bewoners verbeteren zijn de kerntaken 
van Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Digitale Zorginnovatie (EGZ). Daarom doet EGZ 
onderzoek naar de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en Amstelland. Het vertaalt de resultaten 
naar beleid en preventieve interventies. Interventies zijn gericht op de inwoners zelf en op hun sociale en 
fysieke omgeving. Beleidsadviezen geeft de afdeling op basis van gesignaleerde (risico’s op) 
gezondheidsachterstanden en knelpunten in de preventieve zorg. 
 
Epidemiologie 

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onderzoek naar de 

gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten. Het 

onderzoek betreft: 

1. epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder de 

bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te 

grondslag liggen; 

2. kwalitatief onderzoek ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn; 

3. onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn 

bereikt (doelrealisatie). 
 
Gezondheidsbevordering 
Gezondheidsbevordering ontwikkelt en implementeert preventieprojecten ter bevordering van gezond 
gedrag. Dit doet de afdeling door voorlichting en educatie aan doelgroepen en intermediairs. 
Gezondheidsbevordering heeft als doel het beschermen, bevorderen en/of behouden van gezondheid van 
(risico)groepen door planmatige, structurele en gedragsgerichte interventies. 
 
Digitale Zorginnovatie 
De digitale zorginnovatie draagt zorg voor de positionering van de GGD als partner, ontwikkelaar en 
uitvoerder van innovatieve en digitale dienstverlening op gebied van gezondheidszorg in Amsterdam en  
Amstelland. 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 

Epidemiologie  
Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar) – alle gemeenten 
In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van de 
preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. Met Gezondheid in Beeld 
(GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam, kunnen deze monitorgegevens jaarlijks worden 
gepubliceerd. In 2016 hebben de GGD en de gemeenten in de regio Amstelland besloten om GIB ook 
toegankelijk te maken voor de regio Amstelland. Met GIB kunnen elk jaar de gegevens over jongeren op 
het basisonderwijs (5- en 10/11-jarigen) en op het voortgezet onderwijs (13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-
jarigen, klas 4) worden gepubliceerd. Daarnaast maakt GIB het mogelijk om jaarlijks  
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(over-)gewicht cijfers voor 6 leeftijdsgroepen te presenteren (voor 2- en 3-jarigen, voor 5- en 10/11-jarigen 
op het BaO en voor 13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4, op het VO). De cijfers kunnen op GIB  
worden gepresenteerd op gemeente- en wijkniveau. 
 
 
Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder) 
In 2016 heeft de GGD Amsterdam de laatste gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19 
jaar en ouder in de regio Amstelland. In 2020 staat de uitvoer van de volgende monitor op het 
programma. 
 
Gezondheid in Beeld 
Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de 
gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD  
Amsterdam. Gezondheid in beeld wordt gevoed door gegevens uit de diverse monitorstudies die binnen 
de GGD Amsterdam plaatsvinden. 
 
Regionale gezondheidsinformatie (RGI) 

Het in kaart brengen van de gezondheid van de lokale bevolking is een wettelijke taak op grond van de 

wet publieke gezondheid. RGI Amsterdam-Amstelland is de lokale realisatie van het GGD-Nederland 

project RGI (RGI=Regionaal Geografische Informatie) dat is opgezet om GGD ‘en te ondersteunen door 

het toepasbaar maken van landelijke registratie data naar het lokale niveau. De data die beschikbaar 

zijn, zijn sterfte(oorzaak) data, ziekenhuisontslag data, data van het gebruik van WMO, data betreffende 

de perinatale gezondheid, et cetera..  
 

Gezondheidsbevordering  
De Gezonde School  
De Gezonde School aanpak heeft in het voortgezet onderwijs in 2018 vaste voet aan de grond gekregen. 
Met vrijwel alle scholen voor het voortgezet onderwijs zijn Gezonde School gesprekken gevoerd, om 
samen met de school, belangrijke gezondheidsthema’s in beeld te krijgen. In het schooljaar 2019/2020 
vinden op alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de Amstelland gemeenten activiteiten plaats in 
het kader van de Gezonde School (gezonde school en genotmiddelen, relaties en seksualiteit en voeding 
en beweging). 
 
Schoolgezondheidsprofiel 
De VO scholen in Amstelland ontvangen elk schooljaar een Schoolgezondheidsprofiel. Dit op maat  
gemaakte rapport geeft, op basis van de gegevens uit ‘Jij en Je Gezondheid’, een goed beeld van de 
gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere 
angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks. 
In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere 
scholen in de regio. Het Schoolgezondheidsprofiel speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de school 
maakt bij de Gezonde School aanpak. 
 
Jij en Je Gezondheid 
Jij en Je Gezondheid is een werkwijze waarmee leerlingen vanaf 12 jaar met (een verhoogde kans op) 
sociaaleconomische en sociaal medische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig 
toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie) programma’s. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij 
gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten die door de leerling worden 
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ingevuld. Jij en Je Gezondheid is ook een eerste stap voor gericht nader (diagnostisch) onderzoek door de 
jeugdarts of psycholoog op school. 
 
Jeugdpreventiewijzer 
Een database/website met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in de regio worden 
aangeboden. De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij 
leidend. De opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de 
psychosociale gezondheid. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om 
een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen. 
 
Trammelant in tandenland 
Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. De 
activiteit beoogd te resulteren in een gezonde mondgezondheid/gewoonte en een afname van cariës bij 
kinderen. Scholen in de Amstelland Gemeenten krijgen op aanvraag kosteloos materialen toegestuurd. 

 
Beleidsadvisering  
 
De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van 
de nota Volksgezondheidsbeleid. Werkzaamheden bestaan uit: 

• het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen; 

• het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend 

beleid; 

• het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen 

van lokaal gezondheidsbeleid. 
 
Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het 
adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het 
totale volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.  
 
Wat gaat het kosten? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Epidemiologie & Gezondheidsbevordering 282.834 224.042 287.077 286.702 
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2.2 Leefomgeving Milieu en Gezondheid 

Algemeen 
 
Het doel van de afdeling Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve 
gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren 
bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, 
geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en 
ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste 
situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de 
gemeente. Daarnaast verricht de afdeling Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met 
wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.  
 
Wat willen we bereiken? 

 
Activiteiten 2020 

Conform de afspraken in het productenboek van 5 april 2018 gaat het cluster in het kader van de afdeling 

Leefomgeving in 2020 de volgende activiteiten uitvoeren: 

 

• Het onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten.  

• Het reageren op vragen en klachten van burgers.  

• De afdeling geeft antwoord op vragen van de Amstellandgemeenten op het gebied van milieu en 

gezondheid. Men kan daarbij denken aan de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, geluidsoverlast, 

stilte, groen in de stad, ruimtelijke ordening, laagfrequent geluid, windturbines, elektromagnetische 

velden van hoogspanning of UMTS, chemische stoffen, waterkwaliteit, bodemsaneringen, asbest, 

binnenmilieu in woningen en scholen, MER-procedures, eikenprocessierups, Schiphol etc.  

• De afdeling levert indien gewenst een bijdrage aan projecten en beleidsplannen in de 

Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige 

bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen enzovoorts. 

• Beleidsadvies betreffende luchtkwaliteit en gezondheid, vooral wat betreft nieuw te bouwen 

huisvesting voor gevoelige groepen (ouderen, zieken, kinderen) dicht bij drukke wegen. 

• Ondersteuning door het leveren van informatie en het delen van ervaring bij het bestrijden van de 

eikenprocessierups (in samenwerking met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD).  

• Aandacht voor binnenmilieu op scholen zal blijven bestaan wanneer scholen of gemeenten daar zelf 

vragen over stellen. De afdeling kan op verzoek een onderzoek instellen naar de kwaliteit van het 

binnenmilieu op een school.  

• De afdeling blijft regelmatig berichten verspreiden in media, ook in de Amstellandgemeenten. 

Inmiddels weten burgers met vragen Milieu en Gezondheid goed te vinden. 
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Indicatoren 2020 
De volgende indicatoren zijn gesteld voor de Amstellandgemeenten en Diemen: 
 

 Totaal Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn Diemen 

Aantal meldingen 40 6 19 3 6 6 

Aantal adviezen  28 5 13 2 4 4 

Aantal voorlichtingsactiviteiten 6 1 2 1 1 1 

 
 
Wat gaat het kosten? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Milieu & Gezondheid 64.347 68.972 65.312 68.800 
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2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 

Algemeen 
 
De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder 
andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel 
overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt 
uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & 
Inspectie. 
De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek 
naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor tbc en soa, maar ook huisartsen en zorginstellingen in 
de regio. 

2.3.1 Algemene infectieziekten 

Conform de Wet Publieke Gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en 
instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, 
vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte 
uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Verder hebben we te maken met een 
toenemende dreiging door antibioticaresistentie en dalende vaccinatiegraad. Algemene Infectieziekten 
heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders en burgers van uniforme en betrouwbare 
informatie te voorzien. Daarnaast worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis 
door voorlichting, vaccinaties, chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen.  
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
In het kader van de Wet publieke gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend 
arts om een patiënt met een infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie 
de bron is van de Infectieziekte en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van 
vaccinatie of antibiotica of andere maatregelen zoals bv hygiënische maatregelen of wering van een 
kinderdagverblijf/school/werk . Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon 
aantal zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige 
beheersmaatregelen. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is 
hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van Infectieziekten. Daarom zal 
hierin ook in 2020 weer geoefend worden. Tevens zal de intervisie voor verpleegkundigen en artsen 
regionaal georganiseerd blijven. 
  
Het team algemene infectieziekte bestrijding voert de volgende activiteiten uit: 

• Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens. 

• Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het 
aanbieden van profylaxe.  

• Bron- en contactonderzoek. 

• Afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden 
van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.  

• Outbreakmanagement: het managen van taken bij uitbraken van infectieziekten waarbij 
specialistische kennis nodig is. 

  
Aantallen van verwachte infectieziekten voor 2020 zijn niet te geven. 
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Wat gaat het kosten? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Algemene Infectieziekten 187.040 184.130 189.846 195.541 

 

2.3.2 TBC bestrijding 

Algemeen 
 
De GGD Amsterdam verzorgt de tuberculosebestrijding voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De werkzaamheden bestaan uit het voorkomen, 
bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het 
contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen 
dat zij tuberculose krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt 
gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven. 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
De afdeling tuberculosebestrijding blijft zich inzetten voor de vroege diagnose, behandeling en preventie 
van tuberculose. De activiteiten waarmee dat wordt bereikt zijn:  
 

• Screening en periodieke screening op tuberculose en tuberculose infectie, voornamelijk van 
risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar 
risicolanden. 

• Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van profylaxe en geven van 
vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.  

• Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculose infectie hebben 
en medicijnen daartegen gebruiken. 

• Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met 
tuberculose.  

• Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke) 
beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden. 

 
Wat gaat het kosten? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

TBC  112.524 116.860 114.212 117.638 
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2.3.3 SOA Polikliniek 

Algemeen 
 
De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid 
in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele 
gezondheid (ASG regeling). De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er 
aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. De laatste jaren is er extra 
aandacht besteed aan partnerwaarschuwing. De groep “gewaarschuwden” blijft de groep met het 
hoogste percentage aan gevonden Soa’s (tussen de 30-40%). Voor de publieke gezondheidszorg is dit een 
zeer belangrijke groep.  
 
Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over 
anticonceptie, seksueel geweld en rond zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de 
doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve 
preventieprogramma’s uit, waarin voorlichting, outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd. 
Daarnaast verstrekt de afdeling PrEP aan mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico 
lopen om geïnfecteerd te raken. PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. In aanvulling op het 
bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen. 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
Het team SOA-polikliniek voert de volgende activiteiten uit: 

• Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens (soa’s). 

• Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden 
van profylaxe.  

• Invoering landelijk Prep programma 

• Bron- en contactonderzoek. Deze activiteit is de laatste jaren flink uitgebreid. In 2018 ging dit om 
409 onderzoeken. 

• Bieden van een (telefonisch) spreekuur voor infectieziekten en Soa/Aids.  
 
 
Wat gaat het kosten? 
De financiering van consulten op de SOA-poli vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het 
ministerie van VWS ontvangt het RIVM een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende 
GGD-en in Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een SOA geconstateerd is, is de GGD verplicht 
ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering 
valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden. 
 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

SOA Poli 11.435 10.885 11.607 11.955 
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2.4 Hygiëne en Inspectie 

Algemeen 
 
In het kader van de GR OGZ Amstelland voert het team Hygiëne en Inspectie twee taken uit:  

• Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, 
gastouders) en tatoeage- en piercingstudio’s. 

• Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse 
instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.  

 

2.4.1 Inspectie Kinderopvang 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
Voor de bedragen voor de Inspectie Kinderopvang zijn we uitgegaan van de geactualiseerde cijfers van de 
begroting 2019. Bovendien is er vanaf 2019 in het Gemeentefonds (meicirculaire 2019) structureel extra 
geld beschikbaar voor de intensivering van het toezicht en de handhaving op gastouderopvang. Deze 
intensivering is meegenomen in de begroting, maar moet nog uitgewerkt worden. 
 
Handhaving is een gemeentelijke taak die niet is ondergebracht in de GR OGZ Amstelland. Als het team  
Inspectie Kinderopvang bij een inspectie aanleiding voor handhaving ziet, stuurt zij een signaal naar de 
afdeling handhaving van de betreffende gemeente. Na de handhaving door de gemeente krijgt de 
Inspectie Kinderopvang opdracht om de uitvoering van de opgelegde aanbevelingen te onderzoeken.  
 
Per 1 april 2019 is het herstelaanbod ingevoerd: als bij een inspectie tekortkomingen worden gesignaleerd 
krijgt een kinderopvang een mogelijk voor herstel, alvorens de gemeentelijke handhaving wordt 
ingeschakeld. Treedt geen verbetering op, dan wordt alsnog het handhavingstraject gestart. Worden bij 
een inspectie grove tekortkomingen gesignaleerd, dan volgt geen herstelaanbod, maar wordt direct de 
handhaving ingeschakeld. 
 
Wat gaat het kosten? 
 
Bij het toezicht op de Kinderopvang wordt voor 2020 een matige stijging (7,5%) voorzien. Deze stijging 
heeft vooral te maken met de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Hiervoor is een extra 
storting in het gemeentefonds gedaan van € 1,4 miljoen op nationaal niveau. Door de invoering van het 
herstelaanbod zullen meer werkzaamheden conform begroting worden uitgevoerd.  
 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Inspectie kinderopvang 437.158 365.416 463.182 470.343 
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2.4.2 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
In 2020 zullen we aanvragen voor het verlenen van een vergunning voor tatoeëren en piercen in 
behandeling nemen. Daarnaast worden er zo nodig vrijstellingen van de vergunningplicht verleend voor 
evenementen waarop getatoeëerd of gepiercet wordt. 
 
Wat gaat het kosten? 
De kosten voor deze vergunningen dan wel vrijstellingen zijn voor rekening van de exploitant of 
organisator. 

2.4.3 Hygiënezorg en Legionella preventie 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
Op basis van de Wet publieke gezondheid voert Hygiëne & Inspectie bronopsporing uit bij patiënten met 
legionellose. Ook adviseert zij instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie 
legionellabacteriën in hun leidingwater wordt aangetroffen. 
 
De tweede taak van Hygiëne & Inspectie in het kader van de Wet publieke gezondheid is in 2018 actief 
opgepakt. Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de 
uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Om de verspreiding van 
infectieziekten te beperken én te voorkomen, zijn maatregelen op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie (technische hygiënezorg) noodzakelijk (Wpg, art. 2, lid 2f).  
De Amstelland gemeenten hebben in 2018 eenmalig € 45.000 beschikbaar gesteld om een pilot 
Technische Hygiënezorg te starten. In het kader van deze pilot zijn alle collectieve voorzieningen in de 
gemeenten in kaart gebracht en is per voorzieningensoort een risico-inschatting gemaakt. Naar 
aanleiding van deze risico-inschatting zijn hygiënescans op locaties uitgevoerd. Bij een hygiënescan is 
gekeken in welke mate er aan de landelijk geldende hygiënerichtlijn wordt voldaan en zijn de specifieke 
risico’s van een bepaalde locatie in beeld gebracht. In 2019 wordt de pilot Technische Hygiënezorg 
geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt de technische hygiënezorg als basistaak opgenomen in het 
takenpakket. Omdat de begroting 2020 al begin 2019 wordt opgesteld, is technische hygiënezorg onder 
voorbehoud van de evaluatie in deze begroting opgenomen.  
 
Hygiëne & Inspectie voert in 2020 de volgende taken uit: 

• Bronopsporing uitvoeren bij een cliënt met legionellose; 

• Advies geven aan instellingen/bedrijven bij wie er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in 
het waterleidingsysteem is aangetroffen.  

• Ondersteuning bieden aan collectieve voorzieningen bij een uitbraak van infectieziekten; 

• Functioneren als vraagbaak voor collectieve voorzieningen op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie. 

 
Bij positieve evaluatie van de pilot Technische Hygiënezorg komen daar als taken bij:  

• Up to date houden van de inventarisatie van alle collectieve voorzieningen per gemeente; 

• Up to date houden van de risico-inschatting per voorzieningensoort/ per locatie; 

• Jaarlijks thematisch onderzoek uitvoeren bij één, of indien mogelijk meerdere, type collectieve 
voorzieningen, bijv. naar de risico’s op scholen, in de verpleeghuizen of zorgboerderijen; 
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• Zo nodig inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, bijv. een onderzoek doen naar de 
infectierisico’s van wet-cupping. 

 
Wat gaat het kosten? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Legionella preventie 11.456 11.278 11.628 11.977 

Pilot Technische Hygiënezorg 45.000 22.819 22.181 0 

Technische Hygiënezorg* 0 0 0 38.419 

Totaal 56.456 34.097 33.809 50.396 

 
*: onder voorbehoud van een positieve evaluatie van de pilot Technische Hygiënezorg  
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2.5 Jeugdgezondheidszorg 

Algemeen 
 
In deze begroting wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en vernieuwingen 
(transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg. De landelijke ontwikkelingen lichten wij in 
deze inleiding kort toe. Verderop beschrijven wij lokale ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg, en 
vervolgens lichten wij de mutaties in de kosten, producten en de opbrengsten toe. 
 
Per 1 januari 2020 wordt het Basispakket Jeugdgezondheid 2020-2024 voor de GR OGZ Amstelland van 
kracht. Dit basispakket hangt nauw samen met het Landelijk Professioneel Kader (LPK) en is 
ondersteunend aan de huidige maatschappelijke opgaven en stelt “positieve gezondheid” centraal: 
mensen hebben het vermogen om zich aan te passen aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van 
het leven. Veerkracht en zelfregie vergroten staan daarbij centraal. De herziening van het Basispakket 
faciliteert dat zorg sneller, meer op maat en dichtbij huis georganiseerd wordt waarbij ouders, kinderen en 
jongeren het voortouw hebben. Ook wordt het mogelijk extra inzet in wijken te plegen waar grotere 
gezondheidsrisico’s spelen. Verder spelen het opbouwen van partnerschap met ouders en 
kinderen/jongeren en meer autonomie voor de professionals een belangrijke rol. Doel: meer 
wendbaarheid en beslissingsruimte voor de professional creëren om in samenspraak met de klant zorg op 
maat te bieden. Samen met een werkgroep van GGD en beleidsadviseurs van de Amstellandgemeenten is 
het nieuwe Basispakket JGZ tot stand gekomen, en is bestuurlijk vastgesteld op 7 februari 2019.  
 
De begroting 2020 is niet meer onderverdeeld in 18 verschillende producten, maar in 4 leeftijdsgroepen 
en 3 aparte producten. Waar mogelijk wordt in deze begroting wel een vergelijking (op hoofdlijnen) 
gemaakt met 2019. De leeftijdsgroepen zijn 0-4 jaar Baby/Peuter, 4-12 jaar Schoolkind, 12-18 jaar 
Adolescent, 0-18 jaar Speciaal Onderwijs. De producten zijn Stevig Ouderschap, Ziekteverzuim en MBO. 
 
In bijlage 2 bij deze begroting is een nader gespecificeerde begroting van deze zeven onderdelen 
opgenomen. 
 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
In 2018 is een start gemaakt met de implementatie van het Landelijk Professioneel Kader JGZ. Wij bieden 
meer zorg op maat aan kinderen, jongeren en ouders. We doen dit door samen met ouders en jongeren de 
zorgbehoeften af te stemmen en afspraken te maken over een flexibele invulling (vorm, inhoud, 
frequentie) van jeugdgezondheidszorg contacten. JGZ contacten kunnen de vorm hebben van face-to-
face, telefonisch, e-mail of chat contact. Per leeftijdsfase bieden wij contactmomenten aan. Als het goed 
gaat met kind/jongere en gezin kunnen (onderdelen van) contacten worden verplaatst, in een andere 
vorm (bijvoorbeeld digitaal) worden aangeboden, of helemaal vervallen. En als meer nodig is, bij 
problemen of risico’s in gezondheid, zetten wij extra zorg in. JGZ hanteert hierbij het principe van 
Positieve Gezondheid. Hiermee bedoelen we dat JGZ de draagkracht en draaglast goed in beeld brengt en 
JGZ inspeelt op de individuele situatie van de ouders en jongeren.  
 
Prestatie indicatoren 
In samenspraak tussen de GGD en de gemeenten wordt op onderstaande prestatie indicatoren gestuurd:  
• JGZ heeft vrijwel alle kinderen in zorg en in beeld; 
• Vaccinatiegraad (≥ 90%); 
• Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE); 
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• Stevig Ouderschap, zowel de prenatale begeleiding als de begeleiding na de geboorte; 
• Aantal instroomconsulten nieuwkomers; 
• Aantal verwijzingen. 
 
Samenwerking met partners 
JGZ werkt samen met partners die vanuit verschillende wettelijke kaders werkzaam zijn in publieke 
gezondheid en het medische en sociale domein. JGZ speelt vanuit haar preventieve taak hierbij een 
verbindende rol en voorkomt dat jeugdigen te vroeg, te laat en/of onterecht worden toe geleid naar 
zwaardere en duurdere vormen van zorg en ondersteuning. De samenwerking met sociale 
teams/loketten, onderwijs en andere partners is hiermee cruciaal. Dit gebeurt onder meer door structurele 
participatie van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts in (casuïstiek)overleggen.  
Eventueel kan door jeugdarts of jeugdverpleegkundige na het signaleren van een risico of probleem 
tijdelijk lichte ondersteuning worden geboden. Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk op 
eigen kracht en/of met steun van een (eigen) netwerk verder kunnen. Indien nodig wordt verwezen naar 
bijvoorbeeld curatieve zorg of jeugdhulp. 
 
Alle kinderen in beeld 
JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en in zorg. De JGZ adviseert op basis van informatie, verkregen uit 
individuele contacten, over een collectieve aanpak op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en 
landelijk niveau.  
 

Wettelijke en niet wettelijke taken 
De grondslag voor de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg ligt verankerd in de Wet publieke gezondheid 
(Wpg) en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid. Er wordt gewerkt conform het landelijk 
Professioneel Kader. De activiteiten die voor iedere jeugdige beschikbaar moeten zijn, blijven in de Wpg 
geborgd. De activiteiten die niet aan alle jeugdigen worden aangeboden en waar samenhang met de 
activiteiten uit het jeugddomein van belang is, zijn ondergebracht in de Jeugdwet en heten ‘jeugdhulp’.  
De onderdelen van het voorheen maatwerkdeel zijn als volgt verdeeld: 

• Geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding is opgenomen in het basispakket; 
• Adviseren over collectieve maatregelen is opgenomen in het basispakket; 
• Uitvoeren van specifieke programma’s of (groeps-)activiteiten na signalering van risico’s of 

problemen is geen onderdeel van het basispakket. Deze programma’s en activiteiten vallen deels 
onder preventie op basis van de Jeugdwet. Het gaat bijvoorbeeld om programma’s als Stevig 
Ouderschap, M@zl (ziekteverzuimbegeleiding) en opvoedcursussen. Groepsactiviteiten gericht 
op gezondheidsbevordering blijven onderdeel van de Wet publieke gezondheid; 

• Contactmoment voor adolescenten is toegevoegd als taak aan het basispakket; 
• Leeftijdsgrens van de JGZ wordt gesteld op 0-18 jaar, zodat deze gelijk loopt met die van 

jeugdhulp.  
 
Onder wettelijke taken jeugdgezondheidszorg verstaan wij taken die op grond van de Wpg en het 
(aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd. Onder niet 
wettelijke taken verstaan wij taken die niet op grond van de Wpg en het Besluit Publieke Gezondheid in 
het Basispakket JGZ worden uitgevoerd, maar op grond van een ander wettelijk kader, zoals de Jeugdwet.  
 
In het Basispakket JGZ Amstelland 2016-2020 is een aantal niet wettelijke taken opgenomen, deze zijn 
gehandhaafd in het nieuwe Basispakket 2020-2024. Dit zijn: 

• Groepsbijeenkomsten en cursussen (0-4 jaar Baby/Peuter); 
• Prenatale Zorg Risicogezinnen (0-4 jaar Baby/Peuter); 
• Ziekteverzuimbegeleiding volgens methode M@zl (apart); 
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• Stevig ouderschap (apart); 
• MBO (apart). 

 
Ontwikkelingen 2020 
Ontwikkelingen in het kader van de toepassing Jeugdwet 
De Gemeenten kopen specialistische jeugdhulp in. Gezinnen wordt met een perspectiefplan, dat samen  
met ouders/ jeugdige is opgesteld, integrale hulpverlening geboden. Het gezin krijgt zo de hulp die nodig 
is. Het uitgangspunt is om ouders/ jongeren meer regie te geven over hun eigen hulpverlening en als 
professionals multidisciplinair samen te werken met ouders. JGZ heeft vanuit haar taken in het 
basispakket JGZ een belangrijke rol in het verbinden met partners die binnen de Jeugdwet werkzaam zijn.  
 
Kindaantallen 
In onderstaande tabellen staan de kindaantallen die zijn gebruikt voor de begrotingen van 2019 en 2020. 
Het gaat hier om de kinderen onder zorg, dit is de basis voor de berekening van de wettelijke taak. 
Bovenstaande houdt in dat de variabele factor die een kostenstijging of -daling beïnvloedt het aantal 
kinderen onder zorg is, en niet het aantal kinderen woonachtig. 
 

Kinderen onder 

zorg 

 

Begroting 2019 

 

Begroting 2020 

Mutatie in aantallen 

t.o.v. vorig jaar 

 

In % 

0-jarigen 1.643 1.737 94 5,72% 

1-4 6.460 6.264 -196 -3,03% 

4-12 16.575 17.451 876 5,29% 

12-19 10.018 9.445 -573 -5,72% 

Spec. Onderwijs 635 635 0 0,00% 

Totaal 35.331 35.532 201 0,57% 

Tabel 1: Ontwikkeling kindaantallen 

 
We zien dat de kinderen in de leeftijden waar we veel contactmomenten voor aanbieden, ook stijgen. Het 
gaat dan met name om de 0-jarigen, de 5-jarigen en de 10-jarigen.  
 
Er is een stijging van het aantal kinderen in het primair onderwijs (PO) en een daling in het voortgezet 
onderwijs (VO). Ook zien we een stijging in het aantal PO scholen. Het aantal VO scholen blijft gelijk, wel 
zien we een daling van het aantal kinderen. Voor de leeftijdsgroep 4-19 is de bepalende factor waar het 
kind naar school gaat. Kinderen die wel woonachtig zijn in een van de Amstellandgemeentes, maar 
bijvoorbeeld in Amsterdam naar school gaan, zijn wel onder zorg van een GGD, maar worden niet geteld 
als onder zorg bij de GR OGZ Amstelland. 
 
Wat gaat het kosten? 
 
Een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting is het aantal kinderen onder zorg. Hierboven is 
de ontwikkeling van de kindaantallen weergegeven en toegelicht. 
 
De vergoeding van de Hielprikken ad € 33.000 zal ook in 2020 door het RIVM rechtstreeks aan de GGD 
worden overgemaakt. De kosten van jeugdgezondheidszorg worden hierdoor € 4.704.303 minus € 33.000 - 
€ 4.671.303. De vergoeding voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gaat sinds 2019 
niet meer rechtstreeks naar de GGD. Gemeenten krijgen deze vergoeding via de uitkering uit het 
Gemeentefonds. 
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GR OGZ Amstelland 2020 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Jeugdgezondheidszorg 4.059.585 4.027.780 4.454.615 4.671.303 

 
 
Specificatie begroting JGZ 
Hiervoor is al vermeld dat het nieuwe basispakket een andere indeling, opzet en uitgangspunten kent dan 
het vorige basispakket. De indeling van de begroting volgt het basispakket en daardoor wijkt de indeling 
begroting 2020 af van de begroting 2019. Om toch inzicht te kunnen geven in de wijzigingen tussen deze 
twee jaren is de indeling van de begroting 2019 zo goed mogelijk vertaald naar die van 2020. 
 
De begroting 2020 is niet meer onderverdeeld in 18 verschillende producten, maar in 4 leeftijdsgroepen 
en 3 aparte producten. Waar mogelijk wordt in deze begroting wel een vergelijking (op hoofdlijnen) 
gemaakt met 2019. Bijlage 2 geeft een nadere specificatie van de onderstaande begrotingsregels. 
 

     x€ 1.000 

Basispakket leeftijdscategorie 

Begroting 

2019* 

Begroting 

2020 

Verschil 2019 

en 2020 

% stijging 

of daling 

0-4 jaar Baby/Peuter 1.995 2.086 91 4,6% 

4-12 jaar Schoolkind 837 973 136 16,3% 

12-18 jaar Adolescent 563 588 24 4,3% 

0-18 jaar Speciaal Onderwijs 125 129 4 3,5% 

MBO 51 52 2 3,2% 

Stevig Ouderschap 66 85 18 27,8% 

Ziekteverzuim 71 84 13 18,8% 

Basispakket overige materiële lasten 440 469 28 6,4% 

Niet Basispakket materiële lasten 338 240 -99 -29,1% 

Totaal uitgaven 4.488 4.704 217 4,8% 

Tabel 2: Uitgaven JGZ voor het Basispakket 

 
* De begroting 2019 is destijds gepresenteerd in een verdeling over de 18 producten. De vergelijking is op hoofdlijnen en in 

geval van de materiële lasten is niet eenzelfde indeling te maken als voor 2020. Bovenstaande vergelijking is dan ook 

indicatief en geeft eigenlijk alleen op totaalniveau een betrouwbare vergelijking 

 
Toelichting wijzigingen  

Tabel 2 geeft aan dat de begrote uitgaven 2020 van JGZ met € 217.000 zijn gestegen ten opzichte van de 

begroting 2019. De stijging is veroorzaakt door de volgende 3 oorzaken: 

- Toename aantal kinderen €   51.000 

- Functie differentiatie en efficiëntie -/-  €     9.000 

- Nominale ontwikkeling € 175.000 

Toename aantal kinderen 
De hiervoor aangegeven stijging van het aantal fte als gevolg van de toename van het aantal kinderen is 
0,65 fte. De toename vindt vooral plaats bij de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Financieel gaat het 
om een toename van € 51.000. 
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Functie differentiatie en efficiëntie 
De totale formatie 2020 stijgt met 1,25 fte ten opzichte van de begroting 2020. Toename met 0,65 fte is 
reeds toegelicht onder paragraaf 3.1.1. Het restant is gestegen als gevolg van: 

• Avondopenstelling Chat 

• Verwachte toename trajecten Ziekteverzuimbegeleiding 

• De (berekening van de) begroting Stevig Ouderschap was niet in lijn met de realiteit. Dit is 
aangepast met als gevolg een lichte stijging in fte. 

 
De stijging is financieel echter volledig opgevangen door de actie van JGZ om een verdere efficiëntieslag 
door te voeren. Onder andere door het aantal productieve uren te verhogen. Verder worden bepaalde 
werkzaamheden verschoven van jeugdarts naar jeugdverpleegkundige.  
 
 
 
Materiële lasten/ Uitbesteed werk toegerekend aan producten Basispakket 
De post materiële lasten is in de begroting 2020 weliswaar verlaagd, maar dit komt door een verschuiving 
van kosten naar de nieuwe leeftijdsgroepen en de aparte producten middels een opslag. De reden voor de 
verschuiving is om meer inzicht te geven in de kosten die voor de diverse groepen en producten worden 
gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om opleidingskosten.  
 
In de tabel hieronder is te zien met welke materiële lasten JGZ te maken krijgt bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden. Waar mogelijk zijn deze kosten aan een specifieke leeftijdsgroep of aan een specifiek 
product toegekend.  
 

Categorie Omschrijving Bedrag 

0-4 jaar Baby/Peuter gehoorscreeningen 1e huisbezoek € 12.500 

0-4 jaar Baby/Peuter folders 1e huisbezoek € 7.500 

0-4 jaar Baby/Peuter materiaal 1e huisbezoek € 3.000 

0-4 jaar Baby/Peuter vervoerskosten 1e huisbezoek € 7.350 

0-4 jaar Baby/Peuter tolken  € 3.500 

stevig ouderschap supervisie en lidmaatschap € 5.000 

4-12 jaar Schoolkind Rijksvaccinatiecampagne € 68.650 

Basispakket overige materiele lasten Jij en Je Gezondheid-vragenlijsten € 9.500 

Basispakket overige materiele lasten Jeugdgezondheidsmonitor € 50.000 

Basispakket overige materiele lasten EKD € 375.000 

Basispakket overige materiele lasten Portokosten € 17.000 

Basispakket overige materiele lasten vaccins/geneesmiddelen/overig medisch materiaal € 17.000 

Niet Basispakket Materiële lasten*  diversen € 239.751 

Totaal  € 815.751 
Tabel 3: Materiële lasten/ Uitbesteed werk Basispakket 

 

* In de post Niet Basispakket Materiële lasten zitten diverse posten zoals automatiseringskosten, locatiekosten, diversen 

personeel (bv. afdelingsactiviteiten, inentingen, incidentele reiskosten) en inhuur. 
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Plustaken 
In enkele gemeenten in Amstelland worden nog plustaken uitgevoerd. In Amstelland wordt op het ROCvA 
extra uren ingehuurd van een arts. In Diemen wordt 12 uur per week opvoedondersteuning aangeboden 
en ook worden hier alle 8-jarigen een keer extra gemeten en gewogen. 
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2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 

Algemeen 
 
De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal 
maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale 
problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De 
problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben 
geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog 
verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ takenpakket 
is dat de interventies een hoog “crisis” gehalte hebben. Zij komen tot stand in het kader van de 24-uurs 
crisisdienst indien de politie in acute gevallen de melder is. Dan wel via de meldpunten Zorg en Overlast 
waarbij het meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt om ondersteuning. Meestal gaat het in beide 
gevallen om chronische problemen die vaak meerdere malen in beeld kunnen komen. 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
De Vangnet-taken die in de Amstelland-gemeenten zullen worden uitgevoerd in 2020 zijn: 
 
Ondersteuning Meldpunt Zorg & Overlast (alleen in de Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) 
De afdeling Vangnet werkt samen met het gemeentelijke Meldpunt Zorg en Overlast. Hier kunnen 
burgers en hulpverleners terecht als zij zich zorgen maken om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt 
of ernstige overlast ervaren van buren (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling). Het meldpunt neemt de 
melding in behandeling en waar nodig wordt Vangnet ingeschakeld. De afdeling onderzoekt na de 
melding wat er precies aan de hand is. Dit doet zij door middel van netwerkanalyse en 
probleeminventarisatie. Vangnet werkt samen met externe instanties waaronder de GGZ, 
verslavingszorg, woningcorporaties, Thuiszorg en politie.  
 
Crisisdienst (Amstelland-breed) 
Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen, die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of 
extreme overlast veroorzaken, kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op Vangnet. Vangnet kijkt ter 
plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Het doel hiervan is het 
optimaliseren van crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit houdt in dat er 
intensiever zal worden samengewerkt met de sociale teams in Amstelveen en Aalsmeer, die tijdens 
kantooruren crisismeldingen afhandelen. 
 
Hygiënisch Woningtoezicht (Amstelland-breed) 
De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van 
vervuilde woningen. De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of 
verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem. 
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Wat gaat het kosten? 
Uitgaande van de realisatie 2018 ziet de begroting voor 2020 er als volgt uit:  
 

Omschrijving Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Crisisdienst 100.709 70.118 103.836 72.572 

Hygiënisch woningtoezicht 7.131 16.952 7.352 17.545 

Ondersteuning Zorg & Overlast 29.609 44.691 30.528 46.255 

Totaal 137.449 131.761 141.716 136.373 
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2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 

Algemeen 
 
De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) levert als onderdeel van de GGD 
Amsterdam medische zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals 
burgers van de gemeenten en politie en justitie in de regio’s Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-
Holland. FGMA functioneert en wil dat blijven doen op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij 
de forensische geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de 
hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
Het cluster FGMA afdeling Forensische Geneeskunde verricht 24 uur per dag specifiek forensische (A) 
taken zoals lijkschouwingen. 
 
De gemeentelijke taak is de uitvoering van de Wet op Lijkbezorging. Sinds 2009 is bepaald dat een 
lijkschouwer geregistreerd moet staan als forensisch arts. Al onze artsen zijn geregistreerd. Buiten de 
gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en 
bloedafnames in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnames voor Reclassering Nederland. 
Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en 
gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie. 
 
De forensische geneeskunde verleent zorg aan de doelgroep arrestanten en gedetineerden in 
Amsterdam/Amstelland en de regio Noord-Holland, evenals bewoners van HVO’s en opvangcentra van 
het Leger des Heils en mensen zonder medische zorg (o.a. asielzoekers, illegalen).  
 
Wat gaat het kosten? 
 

Omschrijving Begroting 2018 Realisatie 2018 Actualisatie 2019 Begroting 2020 

Beschikbaarheid lijkschouwing 60.392 59.468 61.252 63.089 
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2.8 Bedrijfsvoering 

Algemeen 
 
De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden 
ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en 
financiën (PIJOFACH functies).  
 
De afdeling Bedrijfsvoering heeft geen zorgdoelstellingen m.b.t. Amstelland.  
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 
De verbetering van de P&C cyclus is nagenoeg afgerond. De begroting sluit nu geheel aan op de indeling 
van de jaarstukken, en beiden zijn conform Besluit Begrotingsverantwoording.  
 
Er komt meer aandacht voor de eindredactie van de programmaverantwoording, in plaats van losse 
bijdragen van verschillende afdelingen.  
 
Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat 
daar de komende jaren op inzetten. 
 
In Amstelveen wordt gewerkt aan een nieuwe locatie voor de JGZ locatie Bourgondische laan. De 
voorbereidingen zullen in 2019 opgestart gaan worden. Het daadwerkelijke bouwen zal op zijn vroegst 
plaatsvinden in 2020. 
 
Aan de overige ‘inbouwpakketten’ op de JGZ locaties zal de komende jaren onderhoud nodig zijn. Deze 
kosten worden gedekt uit de reserve Huisvesting, welke conform de Gemeenschappelijke Regeling z.s.m. 
weer moet worden aangevuld tot 5% van de begroting. Deze onttrekkingen en dotaties zijn vanaf heden 
opgenomen in de (meerjaren) begroting.  
 
Wat gaat het kosten? 
 

 

GR OGZ Amstelland 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Bedrijfsvoering 605.793 605.794 614.880 633.326 

Huisvesting 506.184 450.197 513.777 513.777 

Totaal bedrijfsvoering 1.111.977 1.055.991 1.128.657 1.147.103 
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2.9 Algemene dekkingsmiddelen 

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden 
gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van 
het openbaar lichaam, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten 
die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. 
 
Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal 
bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en 
plustaken zijn opgenomen. 
 
Aan het einde van het jaar wordt het resultaat met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. 
Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-
01-2018 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de 
taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2018. 
 
Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt via de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige 
financieringstransacties worden aangegaan. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank 
Nederlandse Gemeenten. 
 

2.10 Onvoorzien 

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven 
kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve.  
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3 Verplichte paragrafen 

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn ‘Lokale heffingen’, ‘Verbonden partijen’ en 
‘Grondbeleid’. Deze zijn niet van toepassing. 
 

3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico’s en van de 
weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake. 
 
De GR OGZ Amstelland loopt risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van 
maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate 
de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico’s 
die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico’s 
waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de 
organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. 
 
De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR OGZ Amstelland bedraagt na de jaarrekening 
2018 € 650.967, en is afdoende voor 2020.  
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Risicoprofiel 
 

 

# 

 

(Strategisch) Risico 

 

Waarde 

Kans 

klasse 

Mate van 

beïnvloeding 

 

Beheersing 

1 Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam dient de 

GR de boekwaarde van de 

investeringen aan 

Amsterdam te betalen. 

 

Eind 2020:  

€ 175.000 

1 Hoog Dit risico kan geëlimineerd worden door de 

kapitaallasten versneld af te schrijven. Met de 

jaren daalt dit risico. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Krap zijn en blijven van de 

arbeidsmarkt voor artsen 

en verpleegkundigen 

maakt dat vacatures 

moeilijk vervuld worden. 

 

 

 

 

 

 

BTW kwestie: loopt vanaf 

2008. De GGD heeft, samen 

met PWC, aan het 

ministerie gevraagd of de 

GGD BTW in rekening moet 

brengen over de geleverde 

diensten aan de GR OGZ 

Amstelland. 

 

Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam kan er nog 

sprake zijn van lopende 

huurcontracten m.b.t. de 

panden die als JGZ locatie 

gebruikt worden. 

Risico is dat JGZ 

een lager bereik 

haalt en 

onvoldoende kan 

voldoen aan de 

maatschappelijke 

opdracht. 

Risico is niet 

financieel 

 

 

21% van de 

kosten 

bedrijfsvoering 

ad € 633.326 =  

€ 132.998. 

Gedurende 5 jaar 

= € 664.992 

 

 

Bij beëindiging 

per 31-12-2020 

zal er nog 1,992 

miljoen aan huur 

betaald moeten 

worden. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

- Blijven investeren in werving en opleiding 

voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. 

- Innovatieve wervingsacties uitzetten in 

samenwerking met vacatureloket en andere 

partners. 

- Mogelijkheden om secundaire 

arbeidsvoorwaarden aan te passen om 

medewerkers wonend buiten Amsterdam aan 

te kunnen nemen. 

 

 

Er is geen antwoord van het Ministerie 

ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & 

Control (FAC) is afgesproken een reactie van de 

Belastingdienst af te wachten. 

 

 

 

 

 

Dit is financieel het grootste risico, maar de 

kans dat dit zich voordoet is zeer klein. 

Beheersing zit vooral in het in goed overleg 

blijven met elkaar. 

 

 

Kwantiteit Referentiebeelden Kans klasse Toelichting kans klasse 

10% 0 of 1 keer per 10 jaar 1 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 
onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen. 

30% 1 keer per 5-10 jaar 2 
Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet 
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. 

50% 1 keer per 2-5 jaar 3 
Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende 
jaar wel maar ook niet kunnen voordoen. 

70% 1 keer per 1-2 jaar 4 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen 
voordoen. 

90% 1 keer per jaar of vaker 5 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer 
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende 

F <0.6 ruim onvoldoende 

 
De totale gevolgen van de risico’s zijn ingeschat op € 2.831.992 per 31-12-2020. Als we de kans meenemen 
dat een risico zich voordoet, daalt het totale risico tot € 549.196. Aangezien de weerstandscapaciteit 
maximaal gevuld wordt ad € 650.697, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.18 wat conform 
de landelijk geaccepteerde waardering voldoende is. 
 

Ratio 
weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 = 

€ 650.697 

 = 1.18 
Benodigde 
weerstandscapaciteit 

€ 549.196 

 
De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting 
en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. 
Naast de door het Besluit Begrotingsverantwoording voorgeschreven kengetallen, is tevens de 
weerstandsratio toegevoegd. 
 

3.1.2 Solvabiliteitsratio 

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het 
een solvabiliteitsratio heeft van 1.0. 
 

3.1.3 Netto schuldquote 

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:  

• uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  

• uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar 
of langer;  

• overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. 
 
Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul. 

 

3.1.4 Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en 
structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene 
uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard. 
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3.1.5 EMU-saldo 

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd: 
 
(O-x) – (U-y) = EMU-saldo 
 
Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor 
respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. 
De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. 
Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als 
uitgaven. 
 
Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is 0 (nul), omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, 
zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen. 

3.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen 

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben 
allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Nieuwe investeringen zullen direct 
gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken 
tot nul. 

3.1.7 Financiering 

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma’s op basis van de 
omvang van de activa binnen de programma’s. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens 
een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van 
de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente 
over het eigen vermogen te berekenen.  
 
De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de 
begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern 
aangetrokken leningen betaalt. 
 
Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar 
eigen vermogen te berekenen. 
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3.1.8 Overhead 

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden 
ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en 
financiën (PIJOFACH functies).  
 
De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget 
te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.  
 

3.1.9 Wet normering topinkomens (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet 
normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de 
bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van 
topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. 
 
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn 
geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is  
€ 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. 
 
De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag 
het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris 
geen arbeid meer levert. 
 
De WNT is niet van toepassing op de GR OGZ Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst 
heeft. 
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4 Begroting 

Op de volgende pagina’s wordt de begroting 2020 en verder cijfermatig behandeld.  
 
Nominale ontwikkeling meerjaren 
 
Er is voor 2020 en verder gerekend met een nominale ontwikkeling van 3,00% per jaar op personele 
lasten, behalve op de huisvesting waar met 1,50% gerekend is. Dit is omdat de nominale ontwikkeling op 
materieel steevast lager is dan die op personeel.  
 
Vanaf deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit 
Begrotingsverantwoording is. 
 
Als er wordt gekeken naar de stijging van de begroting 2020 t.o.v. de begroting 2019, is dat een stijging 
van 4,8%. Hierin zit dus niet alleen de nominale ontwikkeling, maar ook een uitbreiding van het aantal 
kinderen onder zorg en verschuivingen in aantallen per leeftijdsgroep. Ook heeft een uitbreiding of 
inkrimping van taken hier invloed op, net als wijzigingen in wet- en regelgeving.  
 
Dotatie en onttrekking reserve huisvesting 
 
Om goede zorg te kunnen blijven leveren is de komende jaren onderhoud nodig aan de inrichting van de 
JGZ locaties. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Huisvesting, welke conform de 
Gemeenschappelijke Regeling z.s.m. weer moet worden aangevuld tot 5% van de begroting. Deze 
onttrekkingen en dotaties zijn vanaf heden opgenomen in de (meerjaren) begroting. 
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4.1 Begroting 2020 en verder 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Epidemiologie 287.077 286.702 295.303 304.162 313.287 322.686 

Gezondheidsmonitor 0 30.000 80.231 0 0 30.000 

De gezonde school 12.716 0 0 0 0 0 

Leefomgeving Milieu & Gezondheid 65.312 68.800 70.864 72.990 75.180 77.435 

Algemene Infectieziekten 189.846 195.541 201.407 207.449 213.673 220.083 

TBC  114.212 117.638 121.167 124.802 128.546 132.403 

SOA Poli 11.607 11.955 12.314 12.683 13.064 13.456 

Technische Hygiënezorg 22.181 38.419 39.572 40.759 41.981 43.241 

Inspectie kinderopvang 463.182 470.343 484.453 498.987 513.956 529.375 

Legionella preventie 11.628 11.977 12.336 12.706 13.088 13.480 

Jeugdgezondheidszorg 4.454.615 4.671.303 4.811.442 4.955.785 5.104.459 5.257.593 

Crisisdienst 103.836 72.572 74.749 76.992 79.301 81.680 

Hygiënisch woningtoezicht 7.352 17.545 18.071 18.613 19.172 19.747 

Beschikbaarheid lijkschouwing 62.267 63.089 64.982 66.931 68.939 71.007 

Totaal basistaken 5.805.830 6.055.884 6.286.892 6.392.861 6.584.646 6.812.186 

       
Ondersteuning Zorg & Overlast 30.528 46.255 47.643 49.072 50.544 52.060 

Opvoedondersteuning & extra weegmoment 0 41.000 42.230 43.497 44.802 46.146 

Totaal plustaken 30.528 87.255 89.873 92.569 95.346 98.206 

       
Bedrijfsvoering 614.880 633.326 652.326 671.896 692.053 712.814 

Huisvesting 513.777 521.484 529.306 537.246 545.304 553.484 

Totaal bedrijfsvoering 1.128.657 1.154.810 1.181.632 1.209.141 1.237.357 1.266.298 

       
Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves 6.965.015 7.297.949 7.558.396 7.694.571 7.917.349 8.176.690 

       
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor 0 -30.000 -80.231 0 0 -30.000 

Onttrekking reserve pilot Hygiëne -22.181 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserve huisvesting  -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 

Dotatie reserve huisvesting  35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

Dotatie reserve gezondheidsmonitor 0 0 40.000 40.000 40.000 0 

Dotatie reserve huisvesting via Diemen 5.038 5.038 5.038 0 0 0 

Dotatie weerstandsvermogen via Diemen 10.075 10.075 10.075 0 0 0 

Mutatie reserves -7.068 -14.887 -25.118 40.000 40.000 -30.000 

 
      

Totaal GR OGZ Amstelland na reserves 6.957.947 7.283.062 7.533.278 7.734.571 7.957.349 8.146.690 

 



34 
 

4.2 Begroting 2020 en verder per taakveld 

 

GR OGZ Amstelland 2020 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

7.1 Volksgezondheid 5.733.609 6.045.931 6.268.818 6.366.305 6.549.235 6.767.533 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 141.716 136.372 140.463 144.677 149.017 153.488 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 474.810 482.320 496.790 511.693 527.044 542.855 

0.4 Ondersteuning organisatie 614.880 633.326 652.326 671.896 692.053 712.814 

0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserves) -7.068 -14.887 -25.118 40.000 40.000 -30.000 

Totaal GR OGZ Amstelland na reserves 6.957.947 7.283.062 7.533.278 7.734.571 7.957.349 8.146.690 

 
4.3 Overzicht incidentele baten en lasten 

Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo baten en lasten 6.958 7.234 7.483 7.683 7.904 8.092 

Dotaties en onttrekkingen reserves -6.958 -7.234 -7.483 -7.683 -7.904 -8.092 

Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 0 0 0 

Waarvan incidentele baten & lasten (saldo) 0 0 0 0 0 0 

Structureel begrotingssaldo 0 0 0 0 0 0 

 
Bovenstaande tabel toont aan dat de begroting en de meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Er 
zijn op dit moment geen incidentele baten en lasten in de begroting opgenomen.  
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4.4 Jaarbijdrage per gemeente 2020 en verder 

Omschrijving Gemeente 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Basistaken Aalsmeer 929.818 991.287 1.029.100 1.046.446 1.077.840 1.115.086 

Basistaken Amstelveen 2.690.692 2.828.247 2.936.133 2.985.623 3.075.191 3.181.458 

Basistaken Diemen  836.899 884.980 918.738 934.224 962.251 995.502 

Basistaken Ouder-Amstel 419.764 424.725 440.926 448.358 461.809 477.767 

Basistaken Uithoorn 886.407 926.646 961.994 978.209 1.007.555 1.042.373 

Eindtotaal   5.763.581 6.055.884 6.286.892 6.392.861 6.584.646 6.812.186 

                

Plustaken Aalsmeer 12.716 0 0 0 0 0 

Plustaken Amstelveen 0 0 0 0 0 0 

Plustaken Diemen  19.439 59.304 61.083 62.916 64.803 66.747 

Plustaken Ouder-Amstel 5.798 8.785 9.048 9.320 9.599 9.887 

Plustaken Uithoorn 12.643 19.166 19.741 20.333 20.943 21.572 

Eindtotaal   50.596 87.255 89.873 92.569 95.346 98.206 

                

Bedrijfsvoering Aalsmeer 188.293 191.093 195.515 200.049 204.700 209.469 

Bedrijfsvoering Amstelveen 526.959 540.446 552.990 565.854 579.049 592.583 

Bedrijfsvoering Diemen  161.887 167.716 171.620 175.624 179.731 183.944 

Bedrijfsvoering Ouder-Amstel 75.996 77.150 78.974 80.845 82.764 84.734 

Bedrijfsvoering Uithoorn 175.523 178.404 182.534 186.769 191.113 195.568 

Eindtotaal   1.128.657 1.154.810 1.181.632 1.209.141 1.237.357 1.266.298 

                

Reserves Aalsmeer 0 -4.911 -6.585 6.548 6.548 -4.911 

Reserves Amstelveen 0 -14.011 -18.789 18.681 18.681 -14.011 

Reserves Diemen  15.113 10.729 9.234 5.845 5.845 -4.384 

Reserves Ouder-Amstel 0 -2.104 -2.822 2.805 2.805 -2.104 

Reserves Uithoorn 0 -4.590 -6.156 6.121 6.121 -4.590 

Eindtotaal   15.113 -14.887 -25.118 40.000 40.000 -30.000 

                

GR OGZ Amstelland Aalsmeer 1.130.827 1.177.469 1.218.030 1.253.043 1.289.087 1.319.644 

GR OGZ Amstelland Amstelveen 3.217.652 3.354.682 3.470.334 3.570.158 3.672.921 3.760.030 

GR OGZ Amstelland Diemen  1.033.339 1.122.728 1.160.675 1.178.609 1.212.630 1.241.809 

GR OGZ Amstelland Ouder-Amstel 501.558 508.556 526.127 541.328 556.978 570.285 

GR OGZ Amstelland Uithoorn 1.074.573 1.119.626 1.158.113 1.191.432 1.225.732 1.254.922 

Eindtotaal   6.957.947 7.283.062 7.533.278 7.734.571 7.957.349 8.146.690 

 



 

4.5 Meerjarenbalans 

Activa  
 

 
 
 
 
 

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018

(bedragen x € 1,00)

ACTIVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

Investeringen met economisch nut

Overige investeringen met een

economisch nut

TOTAAL VASTE ACTIVA 0 0 0 0 0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 0 0 0 0 0

Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met

een rentetypische looptijd < 1 jaar 351.183 0 0 0 0 0

Vorderingen op de GGD Amsterdam 349.528 0 0 0 0 0

Vorderingen op gemeenten 1.655 0 0 0 0 0

Overige vorderingen

Liquide middelen 855.056 1.071.028 1.056.091 1.030.923 1.070.873 1.110.823

Bank Nederlandse Gemeenten 855.056 1.071.028 1.056.091 1.030.923 1.070.873 1.110.823

Overlopende activa 0 0 0 0 0 0

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.206.239 1.071.028 1.056.091 1.030.923 1.070.873 1.110.823

TOTAAL ACTIVA 1.206.239 1.071.028 1.056.091 1.030.923 1.070.873 1.110.823
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Passiva 
 
 

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen 1.167.252 1.071.028 1.056.091 1.030.923 1.070.873 1.110.823

Reserves

Algemene reserve / Weerstandsvermogen 650.697 660.722 670.747 680.772 680.722 680.672

Bestemmingsreserves

Gezondheidsmonitor 110.231 110.231 80.231 40.000 80.000 120.000

Huisvesting 305.038 300.076 305.114 310.152 310.152 310.152

Pilot THZ 22.181 0 0 0 0 0

Actualisatie 2018 0 0 0 0 0 0

Gerealiseerd resultaat volgend uit het

overzicht van baten en lasten na bestemming 79.106 0 0 0 0 0

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd > 1 jaar 0 0 0 0 0 0

Onderhandse leningen:

Overige vaste schulden

TOTAAL VASTE PASSIVA 1.167.252 1.071.028 1.056.091 1.030.923 1.070.873 1.110.823

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met

een rentetypische looptijd < 1 jaar 38.987 0 0 0 0 0

Overige kasgeldleningen

Schulden aan de GGD 0 0 0 0 0 0

Schulden aan gemeenten 38.987 0 0 0 0 0

Overlopende PASSIVA 0 0 0 0 0 0

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 38.987 0 0 0 0 0

TOTAAL PASSIVA 1.206.239 1.071.028 1.056.091 1.030.923 1.070.873 1.110.823

(bedragen x € 1,00)

20232022

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018

2020 20212018 2019



 

4.6 Toelichtingen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

4.6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Liquide middelen 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
 
Vlottende passiva 
 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
 
Omgang met overschotten en/of tekorten 
 
Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR 
OGZ Amstelland. 
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4.6.2 Toelichting op de begroting 2020 

Alle relevante toelichtingen staan opgenomen bij de verschillende taken. 

4.6.3 Toelichting op de meerjarenbegroting 

De begroting 2020 is opgesteld, en de jaren erna zijn steeds een verhoging van 3% nominaal (m.u.v. de 
huisvesting die 1,5% nominaal ontwikkelt per jaar). 

4.6.4 Toelichting op de meerjarenbalans 

Activa 
 
Geen mutaties na 2020. 
 
Passiva 
 

• Tot en met 2021 stijgen het weerstandsvermogen en de reserve huisvesting met resp. € 10.075 en 
€ 5.038 per jaar middels een bijdrage vanuit de gemeente Diemen.  

• In 2020 bedraagt de reserve Huisvesting € 305.114. Dat bedraagt 4,32% van de begroting 2020. 
Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de 
begroting bedragen. De uitgaven op deze reserve zijn in 2019 eenmalig € 10.000, en vanaf 2020  
€ 35.000 structureel. Vanaf 2020 zal er om de structurele kosten te dekken een dotatie van  
€ 35.000 per jaar begroot worden. Zie verder toelichting paragraaf 2.8. 

• De reserve gezondheidsmonitor zal in 2020 weer aangesproken worden, en in 2021 zal deze 
reserve naar verwachting leeg zijn. Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden 
gedoteerd aan deze reserve om per 2024 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.  

• De reserve pilot THZ zal vanaf 2020 kunnen vervallen, omdat de pilot dan is afgerond. 
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Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak 

Omschrijving Gemeente 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Epidemiologie Aalsmeer 46.986 46.930 48.338 49.788 51.282 52.820 

Epidemiologie Amstelveen 134.093 133.897 137.914 142.051 146.313 150.702 

Epidemiologie Diemen  41.970 41.897 43.154 44.449 45.782 47.156 

Epidemiologie Ouder-Amstel 20.131 20.108 20.711 21.332 21.972 22.631 

Epidemiologie Uithoorn 43.898 43.870 45.186 46.542 47.938 49.376 

Subtotaal   287.077 286.702 295.303 304.162 313.287 322.686 

                

Gezondheidsmonitor Aalsmeer 0 4.911 13.133 0 0 4.911 

Gezondheidsmonitor Amstelveen 0 14.011 37.470 0 0 14.011 

Gezondheidsmonitor Diemen  0 4.384 11.725 0 0 4.384 

Gezondheidsmonitor Ouder-Amstel 0 2.104 5.627 0 0 2.104 

Gezondheidsmonitor Uithoorn 0 4.590 12.277 0 0 4.590 

Subtotaal   0 30.000 80.231 0 0 30.000 

                

De gezonde school Aalsmeer 12.716 0 0 0 0 0 

De gezonde school Amstelveen 0 0 0 0 0 0 

De gezonde school Diemen  0 0 0 0 0 0 

De gezonde school Ouder-Amstel 0 0 0 0 0 0 

De gezonde school Uithoorn 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal   12.716 0 0 0 0 0 

                

Milieu & Gezondheid Aalsmeer 10.690 11.262 11.600 11.948 12.306 12.675 

Milieu & Gezondheid Amstelveen 30.507 32.131 33.095 34.088 35.111 36.164 

Milieu & Gezondheid Diemen  9.548 10.054 10.356 10.666 10.986 11.316 

Milieu & Gezondheid Ouder-Amstel 4.580 4.825 4.970 5.119 5.273 5.431 

Milieu & Gezondheid Uithoorn 9.987 10.527 10.843 11.169 11.504 11.849 

Subtotaal   65.312 68.800 70.864 72.990 75.180 77.435 
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Omschrijving Gemeente 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Alg. Infectieziekten Aalsmeer 31.072 32.008 32.968 33.957 34.976 36.025 

Alg. Infectieziekten Amstelveen 88.676 91.322 94.062 96.884 99.791 102.784 

Alg. Infectieziekten Diemen  27.755 28.575 29.433 30.316 31.225 32.162 

Alg. Infectieziekten Ouder-Amstel 13.313 13.714 14.126 14.549 14.986 15.435 

Alg. Infectieziekten Uithoorn 29.030 29.921 30.819 31.743 32.695 33.676 

Subtotaal   189.846 195.541 201.407 207.449 213.673 220.083 

                

TBC  Aalsmeer 18.693 19.256 19.834 20.429 21.042 21.673 

TBC  Amstelveen 53.348 54.940 56.588 58.286 60.034 61.835 

TBC  Diemen  16.697 17.191 17.707 18.238 18.785 19.349 

TBC  Ouder-Amstel 8.009 8.250 8.498 8.753 9.015 9.286 

TBC  Uithoorn 17.465 18.000 18.540 19.097 19.670 20.260 

Subtotaal   114.212 117.638 121.167 124.802 128.546 132.403 

                

SOA Poli Aalsmeer 1.900 1.957 2.016 2.076 2.138 2.203 

SOA Poli Amstelveen 5.421 5.583 5.751 5.923 6.101 6.284 

SOA Poli Diemen  1.697 1.747 1.799 1.853 1.909 1.966 

SOA Poli Ouder-Amstel 814 838 864 890 916 944 

SOA Poli Uithoorn 1.775 1.829 1.884 1.941 1.999 2.059 

Subtotaal   11.607 11.955 12.314 12.683 13.064 13.456 

                

Technische Hygiënezorg Aalsmeer 3.631 6.289 6.477 6.672 6.872 7.078 

Technische Hygiënezorg Amstelveen 10.359 17.943 18.481 19.035 19.606 20.195 

Technische Hygiënezorg Diemen  3.241 5.614 5.783 5.956 6.135 6.319 

Technische Hygiënezorg Ouder-Amstel 1.556 2.694 2.775 2.859 2.944 3.033 

Technische Hygiënezorg Uithoorn 3.394 5.879 6.055 6.237 6.424 6.617 

Subtotaal   22.181 38.419 39.572 40.759 41.981 43.241 

                

Inspectie kinderopvang* Aalsmeer 75.818 76.990 79.300 81.679 84.129 86.653 

Inspectie kinderopvang* Amstelveen 216.317 219.662 226.252 233.039 240.030 247.231 

Inspectie kinderopvang* Diemen  67.687 68.734 70.796 72.920 75.107 77.361 

Inspectie kinderopvang* Ouder-Amstel 32.485 32.987 33.977 34.996 36.046 37.127 

Inspectie kinderopvang* Uithoorn 70.874 71.970 74.129 76.353 78.644 81.003 

Subtotaal   463.182 470.343 484.453 498.987 513.956 529.375 

                

Legionella preventie Aalsmeer 1.903 1.961 2.019 2.080 2.142 2.207 

Legionella preventie Amstelveen 5.431 5.594 5.761 5.934 6.112 6.296 

Legionella preventie Diemen  1.700 1.750 1.803 1.857 1.913 1.970 

Legionella preventie Ouder-Amstel 815 840 865 891 918 945 

Legionella preventie Uithoorn 1.778 1.833 1.888 1.944 2.003 2.063 

Subtotaal   11.628 11.977 12.336 12.706 13.088 13.480 
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Omschrijving Gemeente 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Jeugdgezondheidszorg Aalsmeer 729.082 764.645 787.584 811.212 835.548 860.615 

Jeugdgezondheidszorg Amstelveen 2.080.737 2.181.613 2.247.062 2.314.473 2.383.908 2.455.425 

Jeugdgezondheidszorg Diemen  651.249 682.643 703.122 724.216 745.943 768.321 

Jeugdgezondheidszorg Ouder-Amstel 312.374 327.618 337.447 347.570 357.997 368.737 

Jeugdgezondheidszorg Uithoorn 681.174 714.784 736.227 758.314 781.063 804.495 

Subtotaal   4.454.615 4.671.303 4.811.442 4.955.785 5.104.459 5.257.593 

                

Crisisdienst Aalsmeer 16.995 11.879 12.236 12.603 12.981 13.370 

Crisisdienst Amstelveen 48.501 33.893 34.910 35.957 37.036 38.147 

Crisisdienst Diemen  15.180 10.605 10.924 11.251 11.589 11.936 

Crisisdienst Ouder-Amstel 7.281 5.090 5.242 5.400 5.562 5.729 

Crisisdienst Uithoorn 15.878 11.105 11.438 11.781 12.134 12.498 

Subtotaal   103.836 72.572 74.749 76.992 79.301 81.680 

                

Hygiënisch woningtoezicht Aalsmeer 0 2.872 2.958 3.047 3.138 3.232 

Hygiënisch woningtoezicht Amstelveen 0 8.194 8.440 8.693 8.954 9.222 

Hygiënisch woningtoezicht Diemen  7.352 2.564 2.641 2.720 2.802 2.886 

Hygiënisch woningtoezicht Ouder-Amstel 0 1.231 1.267 1.305 1.345 1.385 

Hygiënisch woningtoezicht Uithoorn 0 2.685 2.765 2.848 2.934 3.022 

Subtotaal   7.352 17.545 18.071 18.613 19.172 19.747 

                

Beschikbaarheid lijkschouwing Aalsmeer 10.191 10.327 10.637 10.956 11.285 11.623 

Beschikbaarheid lijkschouwing Amstelveen 29.085 29.464 30.348 31.258 32.196 33.162 

Beschikbaarheid lijkschouwing Diemen  9.103 9.220 9.496 9.781 10.074 10.377 

Beschikbaarheid lijkschouwing Ouder-Amstel 4.366 4.425 4.557 4.694 4.835 4.980 

Beschikbaarheid lijkschouwing Uithoorn 9.522 9.654 9.943 10.242 10.549 10.865 

Subtotaal   62.267 63.089 64.982 66.931 68.939 71.007 
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Omschrijving Gemeente 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ondersteuning Zorg & Overlast Aalsmeer 0 0 0 0 0 0 

Ondersteuning Zorg & Overlast Amstelveen 0 0 0 0 0 0 

Ondersteuning Zorg & Overlast Diemen  12.088 18.304 18.853 19.419 20.002 20.602 

Ondersteuning Zorg & Overlast Ouder-Amstel 5.798 8.785 9.048 9.320 9.599 9.887 

Ondersteuning Zorg & Overlast Uithoorn 12.643 19.166 19.741 20.333 20.943 21.572 

Subtotaal   30.528 46.255 47.643 49.072 50.544 52.060 

                

Opvoedondersteuning & wegen Aalsmeer 0 0 0 0 0 0 

Opvoedondersteuning & wegen Amstelveen 0 0 0 0 0 0 

Opvoedondersteuning & wegen Diemen  0 41.000 42.230 43.497 44.802 46.146 

Opvoedondersteuning & wegen Ouder-Amstel 0 0 0 0 0 0 

Opvoedondersteuning & wegen Uithoorn 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal   0 41.000 42.230 43.497 44.802 46.146 

 
 
 

Omschrijving Gemeente 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

Bedrijfsvoering Aalsmeer 102.160 104.265 107.393 110.615 113.934 117.352 

Bedrijfsvoering Amstelveen 285.908 296.728 305.629 314.798 324.242 333.969 

Bedrijfsvoering Diemen  87.833 90.708 93.429 96.232 99.119 102.093 

Bedrijfsvoering Ouder-Amstel 43.747 44.615 45.953 47.332 48.752 50.214 

Bedrijfsvoering Uithoorn 95.232 97.010 99.920 102.918 106.006 109.186 

Subtotaal   614.880 633.326 652.326 671.896 692.053 712.814 

                

Huisvesting Aalsmeer 86.132 87.424 88.736 90.067 91.418 92.789 

Huisvesting Amstelveen 241.052 244.667 248.337 252.063 255.843 259.681 

Huisvesting Diemen  74.053 75.164 76.292 77.436 78.598 79.776 

Huisvesting Ouder-Amstel 32.249 32.733 33.224 33.722 34.228 34.741 

Huisvesting Uithoorn 80.291 81.495 82.718 83.959 85.218 86.496 

Subtotaal   513.777 521.484 529.306 537.246 545.304 553.484 

 
 

* Let op: de bedragen Inspectie Kinderopvang begroting 2019 zijn in deze tabel ook teruggerekend naar inwoneraantallen. 

In de vastgestelde begroting 2019 is dat echter nog niet het geval.  
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Bijlage 2 – Gespecificeerde begroting Jeugdgezondheidszorg 

In deze bijlage treft u een specificatie van de begrote kosten JGZ 2020 aan.  

De begroting wordt vanaf 2020 opgebouwd in leeftijdsfasen, conform het Basispakket 

Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2020-2024 (vastgesteld op 7 februari 2019): 

• 0-4 jaar 

• 4-12 jaar 

• 12-18 jaar 

• Speciaal Onderwijs 

• MBO 

Een belangrijk punt om mee te nemen is dat de werkwijze volgens het Landelijk Professioneel Kader 

(LPK) waarop het Basispakket 2020-2024 en de begroting gebaseerd zijn, een ommezwaai is in de manier 

van werken. Bij het opstellen hiervan is uitgebreid nagedacht en overlegd over de verdeling tussen 

basiszorg en zorg op maat. De daadwerkelijke realisatie van deze verdeling kan aan het eind van het jaar 

anders blijken. JGZ werkt echter wel binnen de gestelde financiële kaders. 

Om u mee te nemen in de veranderende werkwijze en presentatie van de begroting 2020, zijn de 

activiteiten per leeftijdsgroep weergegeven. De komende maanden gaan de beleidsadviseurs van de 

Amstelland gemeenten en de afdeling JGZ met elkaar in overleg om te komen tot goede prestatie -

indicatoren. Aan de hand van deze prestatie-indicatoren wordt gekeken of de nieuwe werkwijze de 

beoogde resultaten bereikt. In september van dit jaar hopen we met een document te komen waarin dat 

nader is uitgewerkt. 
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0-4 jarigen   

Basiszorg  
Huisbezoeken 0-jarigen 290.000 

Periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) 1.178.000 

  
Zorg op maat  
Stevig Ouderschap en Prenatale huisbezoeken 108.000 

Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie 271.000 

Telefonische en chat-consulten 92.000 

Inloop-, weeg- en vaccinatiespreekuur  88.000 

  
Samenwerken  
Overleg met derden 37.000 

Casuïstiekoverleg 19.000 

Samenwerking met netwerkpartners 20.000 

Bezoeken kinderopvang, babygroepen en themabijeenkomsten 28.000 

  
Materiële lasten 39.000 

  

Totaal 0-4 jarigen 2.170.000 

 
 
 

4-12 schoolkind   

Basiszorg  
Periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) 328.000 

  
Zorg op maat  
Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie 203.000 

Telefonische consulten 111.000 

Nieuwkomers 31.000 

  
Samenwerken  
Overleg met derden 81.000 

Casuïstiekoverleg 23.000 

Ondersteuning, samenwerking en ZAT-overleg scholen 129.000 

  
Materiële lasten 69.000 

  

Totaal 4-12 jarigen 973.000 
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12-18 adolescent   

Basiszorg  
Periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) 288.000 

  
Zorg op maat  
Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie 87.000 

Telefonische en chat-consulten 72.000 

Ziekteverzuimbegeleiding 84.000 

Nieuwkomers 17.000 

  
Samenwerken  
Overleg met derden 44.000 

Casuïstiekoverleg 15.000 

Ondersteuning, samenwerking en ZAT-overleg scholen 64.000 

  

Totaal 12-18 jarigen 672.000 

 
 

Speciaal Onderwijs   

Basiszorg  
Dossier-, instroom- en eindonderzoeken 43.000 

  
Zorg op maat  
Huisbezoeken en onderzoeken op indicatie 27.000 

  
Samenwerken  
Casuistiekoverleg, ondersteuning, samenwerking en CvB-overleg scholen 59.000 

  

Totaal Speciaal Onderwijs 129.000 

 
 
 

MBO   

Zorg op maat  
Onderzoeken op indicatie 52.000 

  

Totaal MBO 52.000 
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TOTAAL kosten JGZ  X € 1.000 

0-4 jarigen 2.170 

4-12 jarigen 973 

12-18 jarigen 672 

Speciaal Onderwijs 129 

MBO 52 

Basispakket overige materiële lasten 469 

Niet Basispakket materiële lasten 240 

  

Totaal begroting JGZ 4.704 
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1 Voorwoord 

 
 
Voor u liggen de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg 
Amstelland (GR OGZ Amstelland).  
 
Beleid 
 
In 2018 is door het bestuur van de GR OGZ Amstelland een nieuw productenboek vastgesteld. Hierin zijn 
alle taken die de GGD uitvoert opgenomen, behalve die voor de jeugdgezondheidszorg.  
Het takenpakket voor de jeugdgezondheidszorg kent een andere cyclus. In 2019 wordt hiervoor een nieuw 
basispakket vastgesteld. Daarnaast is er in 2018 een evaluatie van de uitgangspunten van de begroting en 
rekening uitgevoerd. Begin 2019 heeft het bestuur hierover besloten. Zo worden alle gezamenlijke kosten 
vanaf 2018 verdeeld naar de gemeenten op basis van inwoneraantallen. In de voorliggende jaarrekening is 
conform afspraak uitgegaan van de inwoneraantallen per 1 januari 2018. Deze zijn:  
 

Gemeente Inwoners per 1-1-2018 

Aalsmeer 31.499 16,4% 

Amstelveen 89.870 46,7% 

Diemen  28.121 14,6% 

Ouder-Amstel 13.496 7,0% 

Uithoorn 29.445 15,3% 

Totaal 192.431 100% 

Bron: CBS 

 
Financieel 
 
Actualisatie begroting 2018  
In april 2018 is de begroting 2018 geactualiseerd. Dit was noodzakelijk vanwege een herwaardering van de 
functie verpleegkundige. Daarnaast bleek de nominale ontwikkeling in 2018 hoger dan aanvankelijk 
berekend (2,8% in plaats van 1,2%) en is de pilot technische hygiënezorg aan de begroting toegevoegd. 
Bij de actualisatie is de begroting voor 2018 met € 272.392 verhoogd van € 6.279.575 naar € 6.551.967.  
 
Resultaat 2018 t.o.v. geactualiseerde begroting 
 
De realisatie 2018 bedraagt € 6.298.549, waarmee het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 
€ 253.418 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018. Dit resultaat wordt op hoofdlijnen 
veroorzaakt bij de volgende onderdelen: 
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Een toelichting op de substantiële afwijkingen, is opgenomen bij de betreffende onderdelen in de 
programmaverantwoording. 
 
Resultaat t.o.v. gemeentelijke bijdragen 2018 
Bij het actualiseren van de begroting 2018 is besloten om de bijdragen van de deelnemende gemeenten 
niet te verhogen, maar het positieve rekeningresultaat van 2017 (ad € 142.037) in te zetten als 
gedeeltelijke dekking van een mogelijk tekort in de realisatie. Mogelijk zou een na verrekening moeten 
plaatsvinden van € 85.355. 
 
Het inzetten van het positieve resultaat en een mogelijke na verrekening blijkt niet nodig te zijn. In 
tegendeel; op basis van de jaarbijdragen 2018 krijgen de gemeenten een bedrag van € 3.845 terug.  
 
Daarnaast komt een reserve beschikbaar (uit de resultaatbestemming 2017 van € 142.037) die ingesteld 
was om het op basis van de actualisatie verwachte tekort op te vangen. Verder is in de jaarrekening een 
toevoeging van € 66.776 aan de algemene reserve verwerkt, waarmee het weerstandsvermogen (de 
algemene reserve) nu conform de GR 10% is van de begroting. Het uiteindelijke saldo van € 79.106 kan 
terugbetaald worden aan de GR gemeenten. 

 

 

Gemeente 

 

Jaarbijdragen 

2018 

 

Realisatie 

2018 

Na 

verrekening 

2018 

Aanvulling 

Algemene 

Reserve* 

 

Vrijval 

reserve* 

Te verrekenen 

met GR 

gemeenten 

Aalsmeer 1.027.033 1.017.679 9.354 -10.931 23.250 21.673 

Amstelveen 2.926.764 2.903.548 23.216 -31.186 66.335 58.365 

Diemen  902.760 940.868 -38.108 -9.758 20.757 -27.110 

Ouder-Amstel 454.570 444.294 10.276 -4.683 9.962 15.555 

Uithoorn 968.448 969.341 -893 -10.218 21.734 10.623 

Eindtotaal 6.279.575 6.275.730 3.845 -66.776 142.037 79.106 

 
*: verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2018.  

 

Basistaken:  

Crisisdienst € 31.000 
Jeugdgezondheidszorg € 31.000 
TBC € 5.000 - 
Epidemiologie € 58.000 
Inspectie Kinderopvang € 71.000 
Hygiënisch woningtoezicht € 11.000 - 

  

Plustaken  

De gezonde school € 13.000 
Pilot Technische Hygiëne Zorg € 22.000 
Ondersteuning meldpunt Z&O € 13.000- 
  
Bedrijfsvoering:  

Huisvesting € 56.000 
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Bovenstaande tabel geeft per gemeente het verschil tussen de realisatie en de in rekening gebrachte 
jaarbijdragen (‘Na verrekening’), de verwerking van de aanvulling van de Algemene Reserve, de vrijval van 
de reserve ‘actualisatie 2018’ en het uiteindelijk te verrekenen bedrag.  
 
De verschillen in de derde kolom en het negatieve resultaat voor de gemeente Diemen zijn ontstaan 
doordat de jaarbijdragen en de realisatie verschillende verdeelsleutels kennen. Het jaarbedrag is 
gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2017, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen 
per 1 januari 2018. 
 
Daarnaast geldt voor Diemen dat de kosten voor het uitvoeren van Stevig Ouderschap niet in de 
begroting zijn meegenomen, maar wel in de realisatie. Ook kende Diemen procentueel gezien een grotere 
stijging van het aantal inwoners (ca. 3%) vergeleken met de vier andere gemeenten (ca. 1%). Hierdoor is 
de realisatie hoger uitgevallen dan de oorspronkelijk berekende jaarbijdrage.  
 
 
Bedrijfsvoering & huisvesting 
 
Ten aanzien van bedrijfsvoering en huisvesting hebben zich in 2018 geen opvallende zaken voorgedaan. 
 
 
Reserves & Voorzieningen 
 
In 2018 zijn er drie reserves ingesteld, conform de beslispunten uit de jaarstukken 2017: 
 

• Reserve huisvesting ad € 300.000 

• Reserve pilot THZ ad € 45.000 

• Reserve actualisatie 2018 ad € 142.037 
 
Aan de Algemene reserve en de reserve huisvesting heeft Diemen de jaarlijkse bijdragen gedoteerd van 
resp. € 10.075 en € 5.038. 
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2 Programmaverantwoording 

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een 

aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid 

is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, 

die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. Om deze reden is de 

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) ingericht. 

De deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke 

regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid (beschreven in een 

productenboek) in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 

2 van de Wet publieke gezondheid.  

 
Het bestuur van de GR wordt gevormd uit collegeleden van de deelnemende gemeenten. Vanwege de 

gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 hebben plaatsgevonden en de benoeming van de nieuwe colleges 

van B&W, is de samenstelling van  het bestuur in 2018 grotendeels gewijzigd. De leden van het nieuwe 

bestuur in 2018 zijn: 

Naam Functie Gemeente 

De heer Marijn van Ballegooijen Voorzitter Amstelveen 

Mevrouw Wilma Alink-Scheltema Lid Aalsmeer 

De heer Jeroen Klaasse Lid Diemen 

Mevrouw Barbara de Reijke Lid Ouder-Amstel 

Mevrouw Ria Zijlstra Lid Uithoorn 

 
 
 
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland 
 
In 2018 is het nieuwe ‘Productenboek OGZ Amstelland’ vastgesteld door het bestuur van de GR. In dit 
productenboek zijn alle activiteiten opgenomen die in het kader van de GR OGZ Amstelland door GGD 
Amsterdam worden uitgevoerd. Uitzondering hierop is de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor is een apart 
basispakket opgesteld. De activiteiten in het productenboek zijn gecategoriseerd als basistaak of als plus 
taak. Hierbij geldt dat basistaken in alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Plustaken kunnen 
gezamenlijk of door gemeenten afzonderlijk worden afgenomen. 
 
De basistaken zijn: 
 

• Epidemiologie & Gezondheidsbevordering  

• Leefomgeving Milieu & Gezondheid 

• Algemene Infectieziekten 

• Tuberculose bestrijding 

• SOA Polikliniek 
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• Inspectie Kinderopvang 

• Legionella preventie 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Crisisdienst (Vangnet & Advies) 

• Hygiënisch woningtoezicht  

• Lijkschouwing  
 
De plustaken zijn:  
 

• Ondersteuning van meldpunten voor zorg en overlast 

• Desgewenst extra inzet of projecten op basistaken 
o Technische hygiënezorg 
o Jeugdgezondheidszorg 

 
 
Verantwoording over de uitvoering van deze basistaken en plustaken vindt plaats op de volgende 
pagina’s. 
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2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 

Algemeen 
 
De doelstelling van deze activiteit is om onderzoek te doen naar gezondheidsverschillen in de regio 
Amstelland, naar de gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen. Het onderzoek betreft: 

1. Epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder 
de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te 
grondslag liggen; 

2. Kwalitatief onderzoek naar determinanten van gezondheid en welzijn; 
3. Effectevaluatie onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een 

preventieprogramma/beleid zijn bereikt (doelrealisatie). 
 
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) meet de staat van de 
gezondheid van de bevolking in de Amstelland gemeenten. 
 
De onderzoeksresultaten worden aangeboden als bouwstenen voor gezondheidsbeleid en toegepast bij 
gezondheidsbevordering en zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een 
gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk. 
 

2.1.1 Epidemiologie 

In het kader van het onderzoek naar de staat van de gezondheid van de bevolking in de Amstelland 
gemeenten zijn de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Jeugdgezondheidsmonitor 
uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn gepresenteerd in o.a. de factsheet ‘Gezondheid in Beeld, 65-
plusser in de regio Amstelland’. Daarnaast zijn met de Amstelland gemeenten gesprekken gevoerd en 
presentaties verzorgd voor verschillende partijen (o.a. raadsleden, lokale zorgverleners, 
welzijnsverwerkers).  
 
Ook worden alle verzamelde gegevens gepubliceerd op Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve 
website van de GGD Amsterdam. Op deze website bepaalt de bezoeker zelf welke informatie hij/zij wil 
zien. Na het kiezen van een informatiebron en onderwerp wordt de informatie op het scherm getoond in 
de vorm van tabellen, kaarten, taartgrafieken, histogrammen en lijndiagrammen. 
 

2.1.2 Gezondheidsbevordering 

In het kader van gezondheidsbevordering voert de GGD het programma ‘de Gezonde School’ uit op 
scholen in het voortgezet onderwijs. Met 9 van de 12 scholen voor voortgezet onderwijs in de Amstelland 
Gemeenten zijn Gezonde School gesprekken gevoerd, op basis van het Schoolgezondheidsprofiel. 
Onderwerpen die in dit kader aan de orde komen zijn: 

• Genotmiddelen 

• Relaties en seksualiteit 

• Voeding en Bewegen 
Ook externe partijen als Trimbos, Brijder en MEE doen mee aan deze bijeenkomsten. 
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Jij en Je Gezondheid  
De GGD gebruikt voor screening de digitale vragenlijst Jij en Je Gezondheid (JEJG).In 2017-2018 is JEJG op 
het Voortgezet Onderwijs in door 3.560 leerlingen uit de Amstelland gemeenten ingevuld. Op het Primair 
Onderwijs is de vragen lijst bij  5-jarigen en 10- jarigen afgenomen. Deze zijn door resp. 675 en 928 ouders 
ingevuld. 
 

2.1.3 Beleidsadvisering 

De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten, zoals het opstellen van de 
nota Volksgezondheidsbeleid. De werkzaamheden bestaan uit: 

• Het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen; 

• Het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend 
beleid; 

• Het geven van ondersteuning aan de beleidsadviseurs van de gemeenten bij het ontwikkelen van 
lokaal gezondheidsbeleid. 

Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het 
adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het 
totale gezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen. 
 
 
Wat heeft het gekost? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Epidemiologie, gezondheidsbevordering & beleidsadvisering 201.426 282.834 224.042 58.792 
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2.2 Milieu en Gezondheid 

 
De doelstelling van het team Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve 
gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren 
bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, 
geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en 
ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste 
situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de 
gemeente. Daarnaast verricht het team Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met 
wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.  
 
Wat hebben we bereikt? 
 
Er is in 2018 veel bereikt. Een belangrijke ontwikkeling bij het team Milieu & Gezondheid is het werken 
aan de relatie van gezondheid met ruimtelijke ordening en de vele activiteiten rondom de Omgevingswet. 
Verschillende medewerkers hebben hieraan bijgedragen, niet alleen lokaal, maar ook landelijk. Er zijn 
kernwaarden opgesteld vanuit de GGD die bruikbaar zijn voor een omgevingsvisie/ omgevingsplan van 
gemeenten. Hierover is verschillende malen geadviseerd in 2018 naar de Amstelland gemeenten. Een 
kwartiermaker heeft gewerkt aan het opzetten van een structuur voor dit onderwerp binnen de GGD. Ook 
was er dit jaar weer aandacht voor geluid, luchtkwaliteit in het algemeen, Schiphol en houtrook en 
bodem.  
 
Uren die besteed worden aan onderwerpen die voor alle gemeenten nuttig zijn, worden naar rato 
verdeeld over alle gemeenten van het werkgebied. Voorbeelden daarvan zijn werk aan het hitteplan, het 
GGD rampenopvangplan (GROP) en de website. 
Voor het hitteplan is onder andere nieuw materiaal ontwikkeld, zowel algemeen poster/flyer materiaal als 
materiaal voor (hardloop) evenementen. 
Het rampenopvangplan van de GGD (GROP) is wettelijk vereist en noodzakelijk om te garanderen dat de 
GGD voldoende capaciteit heeft en er goede afstemming is om incidenten goed af te handelen. Milieu & 
Gezondheid is een van de vier processen van het GROP (naast infectieziekten, onderzoek na rampen en 
psychosociale hulpverlening). Het GROP is verschillende malen beoefend, dit wordt elk jaar gedaan. 
De website is op verschillende onderwerpen aangepast. We merken dat de website een belangrijke 
informatiebron is en vaak hoog scoort op google. Het websitebezoek is afgelopen jaren gestaag omhoog 
gegaan. Daarom is het van belang dat de informatie op de site goed leesbaar is, up to date en gemakkelijk 
te lezen via een smartphone. Hieraan is gewerkt in 2018, en dit zal doorlopend gebeuren. 
 
Het RIVM doet onderzoek in de regio Schiphol naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof. De GGD is 
daarbij betrokken. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2019 verwacht. De Amstelland 
gemeenten betalen dit onderzoek niet, maar vanwege de relevantie voor de gemeenten wordt dit kort 
genoemd. In 2018 zijn de metingen van ultrafijn stof (UFP) afgerond, onder andere in Aalsmeer en 
Amstelveen. Mede daarmee wordt een rekenmodel gemaakt. Ook werd onderzoek gedaan bij 130 
kinderen van basisscholen in Aalsmeer (de Oosteinder en de Jozefschool) en Badhoevedorp. Daarnaast is 
een panel van 31 kinderen met astma uit de gehele regio rondom Schiphol geselecteerd.  
 

  



 

11 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
In elke gemeente zijn specifieke adviezen verstrekt naar aanleiding van vragen. Dat varieerde van kleine 
tot grotere zaken. De volgende acties zijn onder andere uitgevoerd: 
 

• De kernwaarden van de GGD naar aanleiding van het werk voor de omgevingswet zijn 
aangeboden aan alle Amstelland gemeenten.  Hier is meerdere keren met verschillende 
medewerkers van gemeenten over gesproken en geadviseerd. 

• In Diemen werden vragen gesteld over de uitstoot van scheepvaart binnen de gemeente. Ook is 
er een advies gegeven naar aanleiding van vragen rondom een tijdelijke locatie van een 
schoolgebouw.  

• Er werd geadviseerd over het smog alarm, dit was een regio breed advies voor alle gemeenten.  

• In Amstelveen heeft het team Milieu en Gezondheid vragen beantwoord over luchtkwaliteit voor 
GroenLinks. Ook is er geadviseerd over bouwen op geluid belaste locaties wat betreft 
vliegtuiggeluid. Er is uitleg gegeven over de opzet van het onderzoek op scholen dat loopt naar 
aanleiding van luchtkwaliteit metingen rondom Schiphol. Er is informatie verstrekt over houtrook 
en gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de gemeente. Er is onderzoek gedaan naar het 
binnenmilieu van studentenwoningen op Uilenstede naar aanleiding van klachten van een 
studentenraad. Aan een advocaat van de gemeente is geadviseerd over gezondheid en wonen bij 
een vliegtuigroute, naar aanleiding van plannen voor studentenhuisvesting bij Kronenburg. Er is 
een uitgebreid advies gegeven over het onderwerp luchtkwaliteit in de gemeente, naar aanleiding 
van  vragen in de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze raadsvragen heeft de GGD een brief 
over dit onderwerp aangeleverd, in opdracht van de betreffende wethouder. Er is 
gezondheidkundig advies gegeven over een situatie met krakers in een pand met asbest. Het 
team heeft geadviseerd over de Bosbaan swim. Ook is er geadviseerd over lood in de bodem en 
gezondheid, en advies uitgebracht naar aanleiding van  een specifieke situatie waarbij een 
bewoner in een aardgasvrije nieuwbouwwijk pestgedrag met een houtkachel vertoont.  

• In Aalsmeer werd uitleg gegeven over de opzet van het onderzoek op scholen dat loopt naar 
aanleiding van luchtkwaliteit metingen rondom Schiphol. 

• In Ouder-Amstel is geadviseerd over lood in de bodem en gezondheid. 

• In Uithoorn werd advies uitgebracht over een situatie met een BMX baan waarop asbest werd 
gevonden. Ook is er specifiek naar aanleiding van vragen geadviseerd over de Omgevingswet en 
de rol van de GGD. 
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Het team Milieu en Gezondheid geeft jaarlijks vele adviezen die indirect nuttig zijn voor het gehele 
werkgebied. Uren besteed aan deze activiteiten worden niet bijgeteld in het totaal aantal uren van de 
Amstelland gemeenten, maar genereren wel kennis die zinvol is voor alle gemeenten. Te denken valt aan 
medewerking aan landelijke richtlijnen, werkgroepen, platform houtrook en gezondheid, adviezen aan  
allerlei partijen, werkzaamheden van de gezondheidkundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), maken 
van foldermateriaal en dergelijke activiteiten.  
Voorbeelden in 2018 zijn adviezen over de risico’s bij evenementen, bijdragen aan tv uitzendingen en 
krantenartikelen (17x), als spreker deelname aan landelijke congressen (over hitte, ruimtelijke ordening, 
asbest) en uitbrengen van publicaties in tijdschriften.  
 

 Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn Diemen Totaal 

  Aantal meldingen 3 25 1 5 10 44 

  Aantal adviezen/voorlichting  4 14 4 5 5 32 

  Totaal  7 39 5 10 15 76 

 
Het aantal meldingen in Amstelland varieert tussen de gemeenten en per jaar. Al met al zijn er iets meer 
meldingen geweest dan voorspeld. Het is normaal dat het aantal meldingen schommelt per jaar in elke 
gemeente, aangezien meldingen afhankelijk zijn van allerlei onvoorspelbare factoren. Er wordt alleen een 
inschatting gemaakt op basis van inwoneraantal. 
In het algemeen valt op dat meldingen over laag frequent geluid toenemen. Ook duren meldingen 
gemiddeld wat langer, doordat de vragen vaker dan vroeger ingewikkelder zijn vanwege verschillende 
soorten (psychische) problemen bij de melder thuis.   
 
 
Wat heeft het gekost? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Leefomgeving MMK 76.743 64.347 68.972 -4.625 
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2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 

Algemeen 
 
De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder 
andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel 
overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt 
uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & 
Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk 
onderzoek naar infectieziekten. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek voor tbc en soa, en ook voor huisartsen 
en zorginstellingen in de regio. 

2.3.1 Algemene infectieziekten 

Conform de Wet publieke gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en 
instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, 
vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte 
uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Algemene Infectieziekten heeft als taak 
o.a. huisartsen, ziekenhuizen en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast 
worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, 
chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Bij het team Algemene infectieziekten is in 2018 het aantal meldingen van infectieziekten (188) bij de 
inwoners van de regio Amstelland gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (188). Het aantal 
meldingsplichtige ziekten is wel toegenomen. Er zijn meerdere vragen van burgers en gemeenten 
afgehandeld, bijvoorbeeld over de tijgermug. In 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd door de 
afdelingen Infectieziekten en Jeugdgezondheidszorg over de decentralisatie van het Rijksvaccinatie 
Programma, waarbij ook de regio Amstelland vertegenwoordigd was. Daarnaast waren er de 
gebruikelijke uitbraken van infectieziekten in instellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en 
kinderdagverblijven.  
Het team Algemene Infectieziekten heeft zich opnieuw ingezet om samen met het Soa Aids Nederland en 
zelforganisaties homoseksuele mannelijke asielzoekers en statushouders te vaccineren tegen hepatitis B. 
 

 

Meldingsplichtige 

ziekten A26* Overig 

Aalsmeer 6 9 5 

Amstelveen 32 29 42 

Uithoorn 10 12 10 

Ouder-Amstel 4 4 4 

Diemen 5 6 10 

Totaal 57 60 71 

*: A26 verwijst naar artikel 26 in de Wet publieke gezondheid en gaat om situaties waarbij instellingen te maken hebben 

met een ongewoon aantal zieken of personeelsleden met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of 

andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard.  in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of 

verzorgend personeel. 
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Wat heeft het gekost? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Alg. Infectieziekten 189.926 187.040 184.130 2.911 

 

2.3.2 TBC bestrijding 

De werkzaamheden in het kader van de tuberculosebestrijding bestaan uit het voorkomen, bestrijden, 
opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het contactonderzoek. Het 
doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen dat zij tuberculose 
krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt gescreend als zij langer dan 
3 maanden in Nederland willen verblijven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Voor de Amstelland gemeenten heeft de afdeling in het kader van de TBC-bestrijding conform afspraken 
de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Screening (o.a. thoraxfoto’s), voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, 
immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden. 

• Contactonderzoek en bronopsporing: bij een melding van Tbc-besmetting het zo snel mogelijk 
achterhalen van de bron en zijn/haar contacten, waar nodig ook internationaal. 

• Mantoux testen evt. aangevuld met IGRA-test om infecties aan te tonen en BCG-vaccinaties, in 
het kader van preventie om de meest ernstige vormen van tuberculose bij kleine kinderen te 
voorkomen. 

• Voorlichting aan individuen, professionals of bedrijven op het gebied van TBC. 

• Behandeling en begeleiding van patiënten die TBC hebben of bij wie een latente infectie is 
vastgesteld met behulp van medicatie. 

 
Vanwege de eliminatieopdracht van de WHO (World Health Organisation) wordt landelijk steeds meer 
ingezet op het opsporen en behandelen van personen met een latente tuberculose infectie. In 2016 is 
gestart met het opsporen van latente infecties bij immigranten jonger dan 18 jaar, en deze kinderen 
profylactisch te behandelen.  In 2018 werden in de Amstelland gemeenten 19 patiënten gediagnosticeerd 
met actieve tuberculose t.o.v. 20 patiënten in 2017. Bij 18 personen uit de Amstellandgemeenten is in 
2018 een profylactische behandeling gestart vanwege een latente tuberculose infectie die werd gevonden 
in contactonderzoek of bij screening t.o.v. 21 patiënten in 2017. 
 
Wat heeft het gekost? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

TBC  126.789 112.524 116.860 -4.336 
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2.3.3 SOA Polikliniek 

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid 
in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele 
gezondheid. De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, 
behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de 
seksualiteitsspreekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond 
zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de doelgroepen mannen die seks hebben met 
mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve preventieprogramma’s uit, waarin voorlichting, 
outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
In 2018 is de capaciteit van de soa-polikliniek uitgebreid, waardoor meer consulten konden worden 
afgenomen. In de Amstelland gemeenten is in 2018 het aantal soa-consulten gestegen naar 2.606 (2017: 
2.383 consulten . In 1.523 consulten is een hiv-test gedaan (2017: 1.485). Het percentage consulten waarin 
een soa is geconstateerd is met 15,7%  licht lager dan 2017 (2017: 16,4%). Bron- en contactopsporing is 
uitgevoerd bij de relevant gevonden soa’s (409). Hier is in 2018 extra aandacht aan besteed. 
 

 

  

Nieuwe 

consulten HIV testen 

Aantal consulten met 

minimaal 1 soa (%) 

Aalsmeer 77 38  13 (16,9%) 

Amstelveen 1.432 808  206 (14,4%)  

Uithoorn 165 93  26 (15,8%) 

Ouder-Amstel 102 35  13 (12,7%) 

Diemen 830 549  151 (18,2%) 

Totaal 2.606 1.523  409 (15,7%) 

 
 
Wat heeft het gekost? 
 
De financiering van de consulten vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het ministerie van 
VWS ontvangt het RIVM een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende GGD-en in 
Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een SOA geconstateerd is, is de GGD verplicht ook na te 
gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering valt en door 
gemeenten zelf gefinancierd moet worden. Dit is een belangrijke taak omdat de groep 
“gewaarschuwden” een van de hoogste vindpercentages vertoont. 
 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

SOA Poli (bron- en contactopsporing) 10.527 11.435 10.885 550 
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2.4 Hygiëne en Inspectie 

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:  

• Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en 
gastouders) en tatoeage- en piercingstudio’s. 

• Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij 
diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.  

2.4.1 Inspectie Kinderopvang 

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus worden minimaal jaarlijks 
geïnspecteerd. Van de gastouders is in 2018 10% geïnspecteerd. 
In de wet kinderopvang is het toezicht belegd bij de GGD en de handhaving bij de gemeente. De  Inspectie 
Kinderopvang adviseert naar aanleiding van een inspectie aan de gemeente om al dan niet handhavend 
op te treden. Nadat de handhavingsbesluiten door de gemeente zijn genomen, controleert de GGD of de 
overtredingen zijn hersteld in een nader onderzoek.  
 
 
Wat heeft het gekost? 
 
In 2018 heeft de Inspectie Kinderopvang minder opdrachten voor nader onderzoek van de  gemeenten 
gekregen dan begroot. Hierdoor en omdat er minder nieuwe aanvragen waren voor nieuwe kindercentra 
en gastouders is er sprake van een onderbesteding van € 71.742. 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Inspectie Kinderopvang 343.651 437.158 365.416 71.742  

 

2.4.2 Hygiëne 

De tweede taak van het team Hygiëne & Inspectie in het kader van de Wet publieke gezondheid is in 2018 
actief opgepakt. Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor 
de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Om de verspreiding van 
infectieziekten te beperken én te voorkomen, zijn maatregelen op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie (technische hygiënezorg) noodzakelijk (Wpg, art. 2, lid 2f).  
De Amstelland gemeenten hebben in 2018 € 45.000 beschikbaar gesteld om een pilot Technische 
Hygiënezorg te starten. We hebben in het kader van deze pilot alle collectieve voorzieningen in de 
gemeenten in kaart gebracht en per voorzieningensoort een risico-inschatting gemaakt. Naar aanleiding 
van deze risico-inschatting zijn hygiënescans op locatie uitgevoerd. Bij een hygiënescan worden de 
specifieke risico’s van een bepaalde locatie in beeld gebracht. Nog niet alle hygiënescans zijn uitgevoerd. 
In 2019 volgt de 2e helft van de locaties.  
Het resultaat is dat elke gemeente een goed beeld heeft van de aanwezige collectieve voorzieningen én 
de risico’s op het gebied van hygiëne en infectiepreventie per (type) voorziening. De GGD adviseert zo 
nodig aan de locaties om specifieke interventies uit te voeren om de hygiëne en infectiepreventie te 
verbeteren. 
 

  



 

17 
 

Wat heeft het gekost? 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Reservering 

restant pilot 

Pilot THZ 0 45.000 22.819 22.181 

 
2.4.3 Legionella preventie 

 
De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met 
legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in 
water wordt aangetroffen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Er zijn in 2018 geen patiënten met legionellose geweest. Er zijn wel regelmatig verhoogde concentraties 
legionellabacteriën (meer dan 1000 kolonievormende eenheden per liter) aangetroffen in 
waterleidingsystemen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder in deze) meldt 
verhoogde concentraties door aan de GGD.  Indien nodig en gewenst heeft de GGD de instelling of het 
bedrijf hierin geadviseerd. 
 
Aantal keer dat er een verhoogde concentratie legionellabacteriën is aangetroffen en gemeld: 
 

 Zorginstelling Ziekenhuis Hotel Sportcentrum Zwembad 

Aalsmeer 4 - - 2 - 

Amstelveen 45 6 6 - 1 

Ouder-Amstel 7 - - 2 - 

Uithoorn 3 - - 1 - 

Diemen - - 1 - - 

Totaal 59 6 7 5 1 

 
 
Wat heeft het gekost? 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Legionella preventie 11.144 11.456 11.278 178 

 
2.4.4 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
In 2018 hebben 12 van de 27 voorzieningen (peildatum 31 december 2018) voor tatoeëren en piercing een 
nieuwe vergunning gekregen. Deze vergunning is weer drie jaar geldig. Hier zijn geen kosten voor de GR 
aan verbonden. De voorzieningen betalen zelf de kosten hiervoor. 
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2.5 Jeugdgezondheidszorg 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert in alle gemeenten van de regio Amstelland 
werkzaamheden uit voor kinderen en ouders van prenataal tot 18 jaar (en in MBO tot 23 jaar). Voor de 0-4 
jarigen wordt er op de zes locaties van de JGZ gewerkt, maar vanaf 4 jaar wordt er zoveel mogelijk vanuit 
de scholen gewerkt om zo een goed bereik te hebben en verbinding met het onderwijs te maken. 
 
JGZ werkt vanuit de visie dat alle kinderen het recht hebben om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. 
Jeugdgezondheidszorgprofessionals (JGZ-professionals) dragen daaraan bij door problemen of risico’s zo 
vroeg mogelijk te signaleren zodat actie kan worden ondernomen. Hierbij dient het concept van positieve 
gezondheid als uitgangspunt. Er wordt een beroep gedaan op veerkracht en zelfregie waarbij de klant, 
ouders en met name kinderen, centraal staan. Waar nodig ondersteunt de JGZ ouders en kinderen hun 
veerkracht te vergroten. Een brede blik op gezondheid en een multidisciplinaire samenwerking met onze 
partners zoals de jeugdhulpverlening, de wijkteams en het onderwijs zijn cruciaal om werken aan 
positieve gezondheid vorm te geven. Immers, gezondheid en welbevinden zijn onlosmakelijk verbonden 
met participatie, zingeving en kwaliteit van leven. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Aantal kinderen in zorg  
Het aantal kinderen in zorg wordt bepaald aan de hand van de JGZ-locatie waar zij in zorg zijn. 
 
Aantal kinderen in zorg per gemeente per 31 december 2018: 
 

0-4 jarigen per gemeente 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar Totaal 

Aalsmeer 264 261 277 304 1.106 

Amstelveen 798 949 1.109 1.070 3.926 

Diemen 326 343 392 410 1.471 

Ouder-Amstel 78 74 92 112 356 

Uithoorn 271 250 308 313 1.142 

Totaal 1.737 1.877 2.178 2.209 8.001 

 
De meeste ouders van kinderen die woonachtig zijn in Duivendrecht kiezen ervoor om naar Diemen te 
gaan en krijgen daar de zorg. In de tabel hieronder staan de kinderen van 0 tot 4 die op 31 december 2018 
in Duivendrecht wonen, verdeeld over de locaties waar zij in zorg zijn. Duivendrecht heeft geen JGZ-
locatie. 
 

Kinderen woonachtig Duivendrecht met zorglocatie 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar Totaal 

14 Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied OKZ       1 1 

15 Watergraafsmeer OKZ 3     2 5 

17 Noord-West OKZ       1 1 

20 Bijlmer-Centrum OKZ 3 1   1 5 

21 Bijlmer-Oost OKZ 1 1 1 1 4 

29 Annapoli 2       2 

Diemen OKZ 35 36 52 41 164 

Ouderkerk a/d Amstel OKZ 3 3 2 4 12 

Totaal 47 41 55 51 194 
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Het aantal leerlingen op scholen voor primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet 
onderwijs (VO) was op 31 december 2018: 
 

Aantal leerlingen 4-19 onder zorg Totaal 

Aantal kinderen PO 17.451 

Aantal kinderen SBO en SVO 635 

Aantal kinderen VO 9.445 

Totaal aantal Leerlingen onder zorg  27.531 

Bereik 
Bereik van kinderen is een kwaliteitsnorm voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. JGZ streeft naar 
een permanent hoog bereik van kinderen en hun ouders. Net als voorgaande jaren is de streefwaarde voor 
het bereik van 0- en 3-jarigen gesteld op 95% en voor 5-, 10-, 14- en 16-jarigen op 90%.  
 
Onderstaande tabel laat zien dat het gemiddeld bereik van 0-jarigen op 99,6% en van 3-jarigen op 94,5% 
ligt. Het bereik van 3-jarigen is iets onder de norm van 95%. Op twee bureaus had JGZ te maken met 
langdurig ziekteverzuim waardoor de driejarigen later opgeroepen zijn. Inmiddels zijn de achterstanden 
weer ingelopen. 
 
Het bereik van 91% in Duivendrecht van de 0-jarigen heeft te maken met de populatie ouders die daar 
woont. Zij  zijn minder bekend met de JGZ. 
De achterstand in bereik van de drie jarigen is in 2019 ingehaald, de kinderen zijn dus later gezien. Dit 
geldt ook voor de 10 jarigen. Daar zijn de achterstanden weggewerkt in Diemen, Aalsmeer en 
Amstelveen. 
 

 

 

Locatie 

0 jaar 

Norm 

95% 

3 jaar 

Norm 

95% 

5 jaar** 

Norm 

90% 

10 jaar** 

Norm 

90% 

14 jaar** 

Norm 

90% 

16 jaar** 

Norm 

90% 

Aalsmeer 100% 97% 97% 79% 94% 91% 
Amstelveen Westwijk 100% 95% 94% 85% 97% 93% 
Amstelveen Bourgondische Laan 100% 95%     
Diemen 99% 92% 96% 83%   
Duivendrecht* 91% 92% 97% 98%   
Ouderkerk a/d Amstel* 99% 95% 96% 96%   
Uithoorn 100% 91% 95% 95% 94% 96% 
Totaal Amstelland 100% 94% 95% 86% 96% 93% 

 
* Omdat Duivendrecht geen JGZ-locatie heeft, is op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel het bereik van 0- en 3-

jarigen voor de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het 

kind. Voor de andere gemeenten/plaatsen is het bereik berekend op basis van dossierlocatie. 

** Bereik van 5-, 10-, 14- en 16-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie 

van een leerling 
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Het onderstaande overzicht geeft het percentage uitgevoerde werkzaamheden weer ten opzichte van de 
begroting. 

 
  %realisatie 

01. 1E HUISBEZOEK 97% 

02. 2E HUISBEZOEK 95% 

03. PGO DOOR ARTS 91% 

04. PGO DOOR VERPLEEGKUNDIGE 87% 

05. SPECIAAL ONDERWIJS 90% 

06. OPEN SPREEKUREN 92% 

07. EXTRA ZORG 132% 

08. RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA 121% 

09.SAMENWERKING EN ADVISERING SCHOLEN 94% 

10. JEUGD GEZONDHEIDS MONITOR 4-18 100% 

11. HUISBEZOEK OP INDICATIE 125% 

12. TOELEIDEN VVE 103% 

13. PARTICIPATIE CASUïSTIEKOVERLEG 93% 

14. GROEPSBIJEENKOMSTEN EN CURSUSSEN 199% 

15. PRENATALE ZORG RISICOGEZINNEN 2% 

16. ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING VO 99% 

17. STEVIG OUDERSCHAP 147% 

18. PARTICIPATIE MBO 100% 

19. EKD materiële lasten 100% 

20. BAP materiële lasten overig 100% 

    

Totaal 98% 

 
In de tekst hieronder wordt een toelichting gegeven op verschillende producten van het Basispakket. 
Producten waar geen bijzondere afwijking van de realisatie is te zien en waar geen aanvullende informatie 
over is, komen niet aan de orde. 
 
1e en 2e huisbezoek (1+2) 
Voor het 1e en 2e huisbezoek zien we dat de realisatie iets lager ligt dan de begroting. Dit komt omdat er 
minder kinderen zijn geboren (1.737) dan waar in de begroting rekening mee was gehouden (1.807). We 
zien alle kinderen die geboren worden voor het 1e en 2e huisbezoek.  
 
Periodiek Gezondheidsonderzoek (PGO) door jeugdarts en jeugdverpleegkundige (3+4) 
Er is minder periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) uitgevoerd dan begroot. Enerzijds wordt dit 
verklaard door het lagere aantal 0-jarigen dan begroot. Ook is al ingezet op het werken naar behoefte, dus 
meer zorg op maat waar nodig.  De consulten die flexibel zijn werden nog beter toegepast waardoor met 
name in de verpleegkundige PGO’s minder is ingezet en meer in de extra zorg (132%).  
 

  



 

21 
 

Speciaal Onderwijs (5) 
Bij Speciaal Onderwijs zien we een realisatie die onder de begroting uitkomt. Dit zit niet in het aantal 
contacten dat we hebben begroot, maar in het aantal uren dat op specifieke acties wordt geschreven 
(overleg en samenwerking met scholen). We hebben geconstateerd dat de medewerkers hun uren niet 
goed registreren. We zijn inmiddels gestart met een verbetertraject, dit is in het najaar 2018 ingezet en 
wordt in 2019 voortgezet. 
 
Extra zorg en Huisbezoeken op indicatie (7+11) 
Voor extra zorg zien we dat er een hoge realisatie is van 132%. Zeker als we kijken naar inhoudelijke acties 
zien we dat er meer acties worden uitgevoerd dan begroot. Deze acties bestaan uit: 

• telefonische consulten;  

• overleg met derden; 

• onderzoeken op Indicatie;  

• huisbezoeken op indicatie.  

JGZ stimuleert dat de meeste zorg naar kwetsbare gezinnen gaat in de vorm van Extra zorg en 
Huisbezoeken en dit is in de cijfers terug te zien. In de nieuwe werkwijze wordt er meer gewerkt met zorg 
op maat. Hiermee verschuiven de werkzaamheden naar meer extra zorg voor de groepen kwetsbare 
kinderen en ouders. 
 
Groepsbijeenkomsten en cursussen (14) 
Het gaat hier om een kleine post en hierdoor kunnen in percentages de uitschieters meteen groot zijn. De 
bijeenkomsten worden georganiseerd op basis van aanvraag, dus het is lastig om dit op voorhand 
nauwkeurig te begroten.  
 
Prenatale huisbezoeken en Stevig Ouderschap (15 + 17) 
Prenatale huisbezoeken en Stevig Ouderschap zijn bestemd voor kwetsbare gezinnen met als doel het 
versterken van het ouderschap en voorkomen van kindermishandeling. De prenatale huisbezoeken vinden 
plaats op indicatie van verloskundigen en ziekenhuizen. In de meeste gevallen stromen de gezinnen uit 
het programma van de Prenatale Huisbezoeken direct door naar Stevig Ouderschap.  
 
In de tabel hieronder zijn beide producten voor wat betreft begroting, realisatie en uitnutting bij elkaar 
opgeteld en hebben we een realisatie van 104%.  
 

  Begroting Realisatie % Realisatie 

15. PRENATALE ZORG RISICOGEZINNEN €27.961 €619 2% 

17. STEVIG OUDERSCHAP €65.073 €95.794 147% 

PRENATALE ZORG en STEVIG OUDERSCHAP €93.034 €96.413 104% 
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Ontwikkelingen 
Landelijk Professioneel Kader  en Basispakket 2020-2024 
In 2018 is gewerkt aan de voorbereiding van het werken conform het Landelijk Professioneel Kader (LPK). 
Het LPK biedt handvatten aan de JGZ-professional om flexibel invulling te geven aan het Basispakket 
JGZ. De JGZ kan hierdoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun 
ouders en biedt hiermee zorg op maat. Samen met ouders, kinderen en jongeren kijkt de JGZ-professional 
naar wat nodig is en op welke manier. Deze manier van werken betreft een verandering in de werkwijze 
van alle professionals die rondom de publieke zorg voor jeugd werken.  
Samen met een werkgroep van GGD en beleidsadviseurs  van de Amstelland-gemeenten  is het nieuwe 
basispakket tot stand gekomen, dat aansluit bij het LPK. Het Basispakket JGZ Amstelland 2020-2024 is  in 
februari 2019 door het bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld. Dit Basispakket is ondersteunend 
aan de huidige maatschappelijke opgaven en stelt “positieve gezondheid” centraal: mensen hebben het 
vermogen om zich aan te passen aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 
 
Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 
Vanwege een toenemend aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W is landelijk 
vanaf 1 mei 2018 de MenC vaccinatie voor kinderen van 14 maanden vervangen door een MenACWY 
vaccinatie, die beschermt tegen meningokokken typen A,C, W en Y. In het najaar 2018 is JGZ gestart met 
een MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen (voor een deel van geboortecohort 2004). De opkomst bedroeg 
ruim 84%. 
Recent heeft VWS tot extra maatregelen in 2019 tegen meningokokken ACWY  besloten. Jongeren uit de 
geboortecohorten 2001, 2002, 2003, 2005 en resterend deel 2004 worden extra opgeroepen voor 
MenACWY.  
Vaccinatie tegen het Rota virus wordt (in 2019) toegevoegd aan het RVP, voor lichamelijk extra kwetsbare 
jonge kinderen (te vroeg geboren, laag geboortegewicht of aangeboren afwijking). Daarnaast is besloten 
dat JGZ in 2019 vanuit het RVP de maternale kinkhoestvaccinatie aan alle zwangeren gaat aanbieden. 
Landelijke en lokale voorbereidingen voor de veranderingen in het RVP in 2019 zijn in de tweede helft van 
2018 gestart. 

 
Wat heeft het gekost? 
 
De begrote kosten na actualisatie zijn € 4.059.585. De realisatie is € 4.027.780, wat een positieve afwijking 
van € 31.805 betekent ten opzichte van de actualisatie 2018. Daarnaast is vanuit de vergoedingen van het 
RIVM (€ 335.657) de hielprik en het Rijksvaccinatieprogramma gefinancierd. Ook is € 63.141 aan de 
Amstelland gemeenten gefactureerd voor extra taken. Dit betreft onder meer extra inzet van jeugdartsen 
in het MBO en opvoedondersteuning in Diemen. 
 
Dit verschil is een gevolg van efficiencyvoordelen waarbij extra taken die binnen de bestaande formatie 
werden uitgevoerd en in rekening gebracht, afzonderlijk als baten in de GR zijn opgenomen. Aan de 
andere kant zijn de lasten hoger geweest door extra kosten in verband met een hoger ziekteverzuim dan 
waarmee in de begroting rekening is gehouden.  
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

JGZ  4.059.585 4.027.780 31.805 
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2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal 
maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale 
problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De 
problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben 
geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog 
verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ-takenpakket 
is dat de interventies een hoog “crisis” gehalte hebben. Meestal gaat het om chronische problemen en 
komen cliënten meerdere malen in beeld. 
 
Vangnet kent een 24-uurs crisisdienst. Hier komen meldingen binnen van de politie en van de 
gemeentelijke meldpunten Zorg en Overlast. Tijdens kantooruren (openingsuren van gemeentelijke 
meldpunten) zijn de hulpverleners van Vangnet alleen actief in de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. Aalsmeer en Amstelveen handelen eigen meldingen af. Buiten kantooruren zijn de 
hulpverleners van Vangnet in alle regiogemeenten actief. 
 
GGD Amsterdam verzorgt in de hele regio Amstelland het Hygiënisch Woningtoezicht. Als bij vervuilde of 
verrommelde woningen sprake is van gevaar voor de omgeving of gevaar voor de publieke gezondheid 
kunnen ambtenaren van het Hygiënisch Woningtoezicht op basis van de Woningwet en de Omgevingswet 
ingrijpen. In het ergste geval leidt dit tot ontruiming van woningen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het aantal crisismeldingen in 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen 
zijn o.a. de directe lijn tussen de politie en de spoedeisende psychiatrie. Hierdoor is de inzet en 
betrokkenheid van de GGD minder noodzakelijk en mogelijk heeft de inzet van de lokale zorgnetwerken 
een preventieve invloed om crisissituaties terug te dringen en mogelijk te voorkomen.  
Het aantal meldingen ondersteuning zorg en overlast (alleen DUO-gemeenten) vertoont een lichte daling 
in 2018, ten opzichte van 2016 en 2017. Deze afname heeft waarschijnlijk te maken met de lokale 
zorgnetwerken die meer werk tot zich nemen. 
De totale indicatoren zien er per product over heel 2018 als volgt uit: 
 

Vangnet Amstelland 2015 2016 2017 2018 

Crisisdienst 246 246 265 182 

Zorg & Overlast 288 187 120 116 

Hygiënisch Woningtoezicht 33 45 81 44 

Totaal 567 478 466 342 

 
Uitgesplitst naar de Amstelland-gemeenten ziet de verdeling er als volgt uit: 
 

Gemeente Crisisdienst Zorg & Overlast HWT Totaal  

Aalsmeer 15 2 3 20 

Amstelveen 61 8 21 90 

Diemen 61 57 14 132 

Ouder-Amstel 10 9 1 20 

Uithoorn 35 40 5 80 

Totaal 182 116 44 342 



 

24 
 

De ondersteuning van de gemeentelijke meldpunten Zorg en Overlast (tijdens kantooruren) is een 
plustaak die alleen door de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden afgenomen. De 
meldpunten van Aalsmeer en Amstelveen hebben ondersteuning van eigen hulpverleners.  In enkele 
gevallen (resp. 2 en   8 keer) is Vangnet tijdens kantooruren (i.e. buiten de crisisdienst) ingezet op 
meldingen uit Aalsmeer en Amstelveen. 
 
Onderstaande tabel geeft de nieuwe verwijzingen over heel 2018 weer: 
 

Verwezen naar  Aalsmeer Amstelveen Diemen Uithoorn Ouder-Amstel Totaal 

Blijf groep  2 2   4 

Gem. instelling 1 1 1  
 3 

Ggz & lvg 1 19 10 9 1 40 

Hulp verlening  
 1   1 

Maatsch. opvang  
 1  

 1 

MGGZ  3 1  
 4 

Veilig Thuis 1  
   1 

Totaal 3 25 16 9 1 54 

 
Het aantal meldingen (342) is hoger dan het aantal nieuwe verwijzingen (54). Een verwijzing is een actie 
die uitgevoerd wordt als een cliënt nieuw is voor een zorgpartij. Bij bestaande zorgcontacten voorziet een 
terugkoppeling richting behandelaar en is daarmee dus niet een nieuwe verwijzing. De verwijzingen naar 
de Blijfgroep zijn interregionaal. Interregionale plaatsing binnen de Blijfgroep worden gerealiseerd als het 
veiligheidsrisico van cliënten hoog is en het noodzakelijk maakt dat cliënten worden verwezen/ toegeleid 
buiten de woongemeenten. 
 
Wat heeft het gekost? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Crisisdienst 112.792 102.301 74.401 27.900 

Hygiënisch woningtoezicht 7.986 7.243 17.845 -10.602 

Ondersteuning Zorg & Overlast 33.161 30.077 43.497 -13.420 

Totaal 153.940 139.622 135.743 3.879 

 
 
 * Hygiënisch woningtoezicht was alleen begroot voor Diemen, maar in de afrekening worden deze kosten over alle 

gemeenten verdeeld, aangezien ze dit allemaal afnemen. 

** De ondersteuning van Meldpunten Zorg & Overlast vindt alleen plaats in Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Aalsmeer 

en Amstelveen hebben eigen medewerker voor het opvolgen van meldingen Zorg & Overlast (tijdens kantooruren). 

 
 
De kosten zijn toegerekend op basis van de verhouding van het aantal casussen in Amsterdam en regio 
Amstelland, waarbij er rekening gehouden is met het feit dat Meldpunt Zorg & Overlast alleen afgenomen 
wordt door de DUO gemeenten. 
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2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 

Algemeen 
 
De afdeling Forensische Geneeskunde regelt de inzet van onafhankelijke artsen en verpleegkundigen bij 
medisch onderzoek van overledenen, en slachtoffers en daders van zedendelicten en geweld. Ook leveren 
zij medische zorg aan arrestanten op de politiebureaus in de regiogemeenten.   
 
Het team forensisch artsen  
De forensisch artsen werken op het grensgebied tussen justitie en zorg. Zij verrichten 24/7 medische 
forensische taken zoals lijkschouwingen, onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en 
zedendelicten, en bloedafnames in het kader van de Wet Middelengebruik in verkeer en de Wet 
Middelengebruik bij geweldsdelicten. De artsen werken veelal in opdracht van politie en justitie.  
Daarnaast worden de forensisch artsen gevraagd voor medisch advies en/of contraexpertise (second 
opinion) door de rechtbank en wordt er medische zorg verleend aan arrestanten.  
 
Het team forensisch verpleegkundigen 
De forensisch verpleegkundigen brengen 2x per dag op vaste tijden bij de cellencomplexen van de politie 
alle voorkomende medische problemen in kaart, handelen deze af of dragen ze over aan de dienstdoende 
forensisch arts.  
Daarnaast verzorgen de forensisch verpleegkundigen nazorg bij slachtoffers van zedendelicten. Dit houdt 
in dat de forensisch verpleegkundigen, nadat ze geassisteerd hebben bij het zedenonderzoek, de nazorg 
coördineren en het contact met het slachtoffer onderhouden gedurende de weken na het incident.  
Sinds eind 2017 houden de forensisch verpleegkundigen een spreekuur voor slachtoffers van vrouwelijke 
genitale verminking (VGV) op de locatie OLVG West. 
 
 
Wat heeft het gekost? 
 
In de begroting van de GR OGZ Amstelland is alleen de beschikbaarheid van forensisch artsen voor 
lijkschouw opgenomen. De lijkschouwen zelf worden apart per gemeente door de GGD Amsterdam in 
rekening gebracht. De in de regio Amstelland uitgevoerde arrestantenzorg wordt gefinancierd door 
Politie Amsterdam Amstelland. Dit geldt ook voor forensisch medisch onderzoek. 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Beschikbaarheid lijkschouwing 59.468 61.347 59.468 1.879 
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2.8 Bedrijfsvoering 

 
De GGD Amsterdam is een gemeentelijke dienst met 7 primaire afdelingen en bijbehorende overhead. 
Elke afdeling voert, indien van toepassing, één of meer activiteiten uit ten behoeve van de GR OGZ 
Amstelland. Hiervoor heeft elke afdeling aparte bedrijfseenheden waar deze kosten verantwoord worden. 
 
De afdeling Bedrijfsvoering heeft geen zorgdoelstellingen m.b.t. Amstelland.  
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Onder de post Bedrijfsvoering vallen alle ondersteunende diensten van de GGD Amsterdam die ook voor 
de GR OGZ Amstelland worden ingezet. Het gaat hierbij om zaken als ICT, juridisch advies, personeel en 
organisatie, financiële administratie en communicatie.   
 
Door aanpassingen aan zowel de begroting als de jaarstukken GR OGZ Amstelland zijn deze nu BBV 
conform. De laatste opmerkingen van de provincie over de begroting (het opnemen van de berekening 
weerstandscapaciteit, een meerjarig overzicht van incidentele baten en lasten, taakvelden, overhead, 
emu-saldo & berekening renteresultaat) zullen dit jaar meegenomen worden in de stukken. 
 
Ook zijn wij in 2018 een traject gestart om de uitgangspunten tussen de GR gemeenten en de GGD 
Amsterdam helder te krijgen. Dit geldt zowel voor de P&C cyclus als voor de producten zelf. 
 
Wat heeft het gekost? 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Bedrijfsvoering 593.210 605.793 605.794 -1 

Huisvesting 470.626 506.184 450.197 55.987 

Bankkosten 251 0 41 -41 

Totaal bedrijfsvoering 1.064.087 1.111.977 1.056.044 55.934 

 
Het voordelige resultaat op de huisvesting komt voort uit lagere facilitaire kosten, en is incidenteel. 
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2.9 Algemene dekkingsmiddelen 

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden 
gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van 
het openbaar lichaam, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten 
die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. 
 
Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal 
bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de wettelijke taken, de bedrijfsvoering en aanvullende 
taken zoals projecten zijn opgenomen. 
 
Aan het einde van het jaar wordt het resultaat op de wettelijke taken afgerekend op basis van 
inwoneraantallen van de gemeenten. De plustaken worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. 
Wordt een plustaak in meerdere gemeenten uitgevoerd, dan wordende kosten naar inwoneraantal 
verdeeld over de gemeenten waar de plustaak is uitgevoerd. 

2.10 Onvoorzien 

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven 
kunnen gedekt worden uit de Algemene reserve (zie 3.1.1).  
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3 Verplichte paragrafen 

In het jaarverslag dienen dezelfde paragrafen opgenomen te worden opgenomen als die in de begroting 
opgenomen zijn. 
 
Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn ‘Lokale heffingen’, ‘Verbonden partijen’ en 
‘Grondbeleid’. Deze zijn niet van toepassing binnen deze gemeenschappelijke regeling. 
 

3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico’s en van de 
weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake. 
 
Voor de GR OGZ Amstelland is een aantal risico’s geïdentificeerd. Een deel van deze risico’s wordt 
afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen 
gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de 
financiële gevolgen van de risico’s die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: 
hoe is de relatie tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van 
middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. 
 
De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op 10% van de totale 
bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage in de begroting 2018 bedraagt € 6,507 miljoen. Het 
weerstandsvermogen bedroeg op 31-12-2018 € 583.973, wat 8,97% van de begrote bijdrage is. In deze 
jaarrekening is € 66.274 aan de Algemene reserve toegevoegd zodat de weerstandscapaciteit voldoende 
is. 
 

  



 

29 
 

Risicoprofiel 
 

 

# 

 

(Strategisch) Risico 

 

Waarde 

Kans 

klasse 

Mate van 

beïnvloeding 

 

Beheersing 

1 Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam dient de 

GR de boekwaarde van de 

investeringen aan 

Amsterdam te betalen. 

 

Eind 2018:  

€ 216.340 

1 Hoog  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Krap zijn en blijven van de 

arbeidsmarkt voor artsen 

en verpleegkundigen 

maakt dat vacatures 

moeilijk vervuld worden. 

 

 

 

 

 

 

BTW kwestie: loopt vanaf 

2008. De GGD heeft, samen 

met PWC, aan het 

ministerie gevraagd of de 

GGD BTW in rekening moet 

brengen over de geleverde 

diensten aan de GR 

Amstelland. 

 

Bij staken overeenkomst 

met Amsterdam kan er nog 

sprake zijn van lopende 

huurcontracten m.b.t. de 

panden die als JGZ locatie 

gebruikt worden. 

Risico is dat JGZ 

een lager bereik 

haalt en 

onvoldoende kan 

voldoen aan de 

maatschappelijke 

opdracht. 

Risico is niet 

financieel 

 

 

21% van de 

kosten 

bedrijfsvoering 

ad € 605.794 =  

€ 127.217. 

Gedurende 5 jaar 

= € 636.184 

 

 

Bij beëindiging 

per 31-12-2018 

zal er nog 2,516 

miljoen aan huur 

betaald moeten 

worden. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

- Blijven investeren in werving en opleiding 

voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. 

- Innovatieve wervingsacties uitzetten in 

samenwerking met vacatureloket en andere 

partners. 

- Mogelijkheden om secundaire 

arbeidsvoorwaarden aan te passen om 

medewerkers wonend buiten Amsterdam aan 

te kunnen nemen. 

 

 

Er is geen antwoord van het Ministerie 

ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & 

Control (FAC) is afgesproken een reactie van de 

Belastingdienst af te wachten. 

 

 

 

 

 

Dit is financieel het grootste risico, maar de 

kans dat dit zich voordoet is zeer klein. 

Beheersing zit vooral in het in goed overleg 

blijven met elkaar. 

 

 
 

Kwantiteit Referentiebeelden Kans klasse Toelichting kans klasse 

10% 0 of 1 keer per 10 jaar 1 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 
onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen. 

30% 1 keer per 5-10 jaar 2 
Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet 
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. 

50% 1 keer per 2-5 jaar 3 
Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende 
jaar wel maar ook niet kunnen voordoen. 

70% 1 keer per 1-2 jaar 4 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen 
voordoen. 

90% 1 keer per jaar of vaker 5 
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer 
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen. 
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Waarderingscijfer 

 

Ratio 

 

Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende 

F <0.6 ruim onvoldoende 

 
De totale gevolgen van de risico’s bedragen € 3.454.222. Als we de kans meenemen dat een risico zich 
voordoet, daalt het totale risico tot € 594.570. Aangezien de weerstandscapaciteit maximaal gevuld wordt 
ad € 650.697, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.09 wat voldoende is. 
 

Ratio 
weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 = 

€ 650.697 

 = 1.09 
Benodigde 
weerstandscapaciteit 

€ 594.570 

 
De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting 
en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. 
Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd. 
 

3.1.2 Solvabiliteitsratio 

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het 
een solvabiliteitsratio heeft van 1.0. 
 

 

3.1.3 Netto schuldquote 

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:  

• uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  

• uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar 
of langer;  

• overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. 
 
Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul. 

 

3.1.4 Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en 
structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit bijdragen van de 
participerende gemeenten en zijn structureel van aard. 
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3.1.5 EMU-saldo 

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd: 
 
(O-x) – (U-y) = EMU-saldo 
 
Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor 
respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. 
De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. 
Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als 
uitgaven. 
 
Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is 0 (nul), omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, 
zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen. 

 

3.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen 

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben 
allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. 
 

Beschrijving  Boekwaarde 1-1-18 Afschrijving 2018 Boekwaarde 31-12-18 

Verbouwingen 212.651,37 13.549,85 199.101,52 

Meubilair 9.373,83 5.134,48 4.239,35 

Camerasysteem 12.558,05 1.216,90 11.341,15 

Eindtotaal 234.583,25 19.901,23 214.682,02 

 
De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvingslasten zijn hierboven gespecificeerd. De boekwaarde 
van de activa, aangeschaft ten behoeve van de JGZ locaties Amstelland, per einde boekjaar 2018 bedraagt 
€ 214.682. 
 
Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de 
restwaarde nul is. 
 
Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te 
worden. Dit is ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 

3.1.7 Financiering 

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt door de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige 
financieringstransacties worden aangegaan. Hiermee wordt bedoeld dat de Gemeenschappelijke 
Regeling zelf geen extra middelen nodig heeft. Zie verder paragraaf 2.9. 
 
Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten. 
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Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma’s op basis van de 
omvang van de activa binnen de programma’s. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens 
een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van 
de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente 
over het eigen vermogen te berekenen.  
 
De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de 
begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern 
aangetrokken leningen betaalt. 
 
De GR heeft tot op heden bepaald om geen rente over haar eigen vermogen te berekenen. 

3.1.8 Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden 
ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en 
financiën (PIJOFACH functies).  
 
De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget 
te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.  
 
Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat 
daar de komende jaren op inzetten. 

 

3.1.9 Wet normering topinkomens (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg de Wet 
normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de 
bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van 
topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. 
 
De WNT is niet van toepassing op de GR OGZ Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst 
heeft. 
 
De leden van het bestuur van de GR OGZ Amstelland ontvangen geen vergoeding. 
 
 

Naam Functie Werkzaam in gemeente 

De heer Marijn van Ballegooijen Voorzitter Amstelveen 

Mevrouw Wilma Alink-Scheltema Lid Aalsmeer 

De heer Jeroen Klaasse Lid Diemen 

Mevrouw Barbara de Reijke Lid Ouder-Amstel 

Mevrouw Ria Zijlstra Lid Uithoorn 
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4 Jaarrekening 

4.1 Balans per 31 december 2018 

Activa 
 

   

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018

(bedragen x € 1,00)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0

Investeringen met economisch nut

Overige investeringen met een

economisch nut

TOTAAL VASTE ACTIVA 0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 0

Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met

een rente typische looptijd < 1 jaar 351.183 1.219.400

Vorderingen op de GGD Amsterdam 349.528 353.390

Vorderingen op gemeenten 1.655 866.010

Overige vorderingen

Liquide middelen 855.056 855.109

Bank Nederlandse Gemeenten 855.056 855.109

Rekening Courant GGD

Overlopende activa 0 0

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.206.239 2.074.509

TOTAAL ACTIVA 1.206.239 2.074.509

2018 2017
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Passiva 
 

 
  

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018

(bedragen x € 1,00)

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen 1.088.146 684.129

Reserves

Algemene reserve 650.697 573.898

Bestemmingsreserves

Gezondheidsmonitor 110.231 110.231

Huisvesting 305.038 0

Pilot THZ 22.181 0

Actualisatie 2018 0 0

Resultaat uit het overzicht baten en lasten 79.106 487.037

voor bestemming 2016 0 498.995

voor bestemming 2017 0 -11.958

voor bestemming 2018 79.106 0

Vaste schulden met een 

rente typische looptijd > 1 jaar 0 0

Onderhandse leningen:

Overige vaste schulden

TOTAAL VASTE PASSIVA 1.167.252 1.171.166

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met

een rente typische looptijd < 1 jaar 38.987 903.342

Overige kasgeldleningen

Schulden aan de GGD 0 864.355

Schulden aan gemeenten 38.987 38.987

Overlopende passiva 0 0

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 38.987 903.342

TOTAAL PASSIVA 1.206.239 2.074.508

2018 2017
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4.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018 

Het na te verrekenen bedrag 2018 bedraagt € 3.845 voordelig. Het uiteindelijk te verrekenen bedrag met 
de GR gemeenten is € 79.106. 
 

 

GR OGZ Amstelland Totalen 

Jaarrekening 

2017 

Actualisatie 

2018 

Jaarrekening 

2018 

LASTEN    
Personeel v. derden 2.719.114 2.834.761 2.806.010 

Ov. goederen en diensten 705.970 1.254.229 1.166.272 

Kapitaallasten 28.835 22.952 22.951 

Bankkosten 251  53 

Totaal directe Lasten 3.454.170 4.111.942 3.995.286 

 
   

INTERNE BATEN & LASTEN    
Bedrijfsvoering  602.088 602.088 

Interne leveranties 3.019.571 2.157.824 2.121.063 

Totaal indirecte kosten 3.019.571 2.759.912 2.723.151 

    

Totaal Lasten 6.473.741 6.871.854 6.718.437 

 
   

BATEN    
Externe baten activiteiten 336.448 335.000 435.001 

Baten GR OGZ Amstelland 6.044.426 6.279.575 6.279.575 

Externe ontvangsten 6.380.874 6.614.575 6.714.576 

 
   

Totaal Baten 6.380.874 6.614.575 6.714.576 

 
   

SALDO EXCL. RESERVES -92.867 -257.279 -3.861 

 
   

RESERVES    
Ten gunste van (best) reserves -15.113 -15.113 -15.113 

Ten laste van (best) reserves 76.884 45.000 22.819 

Vrijval van (best) reserves 43.053   

Aanvulling weerstandsvermogen  
 -66.776 

Onttrekking reserve actualisatie 2018  142.037  

Vrijval reserve actualisatie 2018  
 142.037 

Toevoeging/onttrekking per saldo 104.824 171.924 82.967 

 
   

SALDO INCL. RESERVES 11.957 -85.355 79.106 
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4.3 Toelichtingen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Vaste activa 
 
(Im)materiële vaste activa 
De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs 
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 
 

Activa Afschrijvingstermijn 

Verbouwingen 15 – 25 jaar* 

Machines, apparaten en installaties 10 – 15 jaar* 

Meubilair                         10 jaar 

 
*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische 
aanpassing. 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Liquide middelen 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Omgang met overschotten en/of tekorten 
 
Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR 
OGZ Amstelland. 
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4.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Activa 
 
Vlottende activa 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar 
 
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 
De vordering op de GGD Amsterdam ad € 349.528. Dit betreffen GR gelden die nu nog op de balans bij de 
GGD Amsterdam staan. Om de balans op te schonen zal gedurende 2019 dit bedrag overgemaakt gaan 
worden naar de BNG van de GR OGZ Amstelland.  
 
Gedurende 2018 waren dit de mutaties: 

• Toevoeging aan het weerstandsvermogen en de reserve huisvesting van de gemeente Diemen ad 
€ 15.113 (resp. € 10.075 & € 5.038) 

• Onttrekking ad € 22.818 ter dekking van de pilot THZ 

• Resultaat voor bestemming 2018 ad € 3.845 
 
Deze mutaties lopen via deze post omdat ze niet zijn verrekend via de bankrekening BNG van de GR. 
 
De vordering op gemeenten is gedaald met de jaarbijdrage 2017 van de gemeente Diemen die op  
02-01-2018 is voldaan. Het resterende bedrag betreft een vordering op de gemeente Ouder-Amstel uit 
2015. 
 
Liquide middelen 
 
Bank Nederlandse Gemeenten 
Dit betreft het saldo op de rekening Bank Nederlandse gemeenten. Per saldo is het saldo van de BNG in 
2018 met € 52,59 gedaald door de in rekening gebrachte bankkosten. 
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Passiva 
 
Vaste passiva 
 
Reserves 
 
Algemene reserve / weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is vastgesteld op maximaal 10% van de totale 
omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. 
Verandering van de maximale hoogte van het weerstandsvermogen kan alleen na goedkeuring door het 
algemeen bestuur. De begrote dotatie van de gemeente Diemen wordt toegevoegd aan de Algemene 
reserve. 
 
De Algemene reserve wordt na de dotatie van de gemeente Diemen aangevuld tot 10% van de begroting 
ad € 650.697 door een extra dotatie van € 66.776. 
 
Gezondheidsmonitor 
De reserve gezondheidsmonitor wordt gebruikt om de vierjaarlijkse monitor te financieren (laatst 
gehouden in 2016, de eerstvolgende staat gepland voor 2020). Geen mutaties in 2018. 
 
Huisvesting 
De reserve huisvesting is ingesteld in 2018, ter vervanging van de voorziening groot onderhoud. Er is 
conform het beslispunt uit de jaarstukken 2017 een dotatie van € 300.000 gedaan aan deze reserve. 
Verder is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Diemen ad € 5.038 gedoteerd. 
 
Actualisatie 2018 
Conform het beslispunt uit de jaarstukken 2017 is  een reserve ad € 142.037 aangemaakt om het tekort 
voortkomend uit de actualisatie 2018 te dekken. Nu in de realisatie geen tekort blijkt te zijn, valt de 
reserve vrij in het exploitatieresultaat. 
 
Pilot THZ 
Om in 2018 de pilot THZ (Technische Hygiëne Zorg) te kunnen financieren is conform het beslispunt uit de 
jaarstukken 2017 een reserve aangemaakt ad € 45.000, waarvan uiteindelijk € 22.819 wordt onttrokken. 
Het restant zal in 2019 ingezet worden om de resterende kosten van de pilot THZ te dekken. 
 
Overzicht mutaties reserves 
 

 

Reserves 

Stand 

31-12-2017 

Dotatie 

2018 

Onttrekking 

2018 

Vrijval 

2018 

Stand 

31-12-2018 

Algemene reserve 573.898 76.851 -53  650.696 

Gezondheidsmonitor 110.231    110.231 

Huisvesting 0 305.038   305.038 

Actualisatie 2018 0 142.037  -142.037 0 

Pilot Hygiëne 0 45.000 -22.819  22.181 

Totaal 684.129 568.926 -22.872 -142.037 1.088.146 
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Resultaat voor bestemming 
 
Gerealiseerd resultaat uit het overzicht baten en lasten voor bestemming 
Het resultaat 2018 voor bestemming bedraagt € 79.106.  
 

Te bestemmen resultaat 2018 Bedrag 

Na verrekenen met GR gemeenten 2018 3.845 

Aanvulling Algemene reserve tot 10% -66.776 

Vrijval reserve actualisatie 2018 142.037 

Resultaat / Te verrekenen met GR gemeenten 79.106 

 
 
Vlottende passiva 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar 
 
Het bedrag van € 38.987 betreft een teveel betaalde jaarbijdrage van de gemeente Diemen uit 2015.  
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Huurovereenkomsten 
Er zijn huurcontracten afgesloten voor 6 panden die als JGZ locaties gebruikt worden in de Amstelland 
gemeenten. 
 

Gemeente Adres Contractduur Contracteinde Huurkosten p.j.* 

Aalsmeer Drie kolommenplein 10 jaar 29-2-2024 57.000 

Amstelveen Kamillelaan 15 jaar 30-11-2030 130.000 

Amstelveen Bourgondische laan Jaarlijks opzegbaar  30.000 

Diemen D.J. den Hartoglaan 5 jaar 31-12-2023 87.000 

Ouder-Amstel Koningin Julianalaan Jaarlijks opzegbaar  17.000 

Uithoorn Koningin Maximalaan 5 jaar 31-12-2019 65.000 

Totaal    386.000 

 
*De huurkosten per jaar zijn gebaseerd op de realisatie 2018, en bevatten zowel de huurkosten als de servicekosten 
 
Zie verder paragraaf 3.1.2 voor kapitaallasten van activa die niet bij de GR op de balans staan.  
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4.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018 

Lasten 
 
GGD Amsterdam Personeel 
De personele lasten zijn marginaal lager dan begroot, wat overeen komt met de onderbesteding in 2018.  
 
Overige goederen en diensten 
Lager dan begroot. Komt vooral door incidenteel lagere kosten op de panden van de GR. 
 
Kapitaallasten 
Conform begroting. 
 
Interne baten en lasten 
 
Interne leveranties 
De interne leveranties zijn marginaal lager dan begroot, wat overeen komt met de onderbesteding in 
2018. 
 
Baten 
 
Externe baten activiteiten 
Hogere baten vooral gerealiseerd door incidentele bijdragen. Zie onderstaande tabel. 
 

Externe baten Bedrag 

Entgelden 335.657 

Bijdrage gemeente Diemen 38.189 

Meten en wegen Diemen 3.022 

MBO Amstelland 19.261 

Internationale school 2.669 

Subtotaal JGZ 398.797 

Vrijgevallen verplichting Hygiëne & Inspectie 34.404 

Diversen 1.800 

Totaal 435.001 

 
 
 
Baten GR OGZ Amstelland 
Bedragen zijn niet conform de actualisatie 2018, maar conform de originele begroting 2018. 
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4.3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten 

 

Soort 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Realisatie 

2017 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Lasten Epidemiologie 201.426 282.834 224.042 58.792 

Lasten Leefomgeving MMK 76.743 64.347 68.972 -4.625 
Lasten Algemene Infectieziekten 189.926 187.040 184.130 2.911 
Lasten Tuberculose bestrijding 126.789 112.524 116.860 -4.336 
Lasten SOA Polikliniek 10.527 11.435 10.885 550 
Lasten Inspectie kinderopvang 343.651 437.158 365.416 71.742 
Lasten Legionella preventie 11.144 11.456 11.278 178 
Lasten Jeugdgezondheidszorg 3.829.742 4.059.585 4.027.780 31.805 
Lasten Crisisdienst 112.792 102.301 74.401 27.900 
Lasten Hygiënisch woningtoezicht 7.986 7.243 17.845 -10.602 
Lasten Beschikbaarheid lijkschouwing 59.468 61.347 59.468 1.879 
Lasten Gezondheidsmonitor 76.884 0 0 0 
Subtotaal Totaal basistaken 5.047.078 5.337.271 5.161.076 176.195 
            
Lasten Ondersteuning Zorg & Overlast 33.161 30.077 43.497 -13.420 
Lasten De gezonde school 16.880 12.528 0 12.528 
Lasten Pilot Technische Hygiënezorg 0 45.000 22.819 22.181 
Subtotaal Totaal plustaken 50.041 87.605 66.316 21.289 
            
Lasten Bedrijfsvoering 593.210 605.793 605.794 -1 
Lasten Huisvesting 470.626 506.184 450.197 55.987 
Lasten Bankkosten 251 0 53 -53 
Subtotaal Totaal bedrijfsvoering 1.064.087 1.111.977 1.056.044 55.934 
            
Subtotaal Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves 6.161.206 6.536.854 6.283.436 253.418 
            
Lasten Toevoeging reserve huisvesting via Diemen 5.038 5.038 5.038 0 
Lasten Toevoeging Algemene reserve via Diemen 10.075 10.075 10.075 0 
Subtotaal Mutatie 'inkoop' Diemen 15.113 15.113 15.113 0 
            
Subtotaal Totaal GR OGZ Amstelland na reserves 6.176.319 6.551.967 6.298.549 253.418 
            
Dekking Jaarbijdragen GR gemeenten 2018   6.279.575 6.279.575 0 
Dekking Onttrekking reserve actualisatie 2018   142.037   142.037 
Dekking Onttrekking reserve pilot Hygiëne   45.000 22.819 22.181 
Dekking Onttrekking reserve gezondheidsmonitor 76.884     0 
Nog te dekken Tekort actualisatie 2018   85.355   85.355 
            
Subtotaal   6.099.435 0 -3.845 3.845 
            
Bestemming Aanvulling Algemene reserve     66.776 -66.776 
Bestemming Vrijval reserves -43.053   -142.037 142.037 
Subtotaal   -43.053 0 -75.261 75.261 
            
Resultaat  6.056.382 0 -79.106 79.106 
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 Toelichting resultaat t.o.v. actualisatie 2018 
 
Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is er een voordelig resultaat gerealiseerd van € 253.418. 
Voor een onderverdeling zie paragraaf 1.  
 
In 2018 is op basis van de actualisatie 2018 afgesproken om de extra kosten niet direct te financieren via 
de gemeentelijke bijdragen. 
 
Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat vanwege het positieve resultaat niet de gehele jaarbijdrage nodig is, 
wat betekent dat er een positief resultaat t.o.v. de bijdragen 2018 resteert van € 3.845. 
 
Oorspronkelijk was hier sprake van een tekort van € 272.392, zoals ook gemeld in de actualisatie 2018. Dat 
tekort zou gedekt worden door extra budget wat tijdens de resultaatbestemming 2017 is gereserveerd 
van € 142.037 (actualisatie 2018) en € 45.000 (pilot Hygiëne), en het resterende tekort ad € 85.355 zou 
aanvullend in rekening gebracht kunnen worden. Uiteindelijk is alleen de reserve pilot hygiëne (deels) 
aangesproken, en is het resterende tekort in de realisatie opgevangen door een onderbesteding.  
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4.4 Resultaat per gemeente 

Basistaken 
 
Als gevolg van het bestuursbesluit van 7 februari 2019 zijn er op sommige onderdelen correcties toegepast 
voor wat betreft verdeling tussen deelnemers. Alles wordt vanaf 1 januari 2018 op inwoneraantallen 
afgerekend. 

 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018 

Epidemiologie Aalsmeer 46.297 36.673 9.624 

Epidemiologie Amstelveen 132.090 104.633 27.457 

Epidemiologie Diemen  41.332 32.740 8.592 

Epidemiologie Ouder-Amstel 19.836 15.713 4.123 

Epidemiologie Uithoorn 43.278 34.282 8.996 

Subtotaal   282.834 224.042 58.792 

          

Leefomgeving MMK Aalsmeer 10.533 11.290 -757 

Leefomgeving MMK Amstelveen 30.051 32.212 -2.160 

Leefomgeving MMK Diemen  9.403 10.079 -676 

Leefomgeving MMK Ouder-Amstel 4.513 4.837 -324 

Leefomgeving MMK Uithoorn 9.846 10.554 -708 

Subtotaal   64.347 68.972 -4.625 

          

Alg. Infectieziekten Aalsmeer 30.617 30.140 476 

Alg. Infectieziekten Amstelveen 87.352 85.993 1.359 

Alg. Infectieziekten Diemen  27.333 26.908 425 

Alg. Infectieziekten Ouder-Amstel 13.118 12.914 204 

Alg. Infectieziekten Uithoorn 28.620 28.175 445 

Subtotaal   187.040 184.130 2.911 

          

TBC  Aalsmeer 18.419 19.129 -710 

TBC  Amstelveen 52.552 54.576 -2.025 

TBC  Diemen  16.444 17.077 -634 

TBC  Ouder-Amstel 7.892 8.196 -304 

TBC  Uithoorn 17.218 17.881 -663 

Subtotaal   112.524 116.860 -4.336 

          

SOA Poli Aalsmeer 1.872 1.782 90 

SOA Poli Amstelveen 5.340 5.083 257 

SOA Poli Diemen  1.671 1.591 80 

SOA Poli Ouder-Amstel 802 763 39 

SOA Poli Uithoorn 1.750 1.666 84 

Subtotaal   11.435 10.885 550 
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 Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018 

Inspectie kinderopvang Aalsmeer 57.674 59.815 -2.141 

Inspectie kinderopvang Amstelveen 204.037 170.658 33.379 

Inspectie kinderopvang Diemen  59.078 53.400 5.677 

Inspectie kinderopvang Ouder-Amstel 45.109 25.628 19.481 

Inspectie kinderopvang Uithoorn 71.260 55.914 15.346 

Subtotaal   437.158 365.416 71.742 

          

Legionella preventie Aalsmeer 1.875 1.846 29 

Legionella preventie Amstelveen 5.350 5.267 83 

Legionella preventie Diemen  1.674 1.648 26 

Legionella preventie Ouder-Amstel 803 791 13 

Legionella preventie Uithoorn 1.753 1.726 27 

Subtotaal   11.456 11.278 178 

          

Jeugdgezondheidszorg Aalsmeer 664.511 659.307 5.205 

Jeugdgezondheidszorg Amstelveen 1.895.921 1.881.072 14.849 

Jeugdgezondheidszorg Diemen  593.248 588.602 4.646 

Jeugdgezondheidszorg Ouder-Amstel 284.715 282.485 2.230 

Jeugdgezondheidszorg Uithoorn 621.179 616.314 4.865 

Subtotaal   4.059.575 4.027.780 31.795 

          

Crisisdienst Aalsmeer 16.746 12.179 4.567 

Crisisdienst Amstelveen 47.777 34.747 13.030 

Crisisdienst Diemen  14.950 10.873 4.077 

Crisisdienst Ouder-Amstel 7.175 5.218 1.957 

Crisisdienst Uithoorn 15.654 11.385 4.269 

Subtotaal   102.301 74.401 27.900 

          

Hygiënisch woningtoezicht Aalsmeer 0 2.921 -2.921 

Hygiënisch woningtoezicht Amstelveen 0 8.334 -8.334 

Hygiënisch woningtoezicht Diemen  7.243 2.608 4.635 

Hygiënisch woningtoezicht Ouder-Amstel 0 1.252 -1.252 

Hygiënisch woningtoezicht Uithoorn 0 2.731 -2.731 

Subtotaal   7.243 17.845 -10.602 

          

Beschikbaarheid lijkschouwing Aalsmeer 10.042 9.734 308 

Beschikbaarheid lijkschouwing Amstelveen 28.651 27.773 877 

Beschikbaarheid lijkschouwing Diemen  8.965 8.690 275 

Beschikbaarheid lijkschouwing Ouder-Amstel 4.303 4.171 132 

Beschikbaarheid lijkschouwing Uithoorn 9.387 9.100 288 
Subtotaal   61.347 59.468 1.879 
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Plustaken 

 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018 

Ondersteuning Z&O Aalsmeer 0   0 

Ondersteuning Z&O Amstelveen 0   0 

Ondersteuning Z&O Diemen  11.902 17.213 -5.311 

Ondersteuning Z&O Ouder-Amstel 5.712 8.261 -2.549 

Ondersteuning Z&O Uithoorn 12.463 18.023 -5.561 

Subtotaal   30.077 43.497 -13.420 

          

De gezonde school* Aalsmeer 12.528 0 12.528 

De gezonde school Amstelveen 0 0 0 

De gezonde school Diemen  0 0 0 

De gezonde school Ouder-Amstel 0 0 0 

De gezonde school Uithoorn 0 0 0 

Subtotaal   12.528 0 12.528 
 
  

Pilot Technische Hygiënezorg Aalsmeer 7.366 3.735 3.631 

Pilot Technische Hygiënezorg Amstelveen 21.016 10.657 10.359 

Pilot Technische Hygiënezorg Diemen  6.576 3.335 3.241 

Pilot Technische Hygiënezorg Ouder-Amstel 3.156 1.600 1.556 

Pilot Technische Hygiënezorg Uithoorn 6.886 3.492 3.394 

Subtotaal   45.000 22.819 22.181 

 
Bedrijfsvoering 
 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018 

Bedrijfsvoering Aalsmeer 100.650 99.162 1.488 

Bedrijfsvoering Amstelveen 281.682 282.921 -1.238 

Bedrijfsvoering Diemen  86.535 88.528 -1.993 

Bedrijfsvoering Ouder-Amstel 43.101 42.487 614 

Bedrijfsvoering Uithoorn 93.824 92.696 1.128 

Subtotaal   605.793 605.794 -1 

          

Huisvesting Aalsmeer 84.859 73.693 11.167 

Huisvesting Amstelveen 237.489 210.253 27.236 

Huisvesting Diemen  72.959 65.790 7.169 

Huisvesting Ouder-Amstel 31.772 31.574 198 

Huisvesting Uithoorn 79.104 68.887 10.217 

Subtotaal   506.184 450.197 55.987 

*: In de begroting is de uitvoering van Gezonde School (VO) als plustaak benoemd, terwijl dit een basistaak is. Kosten zijn 

verdisconteerd onder basistaken. 
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Bankkosten & mutaties reserves 
 

Omschrijving Gemeente Actualisatie 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018 

Bankkosten Aalsmeer 0 9 -9 

Bankkosten Amstelveen 0 25 -25 

Bankkosten Diemen  0 8 -8 

Bankkosten Ouder-Amstel 0 4 -4 

Bankkosten Uithoorn 0 8 -8 

Subtotaal   0 53 -53 

          

Toevoeging Algemene reserve Diemen  10.075 10.075 0 

          

Toevoeging reserve huisvesting Diemen  5.038 5.038 0 

          

Onttrekking reserve pilot THZ Aalsmeer -3.757 -3.757 0 

Onttrekking reserve pilot THZ Amstelveen -10.691 -10.691 0 

Onttrekking reserve pilot THZ Diemen  -3.268 -3.268 0 

Onttrekking reserve pilot THZ Ouder-Amstel -1.607 -1.607 0 

Onttrekking reserve pilot THZ Uithoorn -3.495 -3.495 0 

Subtotaal   -22.819 -22.819 0 
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4.5 Resultaatbestemming 2018 

Het met de gemeenten na te verrekenen bedrag is € 3.845 voordelig. Daarnaast is de Algemene reserve 
aangevuld tot 10% (conform artikel 27 uit de Gemeenschappelijke Regeling), en is de reserve actualisatie 
2018 vrijgevallen. Dat betekent dat er in totaal € 79.106 te verrekenen is met de GR gemeenten: 
 

 

GR OGZ Amstelland 2018 

Actualisatie 

2018 

Realisatie 

2018 

Afwijking 

2018 

Basistaken 5.337.271 5.161.076 176.195 

Plustaken 87.605 66.316 21.289 

Bedrijfsvoering 1.111.977 1.056.044 55.934 

Toevoeging reserve huisvesting via Diemen 5.038 5.038 0 

Toevoeging Algemene reserve via Diemen 10.075 10.075 0 

Subtotaal lasten 6.551.967 6.298.549 253.418 

    

Jaarbijdragen GR gemeenten 2018 6.279.575 6.279.575 0 

Onttrekking reserve actualisatie 2018 142.037 0 142.037 

Onttrekking reserve pilot Hygiëne 45.000 22.819 22.181 

Tekort actualisatie 2018 85.355 0 85.355 

Subtotaal dekking 6.551.967 6.302.394 249.573 

    
Subtotaal 0 -3.845 3.845 

    
Aanvulling Algemene reserve 0 66.776 -66.776 

Vrijval reserve actualisatie 2018 0 -142.037 142.037 

Bestemming 0 -75.261 75.261 

 
   

Te verrekenen met GR gemeenten 0 -79.106 79.106 

 
Het na te verrekenen bedrag van € 3.845 wordt teruggerekend naar de gemeenten door de bijdragen uit 
de begroting 2018 te vergelijken met de realisatie 2018. De overige bedragen worden o.b.v. de 
inwoneraantallen per 01-01-2018 verdeeld naar de gemeenten. 

 

 

Gemeente 

 

Jaarbijdragen 

2018 

 

Realisatie 

2018 

Na 

verrekening 

2018* 

Aanvulling 

Algemene 

Reserve* 

 

Vrijval 

reserve* 

Te verrekenen 

met GR 

gemeenten 

Aalsmeer 1.027.033 1.017.679 9.354 -10.931 23.250 21.673 

Amstelveen 2.926.764 2.903.548 23.216 -31.186 66.335 58.365 

Diemen  902.760 940.868 -38.108 -9.758 20.757 -27.110 

Ouder-Amstel 454.570 444.294 10.276 -4.683 9.962 15.555 

Uithoorn 968.448 969.341 -893 -10.218 21.734 10.623 

Eindtotaal 6.279.575 6.275.730 3.845 -66.776 142.037 79.106 

 
*: verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2018. Bij de na verrekening is rekening gehouden met de betaalde 

voorschotten. 
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Voorwoord 

 

In 2018 zijn een aantal zaken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OGZ Amstelland 

vernieuwd. Zo is in april een nieuw Productenboek vastgesteld, waarin de taken zijn opgenomen 

die binnen de GR worden uitgevoerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuw bestuur 

samengesteld, bestaande uit leden van de nieuwe colleges van de deelnemende gemeenten. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Naam Functie Gemeente 

De heer Marijn van Ballegooijen Voorzitter Amstelveen 

Mevrouw Wilma Alink-Scheltema Lid Aalsmeer 

De heer Jeroen Klaasse Lid Diemen 

Mevrouw Barbara de Reijke Lid Ouder-Amstel 

Mevrouw Ria Zijlstra Lid Uithoorn 

Ook is in 2018 gestart met het opstellen van een nieuw Basispakket Jeugdgezondheidszorg, 

dat in februari 2019 door het bestuur is vastgesteld. 

De overige ontwikkelingen in 2018 kunt u per thema terugvinden in deze bestuurlijke 

samenvatting. Mocht u behoefte hebben aan verdieping op bepaalde onderwerpen, dan kunt u 

uiteraard de gehele jaarrekening raadplegen. 

U
n
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Jeugdgezondheidszorg 
 

 

 

 

 

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt vanuit 

de visie dat alle kinderen het recht hebben om 

gezond, veilig en kansrijk op te groeien. 

Jeugdgezondheidszorgprofessionals (JGZ-

professionals) dragen daaraan bij door 

problemen of risico’s zo vroeg mogelijk te sig- 

naleren zodat actie kan worden ondernomen. 

Hierbij dient het concept van positieve 

gezondheid als uitgangspunt. Er wordt een 

beroep gedaan op veerkracht en zelfregie 

waarbij de klant, ouders en met name kinde- 

ren, centraal staan. Waar nodig ondersteunt 

de JGZ ouders en kinderen hun veerkracht 

te vergroten. Een brede blik op gezondheid 

en een multidisciplinaire samenwerking met 

onze partners zoals de jeugdhulpverlening, 

de wijkteams en het onderwijs zijn cruciaal 

om werken aan positieve gezondheid vorm 

te geven. Immers, gezondheid en welbevin- 

den zijn onlosmakelijk verbonden met 

participatie, zingeving en kwaliteit van leven. 

 

De kerntaken van het basispakket 

Jeugdgezondheidszorg zijn: 

• systematisch volgen van de lichamelijke, 

psychosociale en cognitieve ontwikkeling 

van kinderen en jongeren; 

• beoordelen van de ontwikkeling in relatie 

tot de sociale, pedagogische en fysieke 

omgeving van de kinderen en jongeren en 

het gezin waarin ze opgroeien; 

• tijdig signaleren van problemen en vroeg- 

tijdig opsporen van specifieke stoornissen; 

• geven van preventieve voorlichting, advies, 

instructie en begeleiding, individueel of 

in groepen; 

• gericht op het versterken van de eigen kracht 

van ouders en jongeren; 

• ontzorgen en normaliseren door het geven 

van voorlichting, advies en ondersteuning; 

• beoordelen of extra ondersteuning, hulp of 

zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp 

erbij halen; 

• samenwerken met professionals uit onder- 

wijs, eerste en tweede lijn, en de wijkteams. 

 

Bereik kinderen 
JGZ streeft naar een permanent hoog bereik 

van kinderen en hun ouders. Net als voor- 

gaande jaren is de streefwaarde voor het 

bereik van 0- en 3-jarigen gesteld op 95% en 

voor 5-, 10-, 14- en 16-jarigen op 90%. 

 

Het gemiddeld bereik van 0-jarigen was 99,6% 

en van 3-jarigen was 94,5%. Het bereik van 3-

jarigen is iets onder de norm van 95%. Op 

twee bureaus had JGZ te maken met langdurig 

ziekteverzuim waardoor de drie- jarigen later 

opgeroepen zijn. Inmiddels zijn de 

achterstanden begin 2019 ingelopen. 

Dit is in de cijfers van 2018 alleen niet zicht- 

baar. Dit geldt ook voor de 10 jarigen. 

Daar zijn de achterstanden weggewerkt in 

Diemen, Aalsmeer en Amstelveen. 

 

Het bereik van 91% in Duivendrecht van 

de 0-jarigen heeft te maken met de populatie 

ouders die daar woont. Zij zijn minder bekend 

met de JGZ. 
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0-4 jarigen per gemeente 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar Totaal 

Aalsmeer 264 261 277 304 1.106 

Amstelveen 798 949 1.109 1.070 3.926 

Diemen 326 343 392 410 1.471 

Ouder-Amstel 78 74 92 112 356 

Uithoorn 271 250 308 313 1.142 

Totaal 1.737 1.877 2.178 2.209 8.001 

Aantal leerlingen 4-19 onder zorg Totaal 

Aantal kinderen PO 17.451 

Aantal kinderen SBO en SVO 635 

Aantal kinderen VO 9.445 

Totaal aantal Leerlingen onder zorg 27.531 

Locatie 0 jaar 3 jaar 5 jaar** 10 jaar** 14 jaar** 16 jaar** 

Aalsmeer 100% 97% 97% 79% 94% 91% 

Amstelveen Westwijk 100% 95% 94% 85% 97% 93% 

Amstelveen Bourgondische Laan 100% 95%     

Diemen 99% 92% 96% 83%   

Duivendrecht* 91% 92% 97% 98%   

Ouderkerk a/d Amstel* 99% 95% 96% 96%   

Uithoorn 100% 91% 95% 95% 94% 96% 

Totaal Amstelland 100% 94% 95% 86% 96% 93% 

* Omdat Duivendrecht geen JGZ-locatie heeft, is op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel het bereik van 0- en 3-jarigen voor 

de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind. 

Voor de andere gemeenten/plaatsen is het bereik berekend op basis van dossierlocatie. 

** Bereik van 5-, 10-, 14- en 16-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie 

van een leerling 

Meningokokkenvaccinatie 
Vanwege een toenemend aantal ziektegeval- 

len door een besmetting met meningokokken 

W is landelijk vanaf 1 mei 2018 de MenC 

vaccinatie voor kinderen van 14 maanden 

vervangen door een MenACWY vaccinatie, die 

beschermt tegen meningokokken typen A,C, 

W en Y. In augustus 2018 heeft de Minister van 

Volksgezondheid besloten tot een 

massavaccinatie van jongeren tussen 

de 14 en 18 jaar. Vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van het vaccin gebeurt dit in 

meerdere etappes. Afgelopen jaar is gestart 

met het vaccineren van 14 jarigen tegen de 

meningokokken ACWY. De campagne is 

uitgevoerd in de Emergohal en bij voetbalclub 

de Legmeervogels. Opkomst was respectieve- 

lijk 89,5% en 89,7%. 

Landelijk Professioneel Kader 
In 2018 is gewerkt aan de voorbereiding 

van het werken conform het Landelijk 

Professioneel Kader (LPK). Het LPK biedt 

handvatten aan de JGZ-professional om 

flexibel invulling te geven aan het Basispakket 

JGZ. De JGZ kan hierdoor beter aansluiten 

op de behoeften en mogelijkheden van 

jeugdigen en hun ouders en biedt hiermee 

zorg op maat. Samen met ouders, kinderen en 

jongeren kijkt de JGZ-professional naar wat 

nodig is en op welke manier. Deze manier van 

werken betreft een verandering in de werk- 

wijze van alle professionals die rondom de 

publieke zorg voor jeugd werken. Niet alleen 

voor de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen 

en assistenten betekent de implementatie 

van het LPK een verandering van denk- en 

werkwijze, maar ook voor de ondersteunende 

diensten. In januari 2019 wordt gestart met het 

vorm geven van het LPK door specifieke 

onderdelen per team uit te werken. 
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Gezondheidsbevordering, 

epidemiologie en beleidsadvisering 

 
 

De afdeling Epidemiologie, Gezondheids- 

bevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de 

GGD meet onder andere de staat van de 

gezondheid van de bevolking in Amsterdam 

en de Amstelland gemeenten. De onder- 

zoeksresultaten worden meegenomen in het 

gezondheidsbeleid en toegepast bij gezond- 

heidsbevordering en zorginnovatie (tevens 

verzorgd door deze afdeling). Hierbij kan 

gedacht worden aan het bevorderen van een 

gezonde leefstijl, een gezonde school of een 

gezonde wijk. 

Jeugdgezondheidsmonitor 

Jaarlijks worden door de GGD Amsterdam 

gegevens verzameld ten behoeve van de 

preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) 

door de Jeugdgezondheidszorg. De monitor 

gegevens worden jaarlijks gepubliceerd op 

Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve 

website van de GGD Amsterdam. 

Gezondheid in Beeld 65+ 

In juli 2018 is de factsheet ‘Gezondheid in 

Beeld, 65-plussers in de regio Amstelland’ 

verschenen. Deze rapportage brengt de 

gezondheid van zelfstandig wonende 

65-plussers in de regio Amstelland uitgebreid in 

beeld. De gegevens zijn afkomstig uit de 

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 

2016; in totaal deden 3.461 65-plussers uit de 

regio mee aan het onderzoek (respons: 64%). 

 

Gezondheidsbevordering 

In het kader van gezondheidsbevordering voert 

de GGD het programma ‘de Gezonde School’ 

uit op scholen in het voortgezet onderwijs. Met 

9 scholen voor voortgezet onderwijs in de 

Amstelland Gemeenten zijn Gezonde School 

gesprekken gevoerd, op basis van het 

Schoolgezondheidsprofiel. 

Onderwerpen die in dit kader aan de orde 

komen zijn: 

• Genotmiddelen 

• Relaties en seksualiteit 

• Voeding en Bewegen 

 

Ook externe partijen als Trimbos, Brijder en 

MEE doen mee aan deze bijeenkomsten. 
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Milieu en Gezondheid 

De doelstelling van het team Milieu en 

Gezondheid is het voorkomen of verminderen 

van negatieve gezondheidseffecten en het 

bevorderen van positieve gezondheidseffec- 

ten als gevolg van milieufactoren bij mensen in 

het verzorgingsgebied. Het  gaat  daarbij om 

verschillende factoren zoals lucht, bodem, 

geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagneti- 

sche velden, biologische factoren, chemische 

stoffen en ziekteclusters. Er wordt onder- 

scheid gemaakt tussen de volgende taken: 

§ signaleren van ongewenste situaties; 

§ voorlichting en risicocommunicatie; 

§ behandelen van meldingen van burgers; 

§ adviseren aan de gemeente. 

Daarnaast verricht het team Milieu en 

Gezondheid, al dan niet in samenwerking met 

wetenschappelijke instituten, onderzoek op 

het gebied van milieu en gezondheid. 

Een belangrijke ontwikkeling in 2018 is het 

werken aan de relatie van gezondheid met 

ruimtelijke ordening en de vele activiteiten 

rondom de Omgevingswet. Verschillende 

medewerkers hebben hieraan bijgedragen, niet 

alleen lokaal, maar ook landelijk. Er zijn 

kernwaarden opgesteld vanuit de GGD die 

bruikbaar zijn voor een omgevingsvisie/ 

omgevingsplan van gemeenten. Hierover is 

verschillende malen geadviseerd in 2018 naar 

de Amstelland gemeenten. Een kwartiermaker 

heeft gewerkt aan het opzetten van een struc- 

tuur voor dit onderwerp binnen de GGD. Ook 

was er dit jaar weer aandacht voor geluid, 

luchtkwaliteit in het algemeen, Schiphol en 

houtrook en bodem. 

 

Andere onderwerpen in 2018 waren bijvoor- 

beeld het hitteplan, het GGD rampenopvang- 

plan (GROP) en de website. 

Voor het hitteplan is onder andere nieuw 

materiaal ontwikkeld, zowel algemeen poster/ 

flyer materiaal als materiaal voor (hardloop) 

evenementen. 

Het rampenopvangplan van de GGD (GROP) is 

wettelijk vereist en noodzakelijk om te 

garanderen dat de GGD voldoende capaciteit 

heeft en er goede afstemming is om inciden- 

ten goed af te handelen. Milieu & Gezondheid is 

een van de vier processen van het GROP (naast 

infectieziekten, onderzoek na rampen en 

psychosociale hulpverlening). Het GROP is 

verschillende malen beoefend, dit wordt elk 

jaar gedaan. 

De website is op verschillende onderwerpen 

aangepast. We merken dat de website een 

belangrijke informatiebron is en vaak hoog 

scoort op google. Het websitebezoek is afge- 

lopen jaren gestaag omhoog gegaan. Daarom 

is het van belang dat de informatie op de site 

goed leesbaar is, up to date en gemakkelijk te 

lezen via een smartphone. Hieraan is gewerkt in 

2018, en dit zal doorlopend gebeuren. 

 

 Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn Diemen Totaal 

Aantal meldingen 3 25 1 5 10 44 

Aantal adviezen/voorlichting 4 14 4 5 5 32 

Totaal 7 39 5 10 15 76 
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Hygiëne en Inspectie 

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee 

taken: 

§ Toezicht op kinderdagverblijven, buiten- 

schoolse opvang, gastouderbureaus, 

gastouders, maatschappelijke ondersteu- 

ningsvoorzieningen (zoals dagbesteding, 

ambulante ondersteuning, hulp bij huishou- 

den etc.) en tatoeage- en piercingstudio’s. 

§ Advies in het kader van de Wet publieke 

gezondheid om de hygiëne en infectiepre- 

ventie bij diverse instellingen en collectieve 

voorzieningen te verbeteren. 

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse op- vang 

en gastouderbureaus worden minimaal jaarlijks 

geïnspecteerd. Van de gastouders is in 2018 10% 

geïnspecteerd. In de Wet kinderopvang is het 

toezicht belegd bij de GGD en de handhaving bij 

de gemeente. De Inspectie Kinderopvang 

adviseert naar aanleiding van een inspectie aan 

de gemeente om al dan niet handhavend op te 

treden. Nadat de handhavingsbesluiten door de 

gemeente zijn genomen, controleert de GGD of 

de overtredingen zijn hersteld in een nader 

onderzoek. 

 

De tweede taak van het team Hygiëne & 

Inspectie in het kader van de Wet publieke 

gezondheid is in 2018 actief opgepakt. 

Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke 

gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de 

uitvoering van taken op het gebied van de 

publieke gezondheidszorg. Om de verspreiding 

van infectieziekten te beperken én te 

voorkomen, zijn maatregelen op het gebied van 

hygiëne en infectiepreventie (technische 

hygiënezorg) noodzakelijk (Wpg, art. 2, lid 2f). 

De Amstelland gemeenten hebben in 2018 

€ 45.000 beschikbaar gesteld om een pilot 

Technische Hygiënezorg te starten. In het kader 

van deze pilot zijn alle collectieve voorzieningen 

in de gemeenten in kaart gebracht en per  

voorzieningensoort is een risico-inschatting 

gemaakt. Naar aanleiding van deze risico-

inschatting zijn hygiënescans op locatie 

uitgevoerd. Bij een hygiënescan worden de 

specifieke risico’s van een bepaalde locatie in 

beeld gebracht. Nog niet alle hygiënescans 

zijn uitgevoerd. In 2019 volgt de 2e helft van 

de locaties. 

Het resultaat is dat elke gemeente een goed 

beeld heeft van de aanwezige collectieve 

voorzieningen én de risico’s op het gebied 

van hygiëne en infectiepreventie per (type) 

voorziening. De GGD adviseert zo nodig aan 

de locaties om specifieke interventies uit te 

voeren om de hygiëne en infectiepreventie te 

verbeteren. De pilot wordt in 2019 

geëvalueerd.  

 

Verlenen van vergunningen tatoeëren en 

piercen 

In 2018 hebben 12 van de 27 voorzieningen voor 

tatoeëren en piercing een nieuwe ver- gunning 

gekregen. Deze vergunning is weer drie jaar 

geldig. Hier zijn geen kosten voor de GR aan 

verbonden. De voorzieningen betalen zelf de 

kosten hiervoor. 
 

Aalsmeer Amstelveen Amstel Uithoorn Diemen Totaal 

 44 

adviezen/voorlichting 32 

  76 
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Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg (Vangnet) 

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt 

zich bezig met personen die zich in een soci- 

aal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat 

hierbij om mensen met psychiatrische en/of 

psychosociale problematiek die hulp nodig 

hebben doordat zij overlast veroorzaken  en/ of 

hulpbehoevend zijn. De problematiek kan 

acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze 

OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben 

geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulp- 

verlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt 

uit het oog verloren of is nog niet in staat een 

adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan 

het OGGZ-takenpakket is dat de interventies 

een hoog “crisis” gehalte hebben. 

Meestal gaat het om chronische problemen en 

komen cliënten meerdere malen in beeld. 

Vangnet kent een 24-uurs crisisdienst. Hier 

komen meldingen binnen van de politie en 

van de gemeentelijke meldpunten Zorg en 

Overlast. Tijdens kantooruren (openingsuren 

van gemeentelijke meldpunten) zijn de 

hulpverleners van Vangnet alleen actief in de 

gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en 

Uithoorn. Aalsmeer en Amstelveen handelen 

eigen meldingen af. Buiten kantooruren zijn 

de hulpverleners van Vangnet in alle regioge- 

meenten actief. 

 

GGD Amsterdam verzorgt in de hele regio 

Amstelland het Hygiënisch Woningtoezicht. 

Als bij vervuilde of verrommelde woningen 

sprake is van gevaar voor de omgeving 

of gevaar voor de publieke gezondheid 
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kunnen ambtenaren van het Hygiënisch 

Woningtoezicht op basis van de Woningwet 

en de Omgevingswet ingrijpen. In het ergste 

geval leidt dit tot ontruiming van woningen. 

Het aantal crisismeldingen in 2018 is ten op- 

zichte van 2017 gedaald. Mogelijke oorzaken 

hiervan kunnen zijn o.a. de directe lijn tussen 

de politie en de spoedeisende psychiatrie. 

Hierdoor is de inzet en betrokkenheid van de 

GGD minder noodzakelijk en mogelijk heeft

 

de inzet van de lokale zorgnetwerken een 

preventieve invloed om crisissituaties terug te 

dringen en mogelijk te voorkomen. 

Het aantal meldingen ondersteuning zorg en 

overlast (alleen DUO-gemeenten) vertoont een 

lichte daling in 2018, ten opzichte van 2016 en 

2017. Deze afname heeft waarschijnlijk te 

maken met de lokale zorgnetwerken die meer 

werk tot zich nemen. 

De totale indicatoren zien er per product over 

heel 2018 als volgt uit: 

 

Uitgesplitst naar de Amstelland-gemeenten ziet de verdeling er als volgt uit: 

Zoals hierboven is vermeld, is de onder- 

steuning van de gemeentelijke meldpunten 

Zorg en Overlast (tijdens kantooruren) een 

plustaak die alleen door de gemeenten 

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn wordt 

afgenomen. De meldpunten van Aalsmeer en 

Amstelveen hebben ondersteuning van eigen 

hulpverleners. In enkele gevallen (resp. 2 en 8 

keer) is Vangnet tijdens kantooruren (i.e. 

buiten de crisisdienst) ingezet op meldingen 

uit Aalsmeer en Amstelveen. 

 
 

Vangnet Amstelland 2015 2016 2017 2018 

Crisisdienst 246 246 265 182 

Zorg & Overlast 288 187 120 116 

Hygiënisch Woningtoezicht 33 45 81 44 

Totaal 567 478 466 342 

 

Gemeente Crisisdienst Zorg & Overlast HWT Totaal 

Aalsmeer 15 2 3 20 

Amstelveen 61 8 21 90 

Diemen 61 57 14 132 

Ouder-Amstel 10 9 1 20 

Uithoorn 35 40 5 80 

Totaal 182 116 44 342 
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Forensische Geneeskunde 

De afdeling Forensische Geneeskunde regelt 

de inzet van onafhankelijke artsen en 

verpleegkundigen bij medisch onderzoek van 

overledenen, en slachtoffers en daders 

van zedendelicten en geweld. Ook leveren zij 

medische zorg aan arrestanten op de politie- 

bureaus in de regiogemeenten. 

Het team forensisch artsen 

De forensisch artsen werken op het grensge- 

bied tussen justitie en zorg. Zij verrichten 24/7 

Het team forensisch verpleegkundigen 

De forensisch verpleegkundigen brengen 

2x per dag op vaste tijden bij de cellen- 

complexen van de politie alle voorkomende 

medische problemen in kaart, handelen deze 

af of dragen ze over aan de dienstdoende 

forensisch arts. 

 

Daarnaast verzorgen de forensisch 

verpleegkundigen nazorg bij slachtoffers van 

zedendelicten. Dit houdt in dat de forensisch 

medische forensische taken zoals lijkschouwin- 

gen, onderzoek van slachtoffers en daders van 

geweld en zedendelicten, en bloedafnames 

in het kader van de Wet Middelengebruik in 

verkeer en de Wet Middelengebruik bij 

geweldsdelicten. De artsen werken veelal in 

opdracht van politie en justitie. 

Daarnaast worden de forensisch artsen 

gevraagd voor medisch advies en/of contra- 

expertise (second opinion) door de rechtbank 

en wordt er medische zorg verleend aan 

arrestanten. 

 verpleegkundigen, nadat ze geassisteerd 

hebben bij het zedenonderzoek, de nazorg 

coördineren en het contact met het slachtoffer 

onderhouden gedurende de weken na het 

incident. 

Sinds eind 2017 houden de forensisch ver- 

pleegkundigen een spreekuur voor slacht-

offers van vrouwelijke genitale verminking 

(VGV) op de locatie OLVG West. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 

246 246 265 182 

288 187 120 116 

33 45 81 44 

567 478 466 342 

Crisisdienst Zorg & Overlast HWT Totaal 

15 2 3 20 

61 8 21 90 

61 57 14 132 

10 9 1 20 

35 40 5 80 

182 116 44 342 

Inzet Lijkschouw Lijkschouw Euthanasie 

Aalsmeer 13 13 

Amstelveen 43 44 

Diemen 13 13 

Ouder Amstel 9 9 

Uithoorn 7 7 

Totaal Amstelland 85 86 
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Financiën 

 
Het financieel resultaat over 2018 bedraagt € 253.418 positief en is als volgt opgebouwd: 

GR OGZ Amstelland 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018 

Basistaken 5.337.271 5.161.076 176.195 

Plustaken 87.605 66.316 21.289 

Bedrijfsvoering 1.111.977 1.056.044 55.934 

reserves 15.113 15.113 0 

Subtotaal lasten 6.551.967 6.298.549 253.418 

In 2018 heeft een actualisatie van de begroting plaatsgevonden. Daarbij is de oorspronkelijke 

begroting van met € 272.392 verhoogd naar €6.551.967. Bij het actualiseren van de begroting is 

de oorspronkelijke jaarbijdrage van de deelnemende gemeenten niet aangepast. 

Resultaatbestemming 

Het met de gemeenten na te verrekenen bedrag is € 3.845 voordelig. Daarnaast is de Algemene 

reserve aangevuld tot 10% (conform artikel 27 uit de Gemeenschappelijke Regeling), en is de 

reserve actualisatie 2018 vrijgevallen. Dat betekent dat er in totaal € 79.106 te verrekenen is met 

de deelnemende gemeenten. 

Eigen vermogen 

De algemene reserve eind 2018 bedraagt € 650.697. Dit is 10,3 % van de omzet van de GR OGZ 

Amstelland. 
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INHOUDSOPGAVE 

 

INLEIDING 

-9 maanden tot geboorte 

 Prenatale huisbezoeken 

2e week t/m 6 maanden 

7 maanden t/m 12 maanden 

4-12 jaar Basisschoolkind 

12 jaar en ouder 

MBO en VAVO 
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Inleiding 

Voor u ligt het Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2020-2024, opgesteld in opdracht van de  

gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn. Dit basispakket beschrijft de 

werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg in Amstelland met ingang van 1 januari 2020.  

 

In het eerste deel  worden de visie en de uitgangspunten van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg 

toegelicht. Er wordt ingegaan op begrippen als collectieve preventie, positieve gezondheid, 

samenwerken en zorg op maat. 

De aanleiding van de herziening van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt toegelicht en ook de 

wettelijke en professionele kaders die ten grondslag liggen aan de uitvoering van de 

Jeugdgezondheidszorg in Nederland worden nader beschreven. 

 

Daarna wordt de werkwijze belicht waarbij er wordt ingegaan op de uitgangspunten in de manier van 

werken door de Jeugdgezondheidszorg. In deel twee wordt per doelgroep beschreven wat de diverse 

onderdelen en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden zijn. De  doelgroepen zijn :   

  -9 maanden tot geboorte 

 0-4 jaar, baby en peuter;  

 4-12 jaar, basisschoolkind 

 12 jaar en ouder , voortgezet onderwijs en MBO   

 speciaal onderwijs, 4 jaar en ouder; 

 in ontwikkeling. 

 

Visie en uitgangspunten van de GGD en JGZ 

(Publieke) Gezondheid is de optelsom van allerlei factoren. Het gaat om genetische aanleg, leefstijl- en 

omgevingsfactoren. Deze blijken sterk beïnvloed te worden door sociaaleconomische en culturele 

factoren.  (Publieke) gezondheid is niet alleen een objectief gegeven, maar ook een subjectieve beleving. 

Dit kan zowel op individueel niveau, als groep en op maatschappelijk niveau spelen.   

Alle activiteiten van de GGD zijn gericht op realiseren van gezondheidswinst voor de mensen in het 

werkgebied met als doel de collectieve gezondheid te verbeteren. Een gezonde en veilige leefomgeving 

is hierbij een essentiële voorwaarde. 

In het regenboogmodel hieronder wordt deze samenhang verbeeld. Veel van de gezondheids 

bevorderende oplossingen liggen buiten het terrein van de GGD. Verbinding en samenwerking met 

andere domeinen en organisaties zijn essentieel om gezondheidswinst te boeken. Een pro actieve 

houding om de verbinding met die domeinen en organisaties te leggen, is een voorwaarde hiervoor.  
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De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt vanuit de visie dat alle kinderen het recht hebben om gezond, 

veilig en kansrijk op te groeien. Jeugdgezondheidszorgprofessionals (JGZ-professionals) dragen daaraan 

bij door problemen of risico’s zo vroeg mogelijk te signaleren zodat actie kan worden ondernomen.  

Hierbij dient het concept van positieve gezondheidials uitgangspunt;  mensen hebben het vermogen om 

zich aan te passen aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.  Er wordt een beroep 

gedaan op veerkracht en zelfregie waarbij de klant; ouders en met name  kinderen centraal staan. Waar 

nodig ondersteunt de JGZ  ouders en kinderen hun veerkracht te vergroten.  

Een brede blik op gezondheid en een multidisciplinaire samenwerking met onze partners  zoals de 

jeugdhulpverlening, de wijkteams en het onderwijs zijn cruciaal om werken aan positieve gezondheid 

vorm te geven. Immers, gezondheid en welbevinden zijn onlosmakelijk verbonden met participatie, 

zingeving en kwaliteit van leven. 

Ouders en kinderen zijn primair verantwoordelijk voor het behalen van de gezondheidsdoelen die zij zelf 

voor ogen hebben. Dit kan door zorg sneller, dichtbij huis en efficiënter  te organiseren, waarin ouders en 

kinderen het voortouw nemen. Wanneer alle partijen in het veld, van preventie en vroegsignalering tot 

zwaardere zorg op deze wijze werken worden de gestelde doelen haalbaar.  De JGZ-professionals zijn 

verantwoordelijk voor het leveren van hoge kwaliteit van preventieve zorg. Dit Basispakket 

Jeugdgezondheid maakt deze werkwijze mogelijk. Extra inzet wordt mogelijk voor speciale doelgroepen 

met grotere gezondheidsrisico’s én zo wordt ruimte gecreëerd voor  zorg op maat. 

 

Aanleiding 

Gekozen is een nieuw Basispakket op te stellen. Eind 2015 is het Landelijk Professioneel Kaderii (LPK) 

uitvoering Basispakket JGZ beschikbaar gekomen. Het LPK beschrijft wanneer en hoe JGZ-

professionals) contacten met ouders en kinderen vanuit het Basispakket JGZ flexibel en op maat (vorm,   

inhoud, frequentie)  in samenspraak met ouders en kinderen kunnen inzetten. Dit Landelijk 

Professioneel Kader past bij een JGZ die transformeert en die met meer flexibiliteit  hoge kwaliteit van 

zorg levert in samenspel met andere partners in het jeugddomein. Het nieuwe Basispakket JGZ sluit 

goed aan bij deze werkwijze. 

 



 

Basispakket Amstelland 2020-2024 
 Pagina 5 

 

 Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen in het Basispakket JGZ op een rij gezet: 

 

-  Groter beroep op eigen regie van ouders, kinderen en jongeren;  

- Meer ruimte voor zorg op maat door een herverdeling van middelen en herschikking van taken; 

- Meer autonomie voor professionals;  

- Grotere inzet bij doelgroepen waar grotere gezondheidsrisico’s verwacht kunnen worden; 

- Vereenvoudiging van het Basispakket JGZ door activiteiten per leeftijdsfase te beschrijven; 

-  Betere aansluiting op de sociale wijkteams en jeugdteams.  
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De fundamenten van het Basispakket 2020-2024 

Basiszorg 

Goede zorg bieden betekent dat de JGZ professional in elk contact met ouders en kinderen de 

zorgbehoefte afstemt. De contactvorm kan een face-to-face consult zijn, maar ook telefonisch of e-mail 

contact. Aan de contactmomenten Jeugdgezondheidszorg liggen landelijke richtlijnen ten grondslag. 

Het werk van JGZ  is gebaseerd op  methoden die wetenschappelijk onderbouwd zijn en op de praktijk 

aansluiten. Per leeftijdsfase worden contactmomenten aangeboden en de inhoud van de 

contactmomenten sluit aan op de ontwikkelingsfase van een kind.  

De JGZ-professionals hebben taken op het gebied van medische onderzoeken en  -screeningen,  

normaliseren  hoort daarbij  evenals het doen van verwijzingen naar generalistische zorg en naar  

specialistische zorg als dat nodig is. Naast deze taken  hebben de JGZ-professionals specifieke kennis en 

vaardigheden op het gebied van gezondheidsvoorlichting en –bevordering, vaccinaties, het versterken 

van zelfregie van ouders en kinderen ,  opvoedvragen, preventie kindermishandeling en 

oplossingsgerichte gespreksvoering. 

 

Zorg op maat 

Tijdens de standaard aangeboden contactmomenten wordt in samenspraak met ouders en/of kinderen  

besproken of er behoefte bestaat aan meer of minder ondersteuning vanuit de JGZ. Verderop in het 

basispakket wordt per doelgroep nader ingegaan op het soort zorg op maat. 

De ondersteuning kan bestaan uit een extra individueel contactmoment. Dit kan een  extra huisbezoek, 

face-to-face consult of telefonische – dan wel digitaal contact zijn.     

 

Partnerschap met ouders  

 

Positieve gezondheid en het werken conform het Landelijk Professioneel Kader ondersteunen ons doel 

de regie meer bij ouders te leggen. In samenspraak met de ouders en/of de kinderen  schatten we de 

behoefte aan ondersteuning in. Bij de één geeft JGZ meer ondersteuning dan bij de ander, dit naar 

gelang de vraag en noodzaak.    Indien nodig  leidt jeugdgezondheidszorg in overleg met de 

ouder/jongere  toe naar de juiste zorg of hulp. Het partnerschap met ouders en kinderen is een 

voorwaarde voor effectieve preventieve zorg en jeugdhulp.  

 

Digitale middelen 

Ondersteunend aan de contactmomenten en de daarbij behorende preventieve voorlichting en 

adviezen, informeert de  jeugdgezondheidszorg ouders met digitale middelen. Deze zijn mét en voor 

ouders ontwikkeld. Tijdens individuele contactmomenten attendeert JGZ ouders op deze  websites en 

apps en stimuleert JGZ het gebruik hiervan.  Voorbeelden hiervan zijn de Ouderchat 0-4 jaar, 

GroeiGidsApp, JouwGGD en het Ouderportaal. Deze digitale middelen bieden direct toegang tot de 

juiste informatie over opgroeien en opvoeden (Ouderchat, GroeiGidsApp en JouwGGD). Met het 

Ouderportaal kunnen gezaghebbende ouders inzage krijgen in een deel van het dossier dat de 

Jeugdgezondheidszorg van het kind heeft. Zij hebben toegang tot de groeigegevens, gegevens over de 

ontwikkeling en de afspraken van hun kind.  
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Samenwerken 

JGZ Amstelland onderstreept het belang van multidiciplinaire samenwerking. In het nieuwe Basispakket 

JGZ creëert meer ruimte voor de JGZ-professionals om samen te werken met professionals van de 

sociale teams, jeugdhulp uitvoerders, de kinderopvang, onderwijs en 1e en 2e lijns gezondheidszorg. 

Deze samenwerking kan aanleiding geven tot zowel individuele als collectieve preventieve activiteiten. 

Ook kunnen JGZ-sprofessionals in de begeleiding van kinderen en gezinnen samen optrekken met deze 

netwerkpartners en met informele netwerken in een gemeente  of wijk.  

Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

Elke fase in het leven van een kind kent specifieke ontwikkelingsaspecten en de daarbij behorende 

verschillen in de interactie met de omgeving. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen het belang aan 

van de eerste 1000 dagen in het leven van een kind van (pre-)conceptie tot 2 jaar oud. In deze fase wordt 

het fundament gelegd voor een gezonde  ontwikkeling en gezonde leefstijl. In Amstelland wordt om die 

reden in navolging van het landelijke ‘Manifest 1001 kritieke dagen’  een bijdrage geleverd aan en 

geïnvesteerd in prenatale en vroege preventie van problemen: een gezonde, veilige zwangerschap, 

krachtig (toekomstig) ouderschap, hechting en een gezonde start voor een kind.  

Differentiatie van inzet  

Publieke zorg richt zich op en is beschikbaar voor iedereen. Jeugdgezondheidszorg biedt dan ook 

universele preventie aan alle ouders, kinderen en jongereniii. Denk hierbij aan voorlichting over de risico’s 

van (mee)roken, wiegendood, ongezonde leefstijl, middelengebruik en sociale media.  

In Amstelland wordt doelgericht gedifferentieerd gewerkt. Dat betekent dat  de  JGZ professionals meer 

investeren in publieke zorg bij specifieke groepen. Zo wil JGZ  met het nieuwe Basispakket JGZ onder 

andere bijdragen aan sociale rechtvaardigheid: publieke zorg versterken voor gezinnen met minder 

kansen en mogelijkheden. Met als beoogde resultaten: kleinere gezondheidsverschillen tussen 

(groepen) kinderen onderling .  

Armoedepreventie 

 

De samenhang tussen gezondheidsproblemen en -risico’s en geldgebrek is inmiddels onomstotelijk 

bewezen. Opgroeien in een gezin waar structureel sprake is van geldgebrek heeft een negatieve impact 

op de ontwikkeling van kinderen en hun participatie in de samenleving. Om die reden past actieve 

aandacht voor en een integrale aanpak van armoedebestrijding binnen onze visie. JGZ  draagt bij aan 

armoedepreventie door deze te signaleren en door ouders te attenderen op voorzieningen van de 

gemeente en ze daar naar toe te leiden.  

De GGD visie gaat uit van samenwerking met het  sociaal domein (zie regeboogschema op blz.3). 

Een check op het item financiën wordt vanaf het eerste huisbezoek meegenomen. Het gebeurt aan de 

hand van vragenlijsten bij het huisbezoek en is in het SamenStarten consult  opgenomen. Financiën is in 

elk consult een aandachtspunt. De routing bij financiële problemen verschilt per gemeente.  
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Nieuwkomers 

 

Onder nieuwkomers worden verstaan: statushouders, vluchtelingen, ongedocumenteerden, 

arbeidsmigranten en expats. In Amstelland hebben gemeenten te maken met gezinnen uit al deze groepen. 

Iedere groep vraagt om een eigen inschatting van de zorgbehoeften en ook de aanpak verschilt, iedere groep 

heeft specifieke behoeftes. Per gemeente kunnen er verschillen zijn als gevolg van andere 

groepssamenstelling en omvang van deze groepen. Gemeenten worden apart geadviseerd over de 

groepssamenstelling in hun gemeenten en waarop specifiek kan ingezet. 

Te denken valt aan preventie van (infectie)ziekten door middel van vaccinaties, medische screeningen , 

het signaleren van sociaal-emotionele en cognitieve problemen door de grote veranderingen en 

gebeurtenissen in het leven van deze ouders en kinderen. Het signaleren van psychosomatische 

problemen en zo nodig toeleiden naar hulpverlening is een belangrijke taak. 

Sommige gemeenten binnen de GR ervaren problemen met anderstalige kinderen die geen 

voorschoolse voorziening  bezoeken en hierdoor met een Nederlandse taalachterstand naar het primair 

onderwijs gaan. Het is  wenselijk om op dit onderdeel  integraal samen te werken met VVE, MOC 

Kabouterhuis, GGD en ouder en kindadviseur. Binnen de GR zijn er gemeenten waar al integraal wordt 

samengewerkt 

Kindermishandeling 

JGZ speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en signaleren van kindermishandeling. De preventie 

bestaat onder andere uit voorlichting over shaken baby syndroom, SamenStarten consult en het 

Programma Stevig Ouderschap. Bij verdenking van kindermishandeling wordt de meldcode 

kindermishandeling gevolgd. Om de JGZ-professionals te ondersteunen is er een groep jeugdartsen 

(aandachtsfunctionarissen) getraind om hun collega’s te begeleiden en ondersteunen in de procedures 

die bij een signalering en melding van kindermishandeling te ondersteunen. 

Kwaliteitsborging JGZ  

JGZ zorgt voor de kwaliteitsborging door het aanbod van een continu scholingsprogramma waarin 

zowel verplichte als vrijwillige onderdelen zijn opgenomen. Het scholingsprogramma varieert per jaar en 

wordt mede vastgesteld op geleide van de veranderingen die zich voordoen in het JGZ werk. 

DMO-P 

Het DMO-protocol is een onderdeel van het programma Samen Starten. Het is een gespreksprotocol 

gericht op het signaleren van opvoedsituaties die risico’s op kunnen leveren voor de sociaal/emotionele 

ontwikkeling van het kind 

Samen Starten is een programma dat effectieve samenwerking tussen zorgpartners rondom jonge 

kinderen  beoogt. Het DMO-protocol is  een gespreksprotocol waarin er aandacht is voor de gezins- en 

omgevingsfactoren die een rol spelen bij de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen. Het doel is 

om opvoedsituaties die risico’s en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen 

kunnen opleveren, zo vroeg mogelijk te signaleren. Het protocol beslaat vijf domeinen: welbevinden 

kind, welbevinden ouder, rol partner, sociale steun en obstakels. Het is een systematisch volgsysteem 

voor ondersteuning in gesprekken met ouders. Het consult op de leeftijd van acht weken wordt gebruikt 

om bovenstaande aspecten de eerste keer uitgebreid met de ouder(s) te bespreken. In vervolgcontacten 

wordt al naar gelang de situatie per gezin gedifferentieerd aandacht aan de opvoedingssituatie besteed 
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Multisignaal 

Kinderen die extra aandacht nodig hebben of waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn worden 

met medeweten van ouders , ingevoerd in Multisignaal. Multisignaal is een digitale “bank” waar alle 

professionals die rondom een kind of gezin bezig zijn met elkaar in contact kunnen komen, mits ouders 

daar toestemming voor gegeven hebben. Dit om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt 

of dat er blinde vlekken ontstaan. Vanaf 12 jaar dienen ook de kinderen zelf geïnformeerd en om 

toestemming gevraagd worden. 

Perspectiefplan   

De uitkomsten van een perspectiefplan zijn onderverdeeld in driesegmenten: 

 A-segment: verwijzing naar  lokaal enkelvoudig aanbod; 

 B- segment: verwijzing naar specialistische enkelvoudige hulpverlening; 

 C-segment: verwijzing naar hoog gespecialiseerde veel omvattende hulpverlening. 

Wanneer er sprake is van doorverwijzing bij complexe problematiek naar C-segment dan wordt er een 

perspectiefplan opgesteld. Aan ouders, kinderen en jongeren wordt voorgelegd wie hun hierbij kan 

ondersteunen. De ouders en jongere (vanaf 12 jaar) zijn eigenaar van het perspectiefplan.  

Collectieve preventie 

De jeugdgezondheidszorg heeft vanuit haar publieke taak de opdracht om zorg te dragen voor een hoge 

vaccinatiegraad voor de vaccinaties die opgenomen zijn in het Rijksvaccinatieprogramma. Om dat te 

realiseren voert JGZ  de onderstaande taken uit: 

 - vaccinaties voor de doelgroep 0-4 jaar tijdens individuele contacten;  

- groepsvaccinaties (9-jarigen, 13-jarige meisjes,14- jarigen); 

- extra voorlichting over vaccinaties (tbv verkrijgen informed consent); 

- maandelijks inhaalvaccinatiespreekuur;  

 

 

Als jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar gebruiken wij gepseudonimiseerde informatie uit (digitale en 

papieren) screeningslijsten en registraties in het Digitale Dossier Jeugdgezondheidzorg om te kunnen 

adviseren over een collectieve aanpak en beleidsadvisering aan onderwijs en gemeenten naar behoefte.  

Thema’s zijn o.a. : psycho-sociale gezondheid, pesten en  gezonde school en gezonde leefstijl. 

Ook voert de GGD collectieve programma’s uit op scholen zoals Jump In en  De Gezonde School. 
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Wettelijk Kader en taken jeugdgezondheidszorg op een rij 

Wet publieke gezondheid 

De Jeugdgezondheidszorg vindt haar grondslag in de Wet Publieke Gezondheid en voor een deel in de 

Jeugdwet.  

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Rijksvaccinatieprogramma. Door opheffing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), is 

de financiële en wettelijke basis van het Rijksvaccinatieprogramma vervallen. Het kabinet heeft om die 

reden besloten het Rijksvaccinatieprogramma wettelijk te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid. 

Om die reden is die wet gewijzigd, de bepalingen over de gemeentelijke betrokkenheid bij het 

Rijksvaccinatieprogramma treden in werking op 1 januari 2019. De wijziging in de Wet Publieke 

Gezondheid, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de professionele richtlijn 

Rijksvaccinatieprogramma beschrijft hoe de JGZ het vaccinatieprogramma uitvoert. De huidige 

beproefde uitvoeringsstructuur blijft dezelfde. Dit betekent dat er zowel met individuele vaccinaties als 

met groepsvaccinatiecampagnes wordt gewerkt.   

Het spreekt voor zich dat de JGZ bij de uitvoering van deze vaccinatieactiviteiten, naast de Wet op 

Publieke Gezondheid ook te maken heeft met verschillende wetten omtrent de kwaliteit en privacy van 

ouders en kinderen.iv. 

Overige wetgeving 

Jeugdgezondheidszorg voert gedeeltelijk taken uit vanuit  de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Tevens 

worden deze wetten in het JGZ werk met elkaar verbonden. Beiden sluiten aan op taken vanuit Passend 

Onderwijs en de Participatiewet. 

Taken jeugdgezondheidszorg  

JGZ-professionals leveren laagdrempelige preventieve zorg. Alle ouders en kinderen  kunnen bij de JGZ 

terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde en veilige ontwikkeling en een 

positieve opvoeding. Hiervoor zetten de JGZ-professionals de kennis en ervaring in die zij hebben over 

de biologische, medische, psychische en sociale aspecten van de groei en ontwikkeling van kinderen. 

Het streven is om eventuele problemen tijdig te signaleren opdat in een vroeg stadium kan worden 

toegeleid naar passende hulpverlening of kan worden genormaliseerd. 

Alle kinderen moeten de kans krijgen om in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen 

tot gezonde volwassenen. Preventieve zorg draagt daar in belangrijke mate aan bij. v JGZ streeft naar 

een hoog bereik en volgt hierin landelijke richtlijnen voor bereikdefinities en bereikindicatoren. 

Momenteel betekent dit dat JGZ streeft naar een bereik van 100% met 95% als ondergrensvi. 

 

De Jeugdgezondheidszorg biedt zowel individuele als collectieve preventieve activiteiten. 

Individuele preventieve activiteiten bestaan uit: 

 Jeugdgezondheidszorgaanbod voor ieder kind 
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Collectieve preventieve activiteiten bestaan uit: 

 Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

 Groepsactiviteiten en - interventies 

 Onderzoek, beleidsinformatie & advies 

 Maternale kinkhoestvaccinatie per 2019 tijdens de zwangerschap  

 

Het Landelijk Basispakket beschrijft dat de Jeugdgezondheidszorg als kerntaken heeft:  

 Preventieve zorg bieden, zoals vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke 

stoornissen; 

 Volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen; 

 Normaliseren 

 Signaleren van risico’s in gezond en veilig opgroeien en opvoeden; 

 Ramen van de zorgbehoefte;  

 Geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding; 

 Zo nodig doorverwijzen en toeleiden naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp; 

 Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma; 

 Samenwerken met onderwijs, curatieve zorg, eerste lijn en partners in de wijk e.d.; 

 Systematisch analyseren van gegevens voor collectieve maatregelen en beleidsadvisering, 

zoals de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor   

 Signaleren van (gezondheids)trends binnen een gemeente en naar behoefte afstemmen 

hiervan met beleidsmedewerkers 
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 -9 maanden tot de geboorte 

Algemeen 

Zoals eerder beschreven neemt JGZ Amstelland het “manifest 1001 kritieke dagen “ als uitgangspunt. 

Zwanger worden, een zwangerschap en het uitzicht op de geboorte van een kind zijn voor aanstaande 

moeders en vaders ingrijpende veranderingen. Ouderschap heeft impact op de ouder zelf, de relatie met 

de partner en ook het sociale leven en een carrière. Gelukkig kunnen veel aanstaande ouders deze 

overgang naar een andere fase in hun leven, namelijk die van ‘ouder’ en ‘opvoeder’ succesvol met elkaar 

doorlopen. Dit gaat niet op voor alle aanstaande ouders. Voor een aantal is in de prenatale periode dan 

ook extra aandacht wenselijk.  Ongunstige omgevingsfactoren ; zowel maatschappelijk, psychosociaal 

als fysiek kunnen groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen beïnvloeden. Dat begint al in de 

baarmoedervii. Kinderen met een minder goede gezondheid rond de geboorte hebben een grotere kans 

op gezondheid- en ontwikkelingsproblemen later in hun leven. 

Kwetsbaarheid in de context van zwangerschap kan veel achtergronden hebben. Zwangeren met een 

lage Sociaal Economische Status hebben verhoogde risico’s op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. 

Een deel van deze ongunstige uitkomsten heeft te maken met een ongezondere leefstijl. Andere 

risicofactoren in deze groep liggen in een opeenstapeling van sociale en individuele problemen zoals het 

onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal, huisvestingsproblemen, armoede, het al dan niet 

wonen in een achterstandswijk, psychosociale problematiek en het hebben van minder 

gezondheidsvaardigheden.  

Thema’s in de ontwikkelingsfase van -9 maanden tot de geboorte zijn: 

 Gezonde start/leefstijl  

 Ouderschap 

 Hechting 

 Preventie en versterken veerkracht en eigen kracht 

 Verkleinen gezondheidsachterstanden, letten op signalen van armoede 

 Preventie kindermishandeling 

 

Prenatale huisbezoeken  

 

Aanvullend en ter ondersteuning van de verloskundige zorg kunnen jeugdverpleegkundigen 

laagdrempelig op huisbezoek gaan bij (kwetsbare) zwangeren. Prenatale huisbezoeken worden onder 

andere aangevraagd op verzoek van de ouders zelf en/of op indicatie van verloskundigen, huisartsen, 

gynaecologen, kraamverzorgers of maatschappelijk werkers.  

Tijdens een prenataal huisbezoek brengen de jeugdverpleegkundige en de aanstaande ouder vanuit het 

perspectief van positieve gezondheid samen in kaart wat nodig is om een optimale start voor het kind te 

realiseren. Indien nodig biedt de jeugdverpleegkundige zelf ondersteuning of zij schakelt hulp in. De 

jeugdverpleegkundige werkt hierin samen met de verloskundige en waar nodig multidisciplinair met  het 

wijkteam en de 1e en 2e lijn gezondheidszorg.   
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Samenwerking  

 

 JGZ Amstelland wil bijdragen aan een actieve en samenhangende uitvoering van preventie en zorg die 

afgestemd is op de wensen en behoeften van kwetsbare zwangeren. Hier leggen wij, JGZ-professionals,  

de basis voor continuïteit van zorg. JGZ- professionals werken daartoe samen met verloskundigen, 

gynaecologen, kraamzorg, huisartsen, sociale- en jeugd teams, lokale geboortezorg netwerken en 

informele netwerken in de gemeenten.  
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0-4 jaar      Baby/Peuter 

Algemeen 

Voor en tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van een kind wordt het fundament gelegd 

voor gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Kinderen groeien snel en ontwikkelen tal van nieuwe 

vaardigheden in deze periode. Ouders spelen hierin een grote rol en leggen de basis voor gelijke kansen 

in het latere leven. Dit vraagt om krachtig ouderschap, waarin interactie tussen ouder en kind en tussen 

ouders onderling centraal staat.  

Thema’s in de ontwikkelingsfase 0- 4 jaar zijn: 

 Preventie lichamelijke en zintuigelijke problemen 

 Groei en ontwikkeling 

 Gezonde start/leefstijl  

 Ouderschap 

 Hechting 

 Preventie en versterken veerkracht en eigen kracht 

 Verkleinen gezondheidsachterstanden, letten op signalen van armoede en  geestelijke 

gezondheidszorg 

 Preventie kindermishandeling 

Investeren in ouderschap is investeren in kinderen. Deze investering levert veel gezondheidswinst op en  

zorgt voor een maatschappelijke kostenbesparing op de lange termijn.  

Onderzoekviii wijst uit dat psychische problemen bij jonge kinderen  veelal voortvloeien uit problemen  bij 

het tot stand brengen van een goede hechtingsrelatie met de ouder.  Dit heeft tot de conclusie geleid 

dat de kwaliteit van ouderlijke zorg die kinderen in hun eerste jaren ontvangen van essentieel belang is 

voor  hun verdere ontwikkeling. Om deze redenen gaan wij in onze contactmomenten nog meer 

aandacht besteden aan de beleving van het ouderschap bij ouders, de  ouderschapsontwikkeling en 

meer specifiek de hechting tussen kind en ouder. 

Het DMO-protocol is een onderdeel van het programma Samen Starten. Het is een gespreksprotocol 

gericht op het signaleren van opvoedsituaties die risico’s op kunnen leveren voor de sociaal/emotionele 

ontwikkeling van het kind 

Het eerste contact (huisbezoek of prenataal huisbezoek) met een gezin is het beginpunt; daarna komt 

dit in alle volgende contacten terug. In deze methodiek werken ouder en JGZ-professional aan een 

gezamenlijke basis waar op de verschillende leefdomeinen de ondersteuningsbehoefte in kaart wordt 

gebracht. Hierin worden de sterke en beschermende factoren in en rond het gezin meegenomen.  

Ondersteunend aan de preventieve voorlichting en advies die gegeven wordt tijdens de 

contacmomenten, adviseert de JGZ-professional ouders over digitale middelen  zoals de Ouderchat, 

GroeiGidsApp, en het Ouderportaal. 

 

Een JGZ-professional gaat uit van de eigen kracht van ouders. Daarbij bepalen de ouders en de JGZ-

professional samen, wat wel en niet wordt afgenomen en in welke vorm. Ouders met kinderen in de  

leeftijd van 0-4 jaar kunnen gebruik maken van meer of minder 15 contactmomenten die de JGZ in deze 

periode aanbiedt. De contactmomenten zijn verspreid over de verschillende leeftijds- en 

ontwikkelingsfasen van het kind. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de professionele 
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richtlijnen en landelijke werkdocumenten, zoals het Rijksvaccinatie en de ondersteuningsbehoefte van 

ouders. Op deze wijze is het binnen de JGZ mogelijk om vrijwel alle kinderen in beeld te houden en 

wordt er zorg op maat geboden.  

 

In deze periode legt de JGZ de basis door met ouders over hun welbevinden te praten en het JGZ aanbod 

onder de aandacht te brengen. Vanuit de contactmomenten leiden wij, waar nodig, ouders en kind toe 

naar de juiste zorg en hulp. Als alternatief voor individuele contactmomenten is er de optie van 

groepsconsulten.  

 

Contactmomenten 

Er worden in deze periode 15 contactmomenten aangeboden, welke hun onderbouwing vinden in het 

wettelijke kader, inspectienormen en landelijke richtlijnen en –werkdocumenten. Waar nodig en/of waar  

mogelijk wordt dit aanbod anders ingevuld qua inhoud en/of frequentie. 

Periode Aantal 
consulten 

Onderbouwing activiteiten tijdens consulten  

Prenataal Individueel 
bepaald 

 Start Stevig 
Ouderschap 
prenataal 

4e tot 7e 
dag 

1 contact de neonatale gehoorscreening  en de hielprik worden 
uitgevoerd 

Start stevig 
ouderschap 

2e week 
t/m 6 
maanden 

6 contacten Basis pakket JGZ, richtlijnen en landelijke 
werkdocumenten 
Leeftijd specifieke preventie 

 

7 t/m 12 
maanden 

3 contacten Basis pakket JGZ, richtlijnen en landelijke 
werkdocumenten 
Leeftijd specifieke preventie 

 

1-4 jaar 5 contacten Basis pakket JGZ, richtlijnen en landelijke 
werkdocumenten 
Leeftijd specifieke preventie 

 

 

In het onderstaande wordt beschreven welke individuele contactmomenten er per leeftijds-/ 

ontwikkelingsfase worden aangeboden aan ouders en hun kinderen. 

1e huisbezoek  

Tussen de vierde en zevende dag na de geboorte bezoekt een screener van de Jeugdgezondheidszorg 

alle ouders. In dit eerste huisbezoek voert JGZ  de neonatale gehoorscreening uit en de hielprik. Deze 

bloedafname gebeurt om het kind  te kunnen screenen op  19 zeldzame aangeboren ziekten. De 

screener geeft ouders de Groeigids 0-4 jaar en folders over de GroeiApp en het Ouderportaal. De 

screener registreert relevante informatie in het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorgix en bieden 

aan ouders de vragenlijst Stevig Ouderschap aan. 

2e week t/m 6 maanden 

In deze periode biedt JGZ aan ouders 6 contacten aan. JGZ-professionals voeren  preventieve 

gezondheidsonderzoeken uit. Als een kind 10-14 dagen is ontmoeten de ouder en de 

jeugdverpleegkundige elkaar voor het eerst bij de ouders thuis.  De ouder(s) en jeugdverpleegkundige 
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voeren dan een intake gesprek. Wanneer ouders het op prijs stellen wordt het 8-weken consult  

uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige die ook op huisbezoek is geweest.  

7 maanden t/m 12 maanden 

In deze periode biedt JGZ 3 contacten aan die door JGZ=professionals worden uitgevoerd. 

Peuter  1 jaar tot 4 jaar  

In deze periode biedt JGZ 5 contacten aan die worden uitgevoerd door JGZ-professionals. De overgang 

naar het Primair Onderwijs op 4 jarige leeftijd is een belangrijk transitiemoment zowel voor de ouder als 

voor het kind.  

Bij het laatste contact in deze periode kijken de JGZ-professional  en de ouder dan ook samen terug op 

de ontwikkeling van het kind  en kijken samen vooruit naar de basisschool periode.. Met toestemming 

van de ouders wordt relevante informatie uitgewisseld  met de JGZ professionals in het Primair 

Onderwijs.  

Toeleiden naar Voorschoolse Educatie 

 

JGZ heeft de taak kinderen vanaf 11 maanden te indiceren  voor de VVE op basis van de door de 

gemeenten  vastgestelde criteria.  

 

Zorg  op maat 

Gaat het goed met het kind en het gezin dan kan de JGZ-professional samen met de ouder besluiten om 

van het standaard contactmomentenschema af te wijken. Specifieke contacten of delen daaruit kunnen  

in een andere vorm (bijvoorbeeld digitaal) worden aangeboden, worden verplaatst naar een andere 

ontwikkelingsfase of komen te vervallen. JGZ-professionals houden hierbij rekening met eventuele 

signalen van netwerkpartners  Wanneer het minder goed gaat met het kind of gezin kan er juist in 

overleg met ouders extra zorg geboden worden door bijvoorbeeld door een extra contactmoment in te 

zetten. 

De aanleiding voor een extra contactmoment kan liggen in: een specifiek gezondheidsprobleem, 

opvoedingsvraag/probleem,  veiligheid van het kind, ontwikkelingsachterstand, draagkracht/draaglast 

disbalans, hechting, ouderschap, ontbreken sociaal netwerk, etc . 

 

De JGZ-professional  is geen hulpverlener maar signaleert en verwijst. Bij kleine problemen kan JGZ zelf 

ondersteunen, opvoedondersteuning met Triple P is daar een voorbeeld van. Overstijgen de problemen 

echter het niveau van de ondersteuning die JGZ kan bieden dan wordt er verwezen. Afhankelijk van 

problematiek en context wordt gekeken of er intern dan wel extern verwezen wordt.  
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Stevig Ouderschap 

 

Het programma Stevig Ouderschap draagt bij aan de versterking van ouderschap, de preventie van 

kindermishandeling en het gezond en veilig opgroeien van kinderen.  

Stevig Ouderschap is een preventief programma voor ouders die, om wat voor reden dan ook, wat 

extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kind(eren). Het kan gaan om een verhoogd 

risico op opvoedingsproblematiek, weinig steun vanuit de eigen directe omgeving, onzekerheid 

over het ouderschap of een belaste jeugd. Ook ouders met ernstige problemen zoals verslaving, 

psychiatrische problemen of multiproblem gezinnen hebben baat bij Stevig Ouderschap om te werken 

aan de versterking van het ouderschap. Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en 

eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis.  

Het programma bestaat uit een aantal huisbezoeken gedurende 1,5 jaar door een speciaal in het 

programma opgeleide jeugdverpleegkundige. Met deze huisbezoeken krijgt de Stevig Ouderschap  

jeugdverpleegkundige  een beter beeld van de gezinssituatie en kan er gericht ondersteuning geboden 

worden. Met technieken zoals motivationele gespreksvoering, gezondheidsvoorlichting, pedagogische 

advisering, positieve bekrachtiging, gedragsobservatie en voorbeeldgedrag   wordt  persoonlijke 

aandacht gegeven. Tijdens het traject worden positieve effecten gemeten als afname van 

opvoedingsproblematiek en positievere kijk op de ontwikkeling van het kind. De groep met complexe 

problematiek wordt toegeleid naar de sociale teams en /of op de problematiek gerichte specifieke 

hulpverlening.  

 

Samenwerking  

 

Om de zorg rondom de ouders  te organiseren is samenwerking onontbeerlijk. Er wordt samen gewerkt 

met 1e en 2e lijns hulverlening , kraamzorg, huisartsen, Kinderdagopvang, sociale- en jeugd teams, 

lokale netwerken en informele netwerken in de gemeenten.   
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4-12 jaar  Basisschoolkind 

Algemeen 

In de leeftijd van vier tot twaalf jaar gaan kinderen naar de basisschool. Hoewel ouders een belangrijke 

rol blijven spelen in hun leven, komen er andere hoofdrolspelers bij, zoals leerkrachten, vriendjes, 

klasgenoten, sportbegeleiders, etc. Het accent in de ontwikkeling verschuift van het behalen van 

mijlpalen naar samen (spelend) leren.  

De wereld van het kind wordt groter en complexer, zeker in de huidige maatschappij. De razendsnelle 

ontwikkeling van het internet, breidt de wereld van kinderen uit. Dit biedt naast  kansen  ook 

bedreigingen voor kinderen en vraagt van hen dat zij leren om  gaan met en zich leren bewegen in de 

digitale wereld   

Thema’s in de ontwikkelingsfase 4- 12 jarigen zijn: 

 Preventie van lichamelijke en zintuiglijke problemen zoals primaire preventie infectieziekten 

(door vaccinaties), preventie en vroegsignalering overgewicht, vroegsignalering gehoor- en 

visusproblemen  

 Beoordelen functies: 

o Lichamelijk, psychisch, sociaal functioneren; 

o Zindelijkheid, slapen, seksuele ontwikkeling;    

o Voorlichting pre puberteit; 

 Internetgebruik en beeldschermgebruik (sociale media, gamen, etc), hier uit voortvloeiend 

weerbaarheid mbt social media  

 Verkleinen gezondheidsachterstanden, waaronder armoedepreventie en  geestelijke 

gezondheidszorg; 

 

 Preventie kindermishandeling; 

 Participatie school, waaronder ziekteverzuimbegeleiding volgens M@zl; 

 Stimuleren van bewegen en vrijetijdsbesteding. 

In Amstelland biedt de JGZ deze doelgroep drie standaard contactmomenten aan. Op de leeftijd van 5 

en 10 jaar wordt een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) aangeboden en op de leeftijd van 9 jaar 

vindt er een  vaccinatie plaats. Jij en Je Gezondheid, de screeningsmethode, zoals JGZ die tijdens het 

PGO gebruikt in het voorgezet onderwijs (VO), wordt op termijn ook in het basisonderwijs ingevoerd. 

Momenteel wordt er een pilot  uitgevoerd met de bedoeling om in 2019 Jij en Je Gezondheid voor het 

Basisonderwijs bij de contactmomenten voor de 5- en 10-jarigen in te voeren.   

Ouders vullen digitaal de Jij en je Gezondheid vragenlijst in. Deze methodiek  screent op onderwerpen als  

opgroeiomgeving en psychisch/ sociaal/ fysiek welbevinden van een kind binnen de  brede opgroeicontext van 

gezin, school en buitenwereld.  
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 De JGZ-professional gaat zo nodig aan de hand van de ingevulde vragenlijst met de ouders en kinderen 

in gesprek. Een gesprek heeft als doel om problemen op medisch en psychosociaal gebied te voorkomen 

en als deze reeds aanwezig zijn, zo snel mogelijk naar de benodigde ondersteuning/hulp toe te leiden. 

Waar nodig verwijst JGZ door naar een passend preventieprogramma of specialistische zorg. Deze 

methodiek werkt zowel vraaggericht als vroeg signalerend 

Contactmomenten   

Hieronder wordt beschreven welke individuele contactmomenten er worden aangeboden aan ouders en 

hun kinderen.  

5 jaar  

 

Wordt  een kind vijf jaar dan biedt JGZ aan kinderen en hun ouders een contactmoment aan. De ouders 

krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind (vanaf 2019 JEJG 

vragenlijst). De doktersassistent screent op school alle kinderen op groei, gewicht, gehoor en visusx. Op 

basis van de uitkomsten van deze screening, de door ouders ingevulde vragenlijst, informatie uit het 

Jeugdgezondheidsdossier en een eventuele  hulpvraag van school, krijgen ouders en kind zo nodig een 

uitnodiging voor een contactmoment bij een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. In overleg met ouders 

en kind wordt het eventuele vervolgtraject bepaald. .  

 

10 jaar 

In groep 7  biedt JGZ  aan alle kinderen en hun ouders een contactmoment aan. Per 2019 wordt gebruik 

gemaakt van Jij en je Gezondheid, een digitaal screeningsinstrument. De JGZ-professional screent 

kinderen op groei en gaat aan de hand van de uitkomsten op de JEJG vragenlijst  samen met ouders en 

kind in gesprek over gezondheid en de psychosociale ontwikkeling.  Waar nodig leidt JGZ toe naar 

sociale teams, Interne begeleiding van school en/of andere hulpverlening.  

 Groepsvaccinaties bij 9, 12 en 14 jaar  

In het jaar dat jongens en meisjes negen jaar oud worden, krijgen zij een oproep voor de vaccinaties 

Difterie, Tetanus en Polio en Bof, Mazelen en Rode Hond. Meisjes krijgen in het kalenderjaar dat zij 

dertien jaar oud worden een uitnodiging voor twee vaccinaties tegen Humaan Papillomavirus(HPV), 

waar minimaal 5 maanden tijd tussen moet zitten.  In 2019 wordt er een inhaalcampagne 

meningokokken ACWY georganiseerd voor jongeren geboren tussen 1 januari en 1 mei 2001 en alle 

kinderen geboren in 2002,2003, 2004,2005. Het is op moment van het schrijven van dit Basispakket nog 

niet besloten of deze 14 jarigenvaccinatie structureel in het vaccinatieprogramma opgenomen wordt. 

Deze vaccinaties worden in grootschalige campagnes gegeven en  worden voor één of meerdere 

gemeenten tegelijk georganiseerd.  
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Zorg op Maat 

Om zorg op maat te kunnen bieden aan kinderen is het belangrijk dat wanneer ouders, kinderen en 

jongeren al in begeleiding zijn bij een hulpverlener, met toestemming van de ouders, relevante 

informatie gedeeld kan worden met de JGZ-professional.  

Ouders en JGZ- professionals kunnen samen besluiten dat er vaker contact nodig is. De aanleiding voor 

een extra contactmoment kan divers zijn. Redenen kunnen onder meer zijn: een specifiek 

gezondheidsprobleem (lichamelijke en zintuiglijke functies) zijn, de psychosociale ontwikkeling, 

opvoedingsvraag/probleem, de schoolparticipatie of veiligheid van het kind, vragen van ouders over het 

Rijksvaccinatieprogramma etc. 

Extra individuele aandacht kan na toestemming van de ouders ook gegeven worden in een casuïstiek 

bespreking, het Zorgbreedteoverleg of Zorg- en Adviesteam op school, en het MultiDisciplinaire Overleg 

(MDO) met een sociaal team.  

Indien ouders, kinderen of jeugdigen meer hulp nodig hebben dan JGZ kan bieden leidt JGZ in overleg 

toe naar de 1e en 2e lijnsgezondheidszorg, het sociaal team of specialistische jeugdhulp.   

In Diemen  wordt een extra weegmoment met 8 jaar ingevoerd in het kader van gezond gewicht. Reden 

hiervan is dat tussen 5 jaar en 10 jaar een lange periode ligt, waarin het gewicht meer kan toenemen dan 

wenselijk is. Door een extra weegmoment in te lassen kan er eerder dan nu worden bijgestuurd. De 

kinderen die boven een bepaalde gewichtscurve komen worden opgeroepen voor een extra consult en 

met hen en hun ouders wordt gekeken of en zo ja wat er aan het overgewicht kan worden gedaan. 

 

Samenwerking met scholen 

De inhoudelijke professionals introduceren zich aan het begin van een nieuw schooljaar aan het 

schoolteam. Zij presenteren dan onder andere het jaaraanbod bij de scholen en maken of herijken de 

samenwerkingsafspraken.  

JGZ bespreekt de samenwerking in het afgelopen jaar, maakt wederzijds kennis met nieuwe 

medewerkers en geeft zo nodig uitleg over wat er van de JGZ te verwachten is. Afhankelijk van 

beschikbaarheid, de zorgstructuur, de  thema’s die op een school, in de wijk of maatschappelijk spelen, 

wordt de inhoud van het gesprek bepaald. 
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12 jaar en ouder 

Algemeen 

In de leeftijd van twaalf tot 23 jaar de puberteit en adolescentie, ontwikkelt een kind zich tot 

jongvolwassene. In dit kader spreken we van ‘de jongere’.  De jongere richt zich steeds meer op zijn 

leeftijdgenoten en spiegelt zich vooral aan de peergroepen steeds minder aan de ouders. “Wie ben ik? 

Wie wil ik zijn, of juist niet zijn?”, dat zijn essentiële vragen in deze levensfase.  Lichamelijk en geestelijk 

vinden er ingrijpende veranderingen plaats, die op hun beurt weerslag hebben op het sociale en seksuele  

functioneren. Het voorgezet onderwijs en het MBO doen een beroep op een zekere mate van 

zelfstandigheid, planningsvaardigheden en abstract denken.  

Gelukkig doorlopen de meeste jongeren een puberteit en adolescentie zonder problemen. Een gedeelte 

van de  jongeren en hun ouders hebben meer inspanning en inzet van voorzieningen valt aan jongeren 

met chronische ziekten, leerproblemen (waaronder Lichte Verstandelijke Beperking), jongeren met 

psychische problemen, jongeren van ouders met chronische ziekten, jongeren die opgroeien in armoede 

en/of een combinatie van deze problemen. JGZ-professionals ondersteunen jongeren en ouders zo 

nodig in deze levensfase. 

Thema’s in deze ontwikkelingsfase zijn: 

 Preventie van lichamelijke en zintuiglijke problemen zoals primaire preventie infectieziekten 

(door vaccinaties), preventie en vroegsignalering overgewicht, vroegsignalering gehoor- en 

visusproblemen  

 Preventie middelengebruik en –verslaving (alcohol, roken, drugs) 

 Beoordelen functies: 

o Lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren 

o Leefstijl, slapen, seksuele ontwikkeling 

 Internetgebruik en beeldschermgebruik (sociale media, gamen, etc), hier uit voortvloeiend 

weerbaarheid mbt social media  

 Verkleinen gezondheidsachterstanden, armoedepreventie en  geestelijke gezondheidszorg 

 

 Preventie kindermishandeling 

 Participatie school, waaronder ziekteverzuimbegeleiding volgens M@zl 

 Stimuleren van beweging (zoals sporten, zwemmen,  en fietsen) 

 Stimuleren van bewegen en vrijetijdsbesteding. 

 Jonge mantelzorgers  
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Contactmomenten 

JGZ biedt aan alle kinderen in Amstelland drie contactmomenten aan. Het moment waarop kan per 

schoolsoort verschillen. Er wordt een preventief gezondheidsonderzoek uitgevoerd. Hieronder wordt 

onze werkwijze beschreven.  

1e contactmoment VO 

In de eerste of tweede klas van het Voortgezet Onderwijs biedt JGZ leerlingen een contactmoment aan. 

Jongeren vullen tijdens een lesuur op school de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en Je Gezondheidxi in. 

Na het invullen van deze gezondheidsvragenlijst krijgen jongeren een gezondheidsboodschap op maat 

en worden zij verwezen naar betrouwbare informatie zoals jouwggd.nl. Hier kunnen jongeren altijd 

terecht met vragen en kunnen zij chatten met een JGZ-professional.  

Op basis van het risicoprofiel van de doelgroep biedt JGZ meer zorg aan jongeren in het VMBO. Op het 

VMBO worden alle jongeren uitgenodigd voor een face-to-face contact met de JGZ-professional. Per 

schooljaar 2018-19 worden de VMBO-T leerlingen op basis van de screening uitgenodigd  aan de hand 

van risicotaxatie, zoals ook de werwijze op het HAVO en VWO is. 

Bij jongeren in het HAVO enVWO  wordt gescreend op groei. De JGZ-professional voert een risicotaxatie 

uit op basis van deze screening, de uitkomst van de Jij en Je Gezondheid vragenlijst en aanmelding vanuit 

de jongere zelf, ouders of school. Op basis van deze risicotaxatie nodigt de JGZ-professional een deel 

van de jongeren uit voor een face-to-face contact.  

Tijdens het face-to-face contact gaat de JGZ-professional met de jongere in op vragen en/of problemen, 

indien dit nog niet gedaan is, meet de groei en geeft  adviezen. Zo nodig vindt nader (lichamelijk of 

psychosociaal) onderzoek plaats en neemt de JGZ-professional, altijd in samenspraak met de jongere, 

contact op met ouders, school en andere betrokkenen. Indien nodig verwijst de JGZ-professional de 

jongere  samen met ouders,  huisarts of andere betrokkenen door naar passende zorg of hulpverlening.  

2e contactmoment VO  

Het tweede contactmoment heeft dezelfde invulling als het eerste en vindt twee schooljaren na het 

eerste contactmoment plaats. 

Zorg op maat 

Om zorg op maat te kunnen bieden aan kinderen is het belangrijk dat wanneer ouders, kinderen en 

jongeren al in begeleiding zijn bij een schoolcoach of jeugdpsycholoog, met toestemming van de 

jongere en ouders, relevante informatie gedeeld kan worden met de JGZ-professional.  

Een extra individueel contact kan verschillende vormen hebben. Inhoudelijk kan het gaan om extra 

observatie, onderzoek, voorlichting, ondersteuning gericht op normaliseren, maar ook de jongere en 

ouders motiveren om hulp te accepteren. Het extra contactmoment is gericht op een specifiek 

gezondheidsprobleem, opvoedingsvraag, opvoedingsprobleem, veiligheid van het de jeugdige, 

ontwikkelingsachterstand, draagkracht/draaglast disbalans, verminderde eigen kracht, ontbreken 

sociaal netwerk, etc. Ook kan extra individuele aandacht plaatsvinden in een casuïstiekbespreking, het 

Zorgbreedteoverleg of Zorg- en Adviesteam op school, en het MultiDisciplinaire Overleg (MDO).  
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Als ouders, kinderen of jongeren meer hulp nodig hebben dan vanuit JGZ geboden kan worden, dan leidt 

JGZ toe naar begeleiding binnen school, huisarts, (para)medische zorg, medisch specialist, het sociaal 

team  of  specialistische jeugdhulp.  

Ziekteverzuimbegeleiding 

Er is sprake van schoolverzuim  wanneer een jongere niet op school aanwezig is op momenten dat hij 

aanwezig moet zijn. Verzuim is geoorloofd wanneer de school toestemming heeft gegeven of wanneer 

er een geldige reden voor is, zoals ziekte. Is dat niet het geval, dan is er sprake van ongeoorloofd 

verzuim, ofwel spijbelen.  

Ziekteverzuimbegeleiding, bewezen effectief 

Schoolverzuim is een signaal van onderliggende problematiek. Door het missen van onderwijs kan de 

omgang met klasgenoten, de zelfstandigheid en het oplossend vermogen van de jongere, alsmede 

studieresultaten en de studievoortgang negatief beïnvloed worden. Dit kan vervolgens leiden tot 

afstromen  naar een lager onderwijsniveau of het niet behalen van een startkwalificatie. Aangenomen 

wordt dat een verzuim van meer dan 20% cumulatief over meerdere schoolperioden problematisch is 

voor de ontwikkeling van een kind. 

Het behalen van een startkwalificatie geeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek 

in de samenleving. Dit is niet alleen goed voor de jongere zelf, maar ook voor de maatschappij en de 

economie.  

JGZ werkt volgens  M@zl methode (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Wanneer een jongere 

twee aaneengesloten weken of meer dan drie keer ziekgemeld wordt  in 2 maanden tijd, dan wordt deze 

door school aangemeld bij JGZ. JGZ neemt contact op met dejongere en ouders en er volgt een 

(telefonisch)consult. Na afloop van de gesprekken met de jongere en ouders is het de jeugdarts die een 

uitspraak doet over de belastbaarheid van de jongere en de mogelijkheid om volledig, gedeeltelijk of 

niet aan het lesprogramma deel te nemen. Dit laatste deelt de jeugdarts in samenspraak met de jongere 

en ouders met school.  Zo nodig wordt ook de leerplichtambtenaar betrokken in het begeleidingstraject. 

Door het (vroeg)tijdig signaleren van jongeren met schoolverzuim, gevolgd door een adequate aanpak 

en effectieve samenwerking tussen school, jongere, ouders, de jeugdarts en indien nodig de 

leerplichtambtenaar wordt langdurig schoolverzuim voorkomen en daarmee vroegtijdig schoolverlaten 

tegen gegaan.  

Workshop M@zl                                                                                                                                                                             

Binnen de  JGZ zijn meerdere jeugdverpleegkundigen opgeleid tot trainer van de M@zl workshop 

‘ziekteverzuim bespreekbaar maken’. De workshop is bedoeld voor werknemers binnen school die te 

maken hebben met ziekteverzuim.  Tijdens de workshop traint de deelnemer met een acteur om het 

gesprek over het ziekteverzuim met de leerling en ouders te voeren. Scholen betalen alleen de kosten 

van de acteur voor deze voor docenten geaccrediteerde workshop. 
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Thuiszitters en leerplichtvrijstelling 
De JGZ neemt actief deel aan de overlegvormen die zich richten op thuiszitters. Samen met de 

leerplichtambtenaren, zorg coördinatoren en het samenwerkingsverband VO wordt gekeken naar ieders 

rol in het actieplan thuiszitters. Er zijn meerdere jeugdartsen gespecialiseerd in de onafhankelijke 

medische advisering die door leerplichtambtenaren gevraagd wordt wanneer ouders voor hun kind een 

leerplichtvrijstelling op basis van lichamelijke of psychische gronde aanvragen. In Amstelland neemt de 

JGZ actief deel aan het overleg met leerplicht en samenwerkingsverbanden om de werkwijze bij 

leerplichtvrijstellingsaanvragen te verbeteren. 

Samenwerking en advisering scholen  

In het Voortgezet Onderwijs voert de JGZ-professional jaarlijks met vertegenwoordigers van de school 

ook een Gezonde School gesprek. Hierbij zijn een Adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD 

aanwezig en één of meer JGZ-professionals. Tijdens het gezonde school gesprek met school komen  aan 

de orde: de uitkomsten uit het schoolgezondheidsprofiel, de signalen die er zijn uit leerling gesprekken,  

informatie vanuit school en/of lopende preventieve programma’s. Hoe staat de school er voor en waar is 

behoefte aan? Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jeugdpreventiewijzer en de preventiescan. 

Jeugdgezondheidsprofessionals lichten dan samen met de Adviseur Gezondheid en Leefstijl de cijfers 

toe, adviseren bij het kiezen van een gezondheidsthema en het kiezen van individuele en universele 

preventieprogramma’s. De school is leidend in de keuzes die zij hierin maakt. De adviseur Gezondheid 

en Leefstijl heeft een rol in het begeleiden van de school en het op verzoek van de school uitvoeren van 

de universele programma’s.  

 

Bij voorkomende acute gezondheidsproblemen en incidenten die een bedreiging vormen voor de 

volksgezondheid of maatschappelijke onrust veroorzaken (bv. infectieziekten, hygiënische problemen, 

vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling, pesten, overlijden van 

een leerling of leerkracht) adviseert en ondersteunt de Jeugdgezondheidszorg  scholen. 

 

  



 

Basispakket Amstelland 2020-2024 
 Pagina 25 

 

MBO en VAVO 

Algemeen 

Adolescentie is de overgang in de ontwikkeling tussen de jeugd en volledige volwassenheid. Dit 

representeert de periode waarin een persoon biologisch, maar niet emotioneel volgroeid is. Dit zien we 

terug in de maatschappij. Sommige jongeren vinden de overstap van Voorbereidend Middelbaar 

Onderwijs naar Middelbaar Beroepsonderwijs moeilijk. Ze komen nauwelijks op school aan of haken 

vroegtijdig af. Ook zien we dat ze wettelijke verantwoordelijkheden krijgen, zoals controle over hun 

financiën, waar sommigen (nog) niet aan toe zijn. Vanaf hun achttiende levensjaar kunnen jongeren in 

principe geen aanspraak meer maken op voorzieningen en hulpverlening vanuit de jeugdwet. Dat kan 

grote veranderingen met zich meebrengen. 

Wanneer een jongere om wat voor reden dan ook niet in staat is om deel te nemen aan het regulier 

voortgezet onderwijs dan bestaat er de mogelijkheid om aangepast onderwijs te volgen op het 

Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Als de jongere nog geen 18 jaar is, heeft hij/zij geen 

rechtstreekse toegang tot het VAVO. De jongere moet dan door de ‘reguliere’ school uitbesteed 

worden. Dat betekent dat de jongere ingeschreven blijft op de reguliere school, maar met een 

zogenaamde  uitbestedingsovereenkomst (UBO) naar een VAVO school kan om zijn/haar diploma te 

halen. Ter bevordering van de participatie aan het onderwijs en de maatschappij biedt de JGZ ook zorg 

voor deze groep jongeren. Dit houdt in dat JGZ ondersteunt met Ziekteverzuimbegeleiding en 

advisering over de individuele leerlingen.  

Zorg op maat 

De JGZ verzorgt geen standaard programma aan preventieve gezondheidsonderzoeken voor alle 

adolescenten. Wij voeren enkel extra preventieve individuele of collectieve activiteiten uit voor 

adolescenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs. De jeugdartsen doen onderzoeken op indicatie 

(waaronder ziekteverzuimbegeleiding volgens M@zl), hebben telefonisch of digitaal contact met de 

jongeren en nemen deel aan  casuïstiekbesprekingen in de ZorgAdviesTeams op scholen.  

Ook verwijzen wij tijdens de contactmomenten veelvuldig naar Jouwggd.nl. 

Een extra individueel contact kan gaan om een extra observatie, extra onderzoek, extra voorlichting, , 

oproep op het vaccinatie inloopspreekuur bij nieuwkomers, een casuïstiekbespreking in het ZAT (Zorg-

en adviesteam), extra ondersteuning gericht op normaliseren, dan wel jongere motiveren hulp te 

accepteren. Het extra contactmoment is gericht op een specifiek gezondheidsprobleem (lichamelijke en 

zintuiglijke functies), psychosociale ontwikkeling,  schoolparticipatie (ziekteverzuim begeleiding volgens 

M@zl). 

Samenwerken  

JGZ zoekt de samenwerking met de zorg partners  in het MBO , VAVO en met het LEC (Loopbaan 

Expertise Centrum). Het gaat hier om begeleiding van leerlingen met een hoog risico die individueel 

begeleid worden. In overleg met jongeren werken JGZ professionals samen met professionals in de 

publieke en curatieve gezondheidszorg zoals huisartsen en medisch specialisten, sociaal team, welzijn, 

jeugdhulp, WMO en andere relevante partners. Samenwerken geldt zowel voor individuele als 

collectieve preventieve activiteiten.  

Collectieve preventie 
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De jeugdgezondheidszorg kan samen met de aan school verbonden jeugdhulpverlener naar aanleiding 

van signalen in de spreekkamer met school in gesprek hoe het ervoor staat op lichamelijk- en 

psychosociaal gebied met de leerlingen. Zo kunnen ze, indien nodig, een hoog-risico preventieve aanpak 

aanbieden. Te denken valt hoog-risico trainingen/voorlichting, zoals ten aanzien van middelengebruik.   

Wij verzamelen signalen, waaronder gepseudonimiseerde informatie uit gezondheidsdossiers. Op basis 

van deze gegevens adviseren wij  op school niveau adviseren over een collectieve of hoog-risico 

preventieve aanpak.  
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Speciaal Onderwijs 4 jaar en ouder      

Algemeen  

Een deel van de kinderen in Amstelland bezoekt het Speciaal Basisonderwijs (SBO), het Speciaal 

Onderwijs (SO) en het Praktijkonderwijs. Met de invoering van passend onderwijs is de trend dat 

kinderen langer in het reguliere onderwijs blijven. Een consequentie hiervan is dat zij wanneer zij toch de 

overgang maken naar het Speciaal (Basis) Onderwijs er vaker sprake is van complexere en zwaardere 

problematiek. Het aantal contactmomenten in het Speciaal Onderwijs  is hoger, er is meer aandacht 

nodig en er worden meer acties door de JGZ-professionals uitgevoerd. 

Het Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs 

Het Speciaal Basisonderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen van 4 -12 jaar die zich in het reguliere 

onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het betreft hier lichtere problematiek dan de problematiek waar 

leerlingen in het Speciaal Onderwijs mee te maken hebben. Het Praktijkonderwijs is er voor jongeren 

vanaf 12 jaar die een aanzienlijke leerachterstand hebben in combinatie met een zwakkere intelligentie. 

De JGZ-professionals die contactmomenten uitvoeren op  SBO scholen zijn de jeugdarts en 

doktersassistent en op het Praktijkonderwijs is dat alleen de jeugdarts.  In beide soorten onderwijs is de 

groep leerlingen uit gezinnen met een lage Sociaal Economische Status sterk vertegenwoordigd. Deze 

leerlingen hebben extra ondersteuning nodig ook vanuit het Basispakket Jeugdgezondheidszorg, omdat 

er vaak sprake is van complexe problematiek, er meerdere ondersteuningsvragen kunnen zijn en bij deze 

kinderen vaker  sprake is van gezondheidsproblematiek. Om die reden beschrijven en begroten wij het 

Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs onder het kopje Speciaal Onderwijs. Voor de leesbaarheid 

zal in de volgende alinea’s  alleen over Speciaal Onderwijs gesproken worden. 

Het Speciaal Onderwijs 

Voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere complexe problematiek is er 

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO). In de Amstelland gemeentes is er één school voor 

clusteronderwijs, namelijk De Pionier in Duivendrecht, waar kinderen met problemen op het gebied van 

psychiatrische aandoeningen en/of ernstige gedragsproblemen onderwijs krijgen. 

Voor de overige vormen van Speciaal Onderwijs en clusteronderwijs zijn er scholen in de omringende 

gemeentes, zoals Amsterdam en Kennemerland. 

De JGZ-professional die contactmomenten uitvoert op het Speciaal Onderwijsis een ervaren jeugdarts 

die minimaal de tweejarige specialisatie opleiding tot Jeugdarts KNMG voltooid heeft. 

Contactmomenten  

De JGZ professionals zien kinderen wanneer zij “instromen” in het Speciaal Onderwijs. De JGZ biedt  

preventieve gezondheidsonderzoeken aan met een andere frequentie dan op het regulier onderwijs, 

namelijk elke 2-3 jaar. In overleg met ouders en kinderen ontvangt school een terugkoppeling van de 

bevindingen van het onderzoek.  
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Zorg op maat 

In het Speciaal Onderwijs zitten relatief veel kinderen met overgewicht en/of (morbide) obesitas. Zoveel 

als mogelijk zetten JGZ-professional zich in om deze kinderen te begeleiden naar een gezondere 

leefstijl. JGZ sluit daarbij aan bij de zorgstructuur van de school van het kind en initiatieven in de wijk die 

gericht zijn op een gezonde leefstijl. Samen met ouders bespreken wij wat nodig is om het gezin of 

kind(eren) te begeleiden naar een gezonde leefstijl en verwijzen wij waar nodig door naar hulpverlening.  

 

Naast de zorg op maat in de vorm van extra contactmomenten is het verwijzen in het Speciaal Onderwijs 

een omvangrijke taak. De kinderen die gebruik maken van  het Speciaal Onderwijs worden vanwege hun 

problematiek vaker verwezen naar gespecialiseerde zorg. Zij komen vanuit de hele regio naar een 

bepaalde school, ook vanuit gemeentes buiten Amstelland. Extra zorg en verwijzen vraagt dan ook vaak 

om meer afstemming zowel binnen de school als daarbuiten. In overleg met ouders, de Commissie van 

Begeleiding en de andere aan school en/of de jongere verbonden professionalskunnen jeugdartsen 

kinderen verwijzen naar gespecialiseerde vormen van zorg en/of hulp. Ook maakt een deel van de 

leerlingen gebruik van onderwijszorgarrangementen. Hiervoor is geen verwijzing noodzakelijk.  

Op het Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt verzuimbegeleiding volgens M@ZL aangeboden. Deze 

methodiek wordt onder de doelgroep 12 jaar en ouder nader omschreven. 

 

Samenwerken 

De jeugdarts is een vaste deelnemer aan het multidisciplinaire overleg (ook wel: Commissie van 

Begeleiding, Zorg overleg) van de school. Dit overleg vindt regelmatig plaats, meestal in een frequentie 

van een maal per vier tot zes weken. Ook binnen het Speciaal Onderwijs werken wij samen met de aan 

de school verbonden Jeugdhulpverlener  en geven wij invulling aan individuele en collectieve preventie 

waar nodig. 
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In ontwikkeling 

Bij GGD West Brabant is een tool ontwikkeld om M@zl uit te kunnen voeren in het primair onderwijs. 

Deze tool wordt momenteel in een onderzoekstraject getest in west Brabant. GGD Amsterdam is met 

een multidisciplinair* projectteam een pilot ‘M@zl in het Primair Onderwijs’ aan het voorbereiden. Het 

doel van de pilot is om deze tool te testen binnen een aantal scholen met veel problematiek. Ook kan 

GGD Amsterdam een bijdrage leveren aan het onderzoekstraject . De verwachting is dat de M@zl 

methodiek op zijn vroegst vanaf schooljaar 2020-2021 landelijk beschikbaar zal zijn.  
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Voetnoten en literatuur 

 
i
 Proefschrift Machteld Huber: Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health 

and healthcare, and in evaluating health effects of food. Daarbij gaat ze uit van het nieuwe concept van gezondheid dat 

gezondheid beschrijft als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de vele 

fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. Gezondheid en zorg behelzen daarin niet alleen fysiek en mentaal 

welbevinden, maar omvatten ook aspecten als sociale en maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en zingeving. 

De uitvoering van zorg en gezondheidsbevordering is gebaseerd op gedegen onderzoek en sluit aan bij het 

beleid, waardoor we de schakel tussen theorie en praktijk zijn. De zorg sluit aan bij individuele behoeften. De burger krijgt 

de zorg die hij of zij nodig heeft, maar geen onnodige zorg. Het zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en het 

bevorderen van de zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten. De zorg die de GGD Amsterdam levert is ook 

afgestemd op de maatschappelijke behoefte. 

 
ii Het Basispakket Jeugdgezondheidszorg 2019 is gebaseerd op het Landelijk Professioneel Kader opgesteld door het 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Dit kader vervangt het contactmomenten Basistakenpakket uit 2003.  

iii
 Preventie hier nog even toegelicht: 

• Universele preventie is gericht op de algemene bevolking en heeft tot doel de kans op het ontstaan van ziekte of 

risicofactoren te verminderen en gezondheid te bevorderen. 

• Selectieve preventie heeft tot doel specifieke (hoog)risicogroepen te identificeren en gerichte preventieprogramma’s uit 

te voeren zodat de gezondheid wordt bevorderd. 

• Geïndiceerde preventie heeft tot doel het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een 

interventie of een behandeling bij een individu met een verhoogd risico of beginnende klachten. 

• Zorggerelateerde preventie is gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen, om 

de ziektelast te reduceren, complicaties tegen te gaan en zelfredzaamheid te ondersteunen. 

iv De Jeugdgezondheidszorg heeft bij de bij de uitvoering van activiteiten te maken met de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg is gerelateerd aan de Wbp. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting houdt 

toezicht op de handhaving van de kwaliteit van de zorg op basis van deze wetten. 

v
 Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg van het RIVM (Dunnink, 2010) 

 
vi

 Naar  verwachting komt het Nederlands Centrum Jeugd  NCJ in 2018 met nieuwe richtlijnen hieromtrent. 

vii
 Roseboom et al 2001; Barker 2007; Lumey et al. 2011; Steegers et al. 2016). Er blijkt een duidelijk verband tussen het 

wonen in achterstandswijken en ongunstige zwangerschapsuitkomst in het bijzonder met betrekking tot het risico op 

vroeggeboorte, laaggeboortegewicht en intra-uteriene sterfte (Vos et al. 2014).   

 
viii

 Eerste hulp bij Hechting; Taal voor ouders en hun jonge kind. Paulien Kuipers. De Tijdstroom uitgeverij, 2015 

 
ix   Draaiboek neonatale hielprikscreening (RIVM) 

       Draaiboek neonatale gehoorscreening JGZ 2.0 (RIVM) 

       Manifest 1001 kritieke dagen (NIP, NVO, DAIMH, Babywerk, 2015)  

   Position paper: Een gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generatie (2017, Nji, NCJ, TNO, Hogeschool Leiden, Bernard 

   van Leer foundation)  

Handreiking Kwetsbare zwangeren (KNOV, 2017) 
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Richtlijn Vroegsignalering en overdracht gegevens van pasgeborenen in Amsterdam (2016, 1stelijnAmsterdam) 

https://www.ncj.nl/voorzorg/ 

Handreiking premature zwangerschappen 

 

x
 Richtlijn: Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-18 jaar) (2016), richtlijn etc, zie site ncj. 

xi
 www.jijenjegezondheidinfo.nl 
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Nummer  2019/35 
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Gemeenschappelijke Regeling Openbare 

Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland: Wijziging 

gemeenschappelijke regeling.  

portefeuillehouder : Portefeuillehouder Barbara de Reijke 

datum raadsvoorstel : 14 mei 2019 

 

Samenvatting 
De huidige Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland voldoet 

niet meer aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en dient daarom gewijzigd te 

worden. Verzoek aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is om uit te 

treden uit de regeling, zodat deze omgezet kan worden naar een 

Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO), met als doel de gemeenschappelijke regeling weer te 

laten voldoen aan de wet (Wgr). 

De bevoegdheden en zeggenschap van de gemeenteraden bij de begroting en jaarstukken 

van de GR blijven ongewijzigd. 

 

 

Wat is de juridische grondslag? 
De huidige gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ 

Amstelland) dateert uit 2013. Deze regeling voldoet niet meer aan de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) uit 2015 en dient daarom gewijzigd te worden. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Geconstateerd is dat de bestuurssamenstelling en de huidige gemeenschappelijke 

regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland niet (meer) voldoen aan de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Met de voorgestelde wijziging van de regeling wordt dit 

gecorrigeerd. 

 

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst 

tussen bestuursorganen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

Vaak wordt echter met de term gemeenschappelijke regeling gedoeld op de 

gemeenschappelijke organisatie die ontstaat na het sluiten van een dergelijke 

overeenkomst.  

Gemeenschappelijke regelingen komen in verschillende vormen voor. De meest 

voorkomende vorm is het gemeenschappelijk openbaar lichaam. Andere vormen zijn het 

gemeenschappelijk orgaan en, sinds 1 januari 2015, de bedrijfsvoeringsorganisatie. 

Behalve dat er verschillende vormen zijn, kunnen ook de deelnemers (de deelnemende 

bestuursorganen) verschillen. Wie de deelnemers zijn (gemeenteraden, colleges, 

burgemeesters of een combinatie hiervan) hangt af van de taken en bevoegdheden die 

de gemeenschappelijke regeling moet gaan uitvoeren, oftewel welke taken en 

bevoegdheden door de deelnemende bestuursorganen worden op- of overgedragen aan 

de bestuursorganen van de gemeenschappelijke organisatie. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
 

De GR OGZ Amstelland en de Wgr 2015 

De GR OGZ Amstelland is aangegaan in 2013 en is vormgegeven als een openbaar 

lichaam waaraan zowel de colleges als raden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 



 

Pagina 2 van 3 

 

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn deelnemen. Dit betekent dat sprake is van een 

zogenoemde ‘gemengde regeling’. 

Zoals hiervoor al aangegeven is in 2015 de Wet gemeenschappelijke regelingen 

gewijzigd. Naast een verschuiving van enkele termijnen, waardoor de begrotingscyclus 

beter aansluit op de gemeentelijke cyclus en de introductie van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie als nieuwe organisatievorm, zijn ook de eisen aan de 

bestuurssamenstelling van het gemeenschappelijk orgaan en het openbaar lichaam 

veranderd. 

 

Bij het nalopen van de GR OGZ Amstelland is naast een aantal kleinere onjuistheden ook 

gebleken dat de regeling “oneigenlijk gemengd” is. Dat wil zeggen dat de gemeenteraden 

op dit moment deelnemen aan de regeling terwijl zij geen (beleidsstellende of 

verordenende) raadsbevoegdheden hebben overgedragen. De verschillende gemeenten 

maken immers hun eigen beleid als het gaat om (publieke) gezondheid. Er is geen 

sprake van een gezamenlijk beleid. De GR OGZ Amstelland is daarmee een regeling die 

(slechts) gericht is op uitvoering. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen moet 

de regeling daarom worden omgezet van een ‘gemengde regeling’ in een zogenoemde 

‘collegeregeling’. Hiervoor is noodzakelijk dat de raden als deelnemer uittreden uit de 

regeling.  

 

Daarnaast bleek dat de bestuurssamenstelling niet meer voldoet aan de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Bij de voorgestelde wijziging van de regeling is zoveel 

mogelijk vastgehouden aan de huidige regeling en ook aan de constructie met de GGD 

Amsterdam die destijds is verkozen. Indien tot de voorgestelde wijzigingen wordt 

overgegaan, voldoen de regeling en de samenstelling van het huidige bestuur aan de 

huidige Wet gemeenschappelijke regelingen. Voorgesteld wordt om vervolgens het 

openbaar lichaam om te zetten in een bedrijfsvoeringsorganisatie zodat de huidige 

bestuurssamenstelling (één bestuurslid per gemeente) gehandhaafd kan blijven en 

sprake is van zo min mogelijk ‘bestuurlijke drukte’.  

 

Wat verandert er voor de gemeenteraad? 

Belangrijk om op te merken is dat met de voorgestelde veranderingen er in de praktijk 

zeer weinig voor de gemeenteraad verandert:  

De procedure en zeggenschap van de gemeenteraad voor wat betreft de begroting & 

jaarstukken blijven exact hetzelfde; zo blijft de mogelijkheid om een zienswijze in te 

dienen op de begroting ongewijzigd. Ook het recht op inlichtingen van de raad verandert 

niet en het afleggen van verantwoording van het bestuurslid aan de ‘eigen’ 

gemeenteraad blijft gelijk. In de huidige regeling was reeds in de toelichting opgenomen 

dat alleen collegeleden (en dus geen raadsleden) zitting namen in het bestuur, dus ook 

op dat punt wijzigt er in de praktijk niets. Een verschil is wel dat benoeming van de 

bestuursleden niet meer bij de gemeenteraad maar bij het college ligt. Belangrijk om te 

melden is dat óók in de toekomst bij uitbreiding en/of wijziging van de regeling de 

colleges altijd toestemming nodig hebben van de gemeenteraden voordat hiertoe 

overgegaan kan worden. 

 

Wat gaan we doen? 
Gelet op: 

artikel 1 en artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland;  

 

overwegende dat: 
- de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheid Amstelland nog niet is 

aangepast aan de thans geldende Wet gemeenschappelijke regelingen, waardoor 
deze verouderd is en aanpassing behoeft; 

- de thans deelnemende gemeenteraden geen bevoegdheden hebben op- of 
overgedragen aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam dat in het leven 
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is geroepen met deze gemeenschappelijke regeling en dit ook niet voornemens 
zijn om te gaan doen; 

- dientengevolge de gemeenteraden conform de Wet gemeenschappelijke 
regelingen ten onrechte deelnemer zijn aan de gemeenschappelijke regeling 
openbare gezondheid Amstelland; 

- om die reden elke deelnemende gemeenteraad voor zichzelf zal besluiten tot 
uittreden als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling openbare 
gezondheid Amstelland en tevens instemt met het uittreden van de overige 
deelnemende gemeenteraden; 

- het algemeen bestuur van OGZ Amstelland heeft voorgesteld de 
gemeenschappelijke regeling openbare gezondheid Amstelland te wijzigen 
conform het daartoe bijgevoegde voorstel; 

- voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheid 
Amstelland de colleges van burgemeester en wethouders de toestemming nodig 
hebben van de gemeenteraden van de gemeente waartoe zij behoren; 

 

wordt het volgende besluit voorgelegd:  

 
 Als gemeenteraad uit te treden als deelnemer aan de gemeenschappelijke 

regeling openbare gezondheid Amstelland; 
 in te stemmen met het uittreden van de andere, thans nog aan deze 

gemeenschappelijke regeling deelnemende, gemeenteraden; 
 het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de 

gemeenschappelijke regeling openbare gezondheid Amstelland te wijzigen 
conform het daartoe bijgevoegde voorstel. 

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De wijziging van de vorm van de GR OGZ Amstelland is eerder geaccordeerd in het 

bestuurlijk overleg en is juridisch onvermijdelijk.  

Op basis van de taken en bevoegdheden die zijn belegd bij deze GR is het niet correct 

dat de gemeenteraden deelnemer zijn aan de GR. Wat betreft de procedure en 

zeggenschap van de gemeenteraad met betrekking tot de begroting en jaarstukken van 

de GR OGZ Amstelland, deze blijven exact hetzelfde; zo blijft de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen op de begroting ongewijzigd. 

 

Met het doorvoeren van de gewijzigde vorm van de gemeenschappelijke regeling voldoen 

de regeling en de samenstelling van het bestuur weer aan de Wgr 2015.  

 

Met de deelnemende gemeenten in de GR OGZ Amstelland is afgesproken om de tekst 

van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland 

tegelijkertijd voor te leggen aan alle raden. 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Door de GR OGZ Amstelland is vooraf juridisch advies opgevraagd bij een extern bureau 

met expertise op het gebied van gemeenschappelijke regelingen en de Wgr. De reden om 

te kiezen voor een advies van een extern bureau is dat het gaat om zeer specifieke 

kennis. De kosten van dit onderzoek zijn gedekt uit eigen middelen van de GR.  

 

Wat is het vervolg? 

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, zal het college van burgemeester en 

wethouders de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland 

wijzigen conform het bijgevoegde tekstvoorstel. 

 

Bijlagen 

Tekst gewijzigde gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland.
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RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019, nummer 

2019/35, 

 

 

BESLUIT : 
 

 Als gemeenteraad uit te treden als deelnemer aan de gemeenschappelijke 
regeling openbare gezondheid Amstelland; 

 in te stemmen met het uittreden van de andere, thans nog aan deze 
gemeenschappelijke regeling deelnemende, gemeenteraden; 

 het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de 
gemeenschappelijke regeling openbare gezondheid Amstelland te wijzigen 
conform het daartoe bijgevoegde voorstel. 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
 J. Langenacker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Gewijzigde GR OGZ Amstelland.pdf 

 1 

 
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland  
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover voor de eigen 
gemeente bevoegd; 
 
 
overwegende dat, 
 
de colleges voor de taken op grond van de Wet publieke gezondheid  
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken en de 
instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in hun 
gemeenten; 
 
gezamenlijke uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken gewenst is met het 
oog op borging van de kwaliteit en versterking van de continuïteit; 
 
het gewenst is om de openbare gezondheidszorgtaken gezamenlijk uit te voeren 
op een schaal die qua gebied samenvalt met de Veiligheidsregio Amsterdam 
Amstelland; 
 
voornoemde colleges hun taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg 
willen doen uitvoeren door de GGD Amsterdam; 
 
de gemeente Amsterdam, als publiekrechtelijk rechtspersoon verantwoordelijk voor 
de GGD Amsterdam, bereid is om bedoelde openbare gezondheidszorgtaken 
duurzaam voor de overige gemeenten in het werkgebied van de Veiligheidsregio te 
verrichten blijkens een afzonderlijk convenant terzake; 
 
 
gelet op 
 
de Wet publieke gezondheid, 
hoofdstuk 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en 
de toestemming van de raden van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn 
 
besluiten 
 
de navolgende gemeenschappelijke regeling gewijzigd vast te stellen: 
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. 
 
 
HOOFDSTUK I 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Artikel 1 
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 
a.) ‘regeling’: de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg 

Amstelland; 
b.) ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’; de bedrijfsvoeringsorganisatie Openbare 

Gezondheidszorg Amstelland, bedoeld in artikel 2; 
c.) ‘gemeente’: een gemeente waarvan het college van burgemeester en 

wethouders aan deze regeling deelneemt, te weten de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn; 

d.) ‘college’: een college van burgemeester en wethouders dat aan deze 
regeling deelneemt; 

e.) ‘raad’: een raad van de gemeente; 
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f.) ‘wet’: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
g.) ‘GGD’: de geneeskundige en gezondheidsdienst van de gemeente 

Amsterdam; 
h.) ‘gezamenlijk takenpakket’: de taken die door de GGD in het kader van de 

wet standaard worden uitgevoerd voor alle colleges, zoals beschreven in 
Productbeschrijvingen openbare gezondheidszorg Regio Amstelland; 

i.) ‘aanvullend takenpakket”: de taken die door de GGD op basis van 
aanvullende afspraken worden uitgevoerd voor één of meerdere colleges; 

j.) ‘begroting’: stukken die voor enig begrotingsjaar inzicht geven in de 
geraamde kosten, inhoud en omvang van elke productgroep van het 
(gezamenlijke en aanvullende) takenpakket, inclusief een meerjarenraming 
voor de drie jaren volgend op het desbetreffende begrotingsjaar; 

k.)  ‘rekening’: het stuk waarin de GGD over het afgelopen begrotingsjaar 
verantwoording aflegt over en verslag doet van de realisatie van de 
prestatieafspraken die gelden in het kader van het vastgestelde 
(gezamenlijk en aanvullend)  takenpakket. 

 
 
 
HOOFDSTUK II 
 
DE BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE 
 
Artikel 2 
1. Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie genaamd: “Openbare 

gezondheidszorg Amstelland”.  
2.  De bedrijfsvoeringsorganisatie is gevestigd te Amstelveen. 
3. Het werkgebied van de bedrijfsvoeringsorganisatie omvat het grondgebied 

van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. 

 
 
 
HOOFDSTUK III 
 
BELANG, DOEL EN TAKEN 
 
Belang en doel 
 
Artikel 3 
1.  De bedrijfsvoeringsorganisatie is opgericht in het belang van de 

bescherming, bevordering en bewaking van de gezondheid van de 
bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het werkgebied van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie, bedoeld in artikel 2, derde lid. 

2.  De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft tot doel: 
-  het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de 

bevolking; 
- het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg; 
- alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord 

verband houdt. 
 
 
Taken 
 
Artikel 4 
1. Ten behoeve van het in artikel 3 omschreven belang en doel dragen de 

colleges de volgende taken over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie : 
a. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de colleges inzake de 

uitvoering van volksgezondheidstaken, welke aan de colleges zijn 
opgedragen; 



 3 

b. het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de Wet 
publieke gezondheid en de uitvoering van een deel van de taken op 
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 door de GGD, 
voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijk en aanvullend 
takenpakket; 

c. al die taken ten aanzien waarvan de colleges unaniem hebben besloten 
dat deze tot het gezamenlijke takenpakket dienen te worden gerekend. 

2. De colleges kunnen in overleg met het bestuur en in het kader van het in 
artikel 3 omschreven belang, afzonderlijk aan de 
bedrijfsvoeringsorganisatie de uitvoering van aanvullende taken opdragen. 
Hiertoe behoeft deze regeling niet gewijzigd te worden. 

3.  Voor zover nodig en mogelijk voert het lichaam de toevertrouwde taken uit 
in samenwerking en overleg met plaatselijke en regionale diensten en 
instellingen die daarvoor in aanmerking komen. 

 
 

 
HOOFDSTUK IV 
 
HET BESTUUR 
 
Samenstelling 
 
Artikel 5 
1. De colleges wijzen elk uit hun midden één lid aan voor het bestuur. 
2. Daarnaast wijzen de colleges elk uit hun midden één plaatsvervangend lid 

aan voor het bestuur. 
 
Artikel 6 
1. De leden van het bestuur worden aangewezen voor de duur van de 

zittingsperiode van het college. Bij de aanvang van elke zittingsperiode 
vindt de aanwijzing plaats in de eerste vergadering van het college in 
nieuwe samenstelling. 

2. De leden van het bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen 
leden van het bestuur in functie treden. 

3. De leden van het bestuur treden af op het moment van verlies van het 
lidmaatschap van het college dat hen heeft aangewezen. 

4. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden 
opengevallen plaats tot lid van het bestuur is aangewezen, treedt af op het 
tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten 
aftreden. 

5. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit 
ontslag stellen zij de leden van het bestuur, alsmede het college dat hen 
heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte. 

 
Werkwijze 
 
Artikel 7 
Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als het 
daartoe besloten heeft, dan wel als de voorzitter of eenvijfde van de leden van het 
bestuur daartoe heeft verzocht. 
 

 

Artikel 8 
1. Het bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten 

wanneer eenvijfde van de aanwezige leden daarom verzoekt of de 
voorzitter het nodig oordeelt. Het bestuur beslist vervolgens of met 
gesloten deuren wordt vergaderd. 
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2. Bij het nemen van besluiten door het bestuur brengen de leden voor het 
college dat zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van 
de leden die college van een gemeente vertegenwoordigen met een 
inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of 
gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van drie stemmen. 

3 Wanneer de stemmen ten aanzien van een specifiek onderwerp staken, 
wordt daarover in een volgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de 
stemmen in de volgende vergadering wederom, dan is het voorstel niet 
aangenomen.  

4.  Voor de toepassing van het tweede lid gelden de bevolkingscijfers van de 
gemeenten per 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van 
de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden. 

5. In een besloten vergadering van het bestuur kan niet beraadslaagd worden 
noch een besluit worden genomen over: 
a.) de vaststelling en wijziging van de begroting; 
b.) de vaststelling van de rekening; 
c.) het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen of 
onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan 
of het beëindigen van de deelname daaraan; 

6. In een besloten vergadering van het bestuur kan geen besluit worden 
genomen over het doen van een uitgave voordat de begroting of 
begrotingswijziging, waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd. 

 
Artikel 9 
1. Het bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 
2. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan de colleges 

toegezonden. 
3. De directeur van de GGDof diens vervanger woont als adviseur de 

vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist. 
 
Bevoegdheden 
 
Artikel 10 
1. De colleges besluiten op voorstel van het bestuur over de omvang en 

inhoud van het takenpakket. Het bestuur  stelt de kosten vast die daaraan 
gekoppeld zijn. 

2. Het telkenjare te nemen besluit omtrent het takenpakket wordt periodiek en 
voortschrijdend ingericht voor een periode van vier jaar, te beginnen vanaf  
31 december 2013. 
Het bestuur is bevoegd te besluiten over de oprichting van of deelneming 
in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperatieve en andere 
verenigingen of onderlinge waarborgmaatschappijen. Voorgaande 
besluiten moeten worden geacht bijzonder te zijn aangewezen voor de 
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt 
niet genomen dan nadat de raden een ontwerpbesluit is toegezonden en in 
de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van 
het bestuur te brengen. 

 
 
Inlichtingen en verantwoording 
 
Artikel 11 
1. Een lid van het bestuur geeft aan de raad van de gemeente waarvan het 

college hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door de raad, of een of 
meer leden daarvan, worden verlangd. De inlichtingen kunnen zowel 
mondeling als schriftelijk worden verstrekt. Op gelijke wijze dient het lid het 
college dat hem heeft aangewezen inlichtingen te verschaffen. 
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2. Een lid van het bestuur legt aan het college uit wiens midden deze is 
aangewezen, op de in dat college gebruikelijke wijze verantwoording af 
over het door hem in het bestuur gevoerde beleid. 

3. Een lid van het bestuur legt aan de raad van de gemeente waarvan het 
college hem heeft aangewezen, op de in die raad gebruikelijke wijze, 
verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid. 

4. Indien een lid van het  bestuur niet meer het vertrouwen geniet van het 
college uit wiens midden deze is aangewezen, kan deze hem als zodanig 
ontslaan. 

 
Artikel 12 
1. Het bestuur, geeft aan de raden en de colleges van de gemeenten 

ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het 
bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. 

2. Het bestuur verstrekt aan de raden en de colleges alle inlichtingen die door 
één of meer leden van die raden of colleges worden verlangd. 

3. Het reglement van orde van het bestuur regelt de wijze waarop uitvoering 
wordt gegeven aan het in de twee vorige leden bepaalde 

 
 
HOOFDSTUK V 
 
DE VOORZITTER 
 
Artikel 13 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.  
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het 

bestuur. 
3. Hij tekent alle stukken die van het bestuur uitgaan. 
4. Voorts is hij, naast het leiden van de vergaderingen belast met het terstond 

ter tafel brengen van alle tot bestuur gerichte brieven en andere stukken; 
 

 
HOOFDSTUK VI 
 
DE REGIOSECRETARIS 
 
Artikel 14 
1. Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door de regiosecretaris 

Amstelland. 
2.  De regiosecretaris medeondertekent alle stukken die van het bestuur 

uitgaan. 
3. De regiosecretaris bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en 

notuleert de bijeenkomsten, tenzij het bestuur anders beslist.. 
 
 
 
HOOFDSTUK VII 
 
FINANCIELE BEPALINGEN 
 
Begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
 
Artikel 15: 
Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden. 
 
 
Artikel 16: Zienswijzeprocedure en vaststelling begroting 
1. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting ten minste acht weken voordat 

deze wordt vastgesteld toe aan de raden. 
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2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter 
inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

3. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting 
naar voren brengen. 

4. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting dient. Daarnaast stelt het bestuur een 
ontwerpmeerjarenbegroting op voor de aansluitende periode van drie jaar. 

5. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de 
raden, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren 
kunnen brengen. 

6. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in 
ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor 
de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van de zienswijzen 
bedoeld in het derde lid. 

7. Het eerste, derde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op 
alleen die besluiten tot wijziging van de begroting, waarbij wijziging wordt 
gebracht in de hoogte van de bijdragen van de deelnemende colleges. Het 
vierde en zesde lid zijn ook van overeenkomstige toepassing op besluiten 
tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat wijzigingen in de 
begroting ook kunnen worden vastgesteld gedurende het jaar waarvoor de 
begroting geldt, en dat in dit geval inzending aan gedeputeerde staten 
binnen twee weken na vaststelling plaatsvindt. 

 
Artikel 17: Jaarrekening 
1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar 

waarop deze betrekking heeft. 
2. Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar volgende op het jaar, waarop 

de jaarrekening betrekking heeft, een voorlopige jaarrekening aan de 
raden. 

3. Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, 
doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de 
jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten. 

 
 
Verdeling van de kosten 
 
Artikel 18 
De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke 
takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie, worden 
naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de colleges. De 
uitvoering van de aanvullende taken worden per college afgesproken en bekostigd.  
 
Artikel 19 Huisvesting 
1. De GGD exploiteert de JGZ-locaties in de gemeenten Amstelveen, 

Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. 
2. Binnen de begroting is budget opgenomen voor de exploitatie en beheer  

van de JGZ – locaties. 
3. Binnen de exploitatie vallen alleen de kosten voor de JGZ-activiteiten van 

de GGD, zoals de GGD die uitvoert voor de colleges. 
4. Het bestuur stelt een spreidingsplan en een algemeen programma van 

eisen voor een JGZ-locatie vast.  
5. Voor onderhoud dat niet voor rekening komt van de verhuurder en 

vernieuwing van JGZ locaties wordt een bestemmingsreserve vastgesteld 
van 5 % van de totale omzet van de bedrijfsvoeringsorganisatie.   

6. Indien aanspraak gedaan wordt op de bestemmingsreserve wordt deze 
binnen een jaar weer aangevuld worden tot 5 % van de totale omzet van 
de bedrijfsvoeringsorganisatie. 

7. Het bestuur is gemachtigd dit percentage aan te passen.  
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HOOFDSTUK VIII 
 
Artikel 20 Algemene reserve 
1. De algemene reserve  van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt 

vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de gemeenten 
waarvan de colleges deelnemen in deze regeling. 

2. Verandering van de hoogte van de algemene reserve kan alleen na 
goedkeuring door het bestuur. 

3. Indien aanspraak gedaan wordt op de algemene reserve zal dat binnen 
een jaar weer aangevuld worden tot 10% van de totale omzet van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie.  

 

 

Artikel 21 Geschillen 
1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet, de beslissing 

van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, spant het bestuur zich in om 
een en ander minnelijk met elkaar op te lossen. 

2. Indien een minnelijke oplossing niet wordt bereikt, wordt het geschil 
voorgelegd aan een onafhankelijke arbiter of commissie van arbiters die 
een bindend advies uitbrengt. 

3. De arbiter of commissie, bedoeld in het tweede lid, wordt door de partijen 
bij het geschil gezamenlijk benoemd en krijgt een door partijen in 
gezamenlijkheid geformuleerde opdracht.  

4. Slechts in geval partijen het bij een geschil niet eens kunnen worden over 
de benoeming van de arbiter of commissie, bedoeld in het tweede lid, dan 
wel zijn opdracht of in het geval partijen van mening zijn dat de arbitrage, 
bedoeld in het tweede lid, inhoudelijk of qua proces niet voldeed aan 
daaraan gestelde eisen wordt de beslissing van gedeputeerde staten, 
bedoeld in het eerste lid, ingeroepen. 

5. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedures 
betreffende dit artikel. Eventuele gezamenlijke kosten zullen gelijkelijk 
worden verdeeld. 

 
 
Artikel 22: Archief 
1. Het bestuur is verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in 

goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 
alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking 
komende archiefbescheiden. 

2. Overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen regeling, draagt het 
bestuur zorg voor de archiefbescheiden. Het bestuur deelt voornoemde 
regeling mee aan gedeputeerde staten.  

3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de zorg voor de 
archiefbescheiden, bedoeld in het tweede lid, komen ten laste van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie. 

4. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, 
eerste lid, van de Archiefwet 1995, over te brengen archiefbescheiden is 
de archiefbewaarplaats van de gemeente Amstelveen aangewezen.  

5. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van het bestuur, 
voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het bestuur, met het toezicht 
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 belast 
de archivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt het bestuur een regeling 
vast. Het bestuur deelt voornoemde regeling mee aan de colleges. 

6. De archivaris wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 
7. In afwijking van het zesde lid kan het bestuur de archivaris van de 

gemeente Amstelveen, in overeenstemming met het college van die 
gemeente, aanwijzen als archivaris van de bedrijfsvoeringsorganisatie. 
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HOOFDSTUK IX 
 
TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING 
 
Toetreding 
 
Artikel 23 
1. Een college van burgemeester en wethouders van een andere gemeente 

dan de gemeenten bedoeld in artikel 1, onder c, kan een verzoek tot 
toetreding indienen bij het bestuur. 

2. Het bestuur zendt het verzoek tot toetreding onverwijld door aan de 
colleges. 

3.  Toetreding tot de regeling is slechts mogelijk indien de colleges, die op dat 
moment deelnemen, en het college dat wenst toe te treden daartoe 
unaniem besluiten met toestemming van hun raden bedoeld in artikel 1, 
tweede en derde lid, van de wet. 

4. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding, voordat over 
de toetreding wordt besloten.5. In het geval aan een toetreding 
voorwaarden worden verbonden als bedoeld in het vierde lid, worden de 
raden eerst in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen te 
geven over de betreffende voorwaarden. 

6. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, gaat toetreding in op de 
eerste dag van de maand volgend op de dag waarop alle colleges hebben 
ingestemd met het besluit tot toetreding, tenzij de colleges, bedoeld in het 
derde lid, unaniem tot een andere datum hebben besloten. 

 
Uittreding 
 
Artikel 24 
1. Te allen tijde kan een college besluiten uit deze regeling te treden. 

Uittreding dient te geschieden bij besluit van het betreffende college nadat 
zijn raad daartoe toestemming, bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid 
van de wet, heeft verleend. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van het 
bestuur. Een opzegtermijn van drie jaar wordt aangehouden.  

2. Het bestuur stelt regels vast met betrekking tot de berekeningswijze van de 
aan het uittredende college toe te rekenen kosten bij uittreding en de wijze 
waarop deze door het uittredende college worden betaald. 

3. Het bestuur stelt in overleg met het uittredende college en in 
overeenstemming met de regels genoemd in het tweede lid van dit artikel, 
ten minste zes maanden voor het tijdstip van uittreding een regeling op met 
betrekking tot de gevolgen van de uittreding. Indien geen 
overeenstemming kan worden bereikt, wordt een geschil als bedoeld in 
artikel 28 van deze regeling geacht te bestaan. 

 
Wijziging 
 
Artikel 25 
1. Een voorstel aan de colleges tot wijziging van deze regeling kan worden 

gedaan door het bestuur of door ten minste twee van de colleges. 
2. De colleges dienen, na verkregen toestemming van hun raden in de zin 

van artikel 1, tweede en derde lid van de wet, unaniem te besluiten tot 
wijziging van deze regeling. 

3. De wijziging van de regeling treedt niet eerder in werking dan nadat deze 
door de colleges bekend is gemaakt op de in iedere gemeente 
gebruikelijke wijze. 

 
 
Opheffing 
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Artikel 26 
1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van 

alle colleges. 
2. Het bestuur stelt, de raden van de gemeenten gehoord, een liquidatieplan 

vast en regelt de vereffening van het vermogen. 
3. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie blijft, zo nodig, na het 

tijdstip van de beëindiging in functie totdat de liquidatie is beëindigd. 
 
 
HOOFDSTUK X 
 
INWERKINGTREDING EN SLOTBEPALINGEN 
 
Inwerkingtreding 
 
Artikel 27 
1. De regeling treedt in werking op 1 januari 2013. 
2. Het college van Amstelveen draagt zorg voor de publicatie in de 

Staatscourant. 
3. Het college van Amstelveen draagt zorg voor verzending van de regeling 

aan gedeputeerde staten. 
 
Artikel 28 
De toetredende colleges moeten uiterlijk een maand na de dag van het 
inwerkingtreden van deze regeling de leden in het \bestuur hebben aangewezen. 
 
 
Slotbepaling 
 
Artikel 29 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling 
Openbare Gezondheidszorg Amstelland. 
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer     2019/49
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Jaarrekening 2018 en begroting 2020 AM match 

portefeuillehouder : Axel Boomgaars 

datum raadsvoorstel : 14 mei 2019 

 

Samenvatting 
AM match heeft de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting 2020 ingediend. De 

gemeenteraad kan haar gevoelens en zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de 

begroting  en de jaarrekening. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De Wet gemeenschappelijke regelingen. Volgens deze wet dient de raad de mogelijkheid 

te krijgen om een zienswijze in te dienen op de begroting van partijen die zijn verbonden 

middels een gemeenschappelijke regeling.  

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De raden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten dat AM 

Groep zal worden omgevormd naar de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en 

Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match. Am Match voert 

vanaf 1 juli 2016 naast de Wsw ook de Participatiewet uit voor de doelgroep tot 70% 

loonwaarde van het minimumloon, waaronder ook de doelgroep nieuw beschut. Om tot 

een doelmatige organisatie te komen is er in 2016 een reorganisatie ingezet en is per 1 

juli 2016 gestart met de nieuwe doelgroep.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 zijn in een vergadering met het bestuur 

besproken. De stukken worden aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de 

betreffende gemeenten. De colleges en gemeenteraden kunnen een zienswijze kenbaar 

maken. Daarna zal het bestuur van de AM match de begroting vaststellen. 

 

Jaarrekening 2018 

In de jaarrekening resulteert een exploitatieoverschot van € 226.000. Vanwege 

overheidsvoorschriften en ter voorkoming van een onjuiste interpretatie van dit 

overschot in het kader van de belastingdienst is dit exploitatie overschot in deze rekening 

opgenomen als een terugbetaling van de gemeentelijke bijdrage. De terugbetaling van 

een overschot is bij de transformatie van AM Groep naar AM match geregeld en voor het 

eerst in 2017 aan de orde gekomen. Hierdoor resulteert alleen een exploitatieresultaat 

indien en voor zover een bedrag als bestemmingsreserve wordt opgenomen.  

Door bovenstaande aanpassing van de presentatie van de cijfers komt het 

exploitatieresultaat in principe op € 0, tenzij er redenen zijn voor een 

bestemmingsreservering. 

 

Voor 2018 wordt een resultaat gepresenteerd van € 28.000. Het bestuur wil dit bedrag 

bestemmen ten behoeve van nog te betalen kosten in 2019 als gevolg van opgebouwde 

tijd voor tijd uren in 2018. Deze uren hebben in 2018 een extra opbrengst veroorzaakt, 

maar moeten in 2019 worden opgenomen , hetgeen leidt tot een lagere opbrengst. Om 

verslaglegging technische redenen mag volgens overheidsvoorschriften hiervoor geen 
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voorziening worden opgenomen, vandaar dat een (beperkte) bestemmingsreserve wordt 

gevormd. 

Het exploitatieoverschot van € 226.000 is € 130.000 hoger dan het begrote bedrag van € 

96.000. Het exploitatieoverschot van € 226.000 wordt aan de gemeenten ter beschikking 

gesteld. Dit betekent dat Ouder-Amstel 2% van dit bedrag ontvangt in het sociaal 

herinvesteringsfonds (fonds waarnaar resterend resultaat wordt overgeboekt). 

 

De mutaties in de bestemmingsreserve vloeien voort uit de afspraken die gemaakt zijn in 

het uitvoeringsplan. AM match financiert de taken in het kader van de 

participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het wettelijk minimumloon (WML) 

die het van de gemeente heeft gekregen in de eerste jaren zelf uit de 

bestemmingsreserve. De kosten voor de uitvoering van deze doelgroep worden volledig 

verrekend met de gemeente. 

 

AM match heeft in 2018 384,4 se (gemiddeld) gerealiseerd, terwijl de rijksbijdrage voor 

de gemeenten was gebaseerd op 397,3 se (se ofwel standaardeenheid is een eenheid die 

overeenkomt met een arbeidsplaats voor een werkweek van 36 uur voor een werknemer 

die is ingedeeld in de arbeidshandicap categorie matig). Dit betekent dat de gemeenten 

in 2018 overhouden aan de rijksbijdrage voor de Wsw. De lagere bezetting werd 

veroorzaakt door een hogere uitstroom door natuurlijk verloop. 

Het aantal personen uit de Wsw-doelgroep was op 31 december 427. 

 

Vanaf 1 juli 2016 voert AM match voor de deelnemende gemeenten de Participatiewet uit 

voor kandidaten met een loonwaarde tot 70% van het WML. In 2018 zijn er 122 

kandidaten gestart met het MJP programma. Hiervan zijn er 70 geplaatst in een baan, al 

dan niet met loonkostensubsidie. Eind 2018 hadden 153 personen uit de 

participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% een baan met Jobcoaching (waarvan 

35 bij AM match). Daarnaast hadden eind 2018 22 personen een Nieuw 

beschut werkplek. 

 

Primaire begroting 2020 

Voor 2020 verwacht AM match dat het aantal te begeleiden mensen uit de 

participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon verder 

toeneemt. Het aantal Wsw-medewerkers zal verder afnemen als gevolg van natuurlijk 

verloop. Het aantal kandidaten uit de participatiedoelgroep dat start met het match je 

perspectief (MJP) programma daalt met 20%.  

Eind 2018 was het totaal aantal personen dat AM match begeleidt 615, in 2019 is dat 

aantal begroot op gemiddeld 661. 

 

AM match heeft vanaf 2016 de opdracht van de deelnemende gemeenten de 

Participatiewet met een loonwaarde tot 70 % van het minimumloon uit te voeren. 

Hiervoor gaat AM match in 2020 volgens deze begroting: 

- 192 kandidaten uit deze doelgroep gericht trainen om deze klanten voor te bereiden op, 

en te motiveren voor, een plek op de arbeidsmarkt, en de kandidaten voor wie werk 

mogelijk is matchen naar een baan. 

-290 kandidaten (260 gemiddeld) uit de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 

70% in een betaalde baan met loonkostensubsidie coachen, begroot is dat hiervan circa 

52 hiervan in dienst zijn bij AM match en vandaaruit gedetacheerd worden bij 

werkgevers. 

- 58 personen (gemiddeld 50 personen) in beschut werk plaatsen. Indien zich meer 

kandidaten aanmelden zal dit aantal verhoogd worden tot de (verwachte) taakstelling 

(74) voor onze gemeenten. AM match heeft het begrote aantal lager begroot omdat in de 

afgelopen jaren is gebleken dat het aantal indicaties beschut in de praktijk achter blijft. 

Mochten er meer kandidaten beschikbaar zijn, zal AM match het aantal verder uitbreiden. 

Om het aantal indicaties te verhogen heeft AM match, in samenwerking met de 

gemeenten, een aanvalsplan beschut werk opgesteld. Dit plan zal naar verwachting 

leiden tot meer indicaties dan in de afgelopen jaren. AM match zal alles in het werk 
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stellen de taakstelling te realiseren. 

De kosten voor de uitvoering van de participatie zijn in 2020 € 2.112.000.  

 

Wsw 

Doordat AM match nieuwe taken heeft gekregen voor de doelgroep tot 70 % van het 

WML kunnen de totale overheadkosten van AM match anders worden verdeeld. Dit heeft 

een positief effect op de uitvoeringskosten van de Wsw. Het begrote resultaat voor de 

Wsw komt in deze primaire begroting 2020 uit op een bedrag van -/- € 196.000. De 

daling van het resultaat ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt door 

relatieve daling van de rijksbijdrage (verhouding loonkosten Wsw en 

rijksbijdrage loopt verder terug). Mede door het uitvoeren van de Participatiewet kan de 

daling voor een belangrijk deel beperkt worden. 

 

Het negatieve resultaat dat wordt begroot voor 2020 kan worden gedekt uit het positieve 

resultaat dat in de jaarrekening van 2017 hiervoor is gereserveerd. Hierdoor hoeven de 

gemeenten ook in 2020 geen bijdrage in de exploitatie van AM match te betalen. 

Het resultaat voor de Wsw-doelgroep kan worden gerealiseerd doordat de kosten van 

overhead over een grotere groep kan worden verdeeld.  

De resultaten die in de primaire begroting 2020 worden vermeld zijn de resultaten voor 

de uitvoering van de Wsw. De kosten voor de participatiedoelgroep worden immers in de 

begroting één op één doorbelast volgens het kostenverdeelmodel. 

 

Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting van 362 fte eind 2018 naar 337 fte 

eind 2020. Deze afname gaat via natuurlijk verloop. De rijksbijdrage voor de Wsw per 

standaardeenheid (se) blijft opzichte van 2018 vrijwel gelijk, terwijl de begrote 

loonkosten stijgen met € 873 per fte (loonontwikkeling). Deze ontwikkeling is onderdeel 

van de bezuinigingen zoals deze eerder door het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid in 2014 zijn aangekondigd (6 jaar een daling van€ 500,- per se) 

 

Meerjarenperspectief 

Ook het meerjarenperspectief is met de hiervoor genoemde aanpassingen en de 

uitwerking van het uitvoeringsplan aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de situatie dat 

AM match alleen de Wsw uitvoert. Werd in de meerjarenbegroting 2016, die AM match 

presenteerde voor 2020, nog een verlies begroot van € 1.204.000, wordt in deze 

begroting voor datzelfde jaar een verlies begroot van € 196.000. Deze verbetering van € 

1.008.000 wordt zoals eerder aangegeven gerealiseerd door enerzijds kosten 

besparingen en anderzijds de doorbelasting naar de bredere doelgroep. Dit beeld geldt 

ook voor de jaren na 2021 en daarna. 

Voor 2021 is begroot dat per einde dat jaar 310 personen uit de doelgroep met een 

loonwaarde tot 70% een dienstverband hebben, en gecoacht worden door AM match en 

88 personen een nieuw beschut werkplek hebben. In de jaren daarna zullen de aantallen 

naar verwachting beperkt stijgen. De jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de 

Participatiewet met een loonwaarde tot 70% stijgen vanaf 2021 jaarlijks nog licht.  

In de jaren 2021 tot en met 2024 wordt een klein positief resultaat verwacht. De 

exploitatieresultaten vanaf 2021 worden, overeenkomstig hetgeen hierover in de 

gemeenschappelijke regeling is vastgelegd, verrekend met de gemeente volgens de 

gemeenten volgens de verdeelsleutel zoals deze in de Gemeenschappelijke Regeling is 

vastgelegd (aantal fte Wsw per 31 december van elk jaar). 

 

De begrote kosten voor 2020 voor Ouder-Amstel zijn als volgt: 

 Aantal Kosten in € 

Training MJP 7 17.395 

Nieuw beschut 1  9.845 

Gedetacheerd 3 16.674 

In dienst bij werkgever 

met begeleiding 

14 57.484 

Totaal 25 101.398 
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Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt: 

-kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting 2020 van AM match 

-af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2020 en de jaarrekening 

2018 van AM match 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
N.v.t. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het college is positief over het functioneren van AM match, de behaalde resultaten en de 

begroting en vraagt daarom de raad af te zien van het indienen van een zienswijze. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het bestuur van AM match wordt op de hoogte gesteld van de besluitvorming in de 

gemeenteraad. 

 

Wat is het vervolg? 

Nadat de gemeenteraden de mogelijkheid hebben gehad een zienswijze in te dienen stelt 

het bestuur van AM match de begroting 2020 vast. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
N.v.t.
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Email: info@amgroep.nl

Algemene toelichting 
In deze primaire begroting zijn de comptabiliteitsvoorschriften BBV 2004 integraal toegepast. Verder zijn de 
gegevens die voor een (externe) begroting niet van belang zijn, mede om concurrentieoverwegingen, weggelaten. 
Deze begroting is opgesteld op basis van diverse gesprekken met budgethouders binnen AM match. Aan de 
begroting liggen eveneens deelplannen ten grondslag op basis waarvan hier de kosten en opbrengsten, en de 
kostentoerekening aan de producten zijn berekend. 
 
Deze begroting kan worden gezien als een kadernota conform artikel 34 Wet Gemeenschappelijke Regeling 
(WGR).  In deze begroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de plannen voor het komende jaar en in 
de meerjarenbegroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de jaren 2021 t/m 2024. 
 

Taken van AM match 
De raden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten dat AM Groep zal worden 
omgevormd naar de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder 
de naam AM match. AM match voert vanaf 1 juli 2016 naast de Wsw ook de Participatiewet uit voor de doelgroep 
tot 70% loonwaarde van het minimum loon, waaronder ook de doelgroep nieuw beschut. Daarnaast is de 
mogelijkheid in de GR opgenomen dat AM match optioneel ook andere doelgroepen kan bedienen voor de 
deelnemende gemeenten. Om tot een doelmatige organisatie te komen is er begin 2016 een reorganisatie ingezet 
die er toe heeft geleid per 1 juli 2016 van start te gaan met de nieuwe doelgroep. De werkzaamheden worden 
vanaf die datum uitgevoerd vanuit twee vestigingen, één in het gebied Amstelland (Amstelveen) en één in 
Haarlemmermeer (Hoofddorp).  

 
Voorbehoud voor deze begroting 
Deze begroting is medio maart 2019 opgesteld. In deze begroting is uitgegaan van de uitgangspunten die begin 
maart 2019 bekend waren. Een nadere toelichting op de mogelijke gevolgen van de economische ontwikkelingen, 
de Participatiewet en de bezuinigingen van het Rijk is gegeven in de risico paragraaf. Belangrijk is om hier te 
melden dat het resultaat sterk afhankelijk is van de rijksbijdrage. Door het nieuwe verdeelmodel wordt de 
rijksbijdrage in de maand mei van het begrotingsjaar definitief, en gelijk worden voorlopige schattingen afgegeven 
voor de jaren daarna. Voorlopige inschatting van de rijksbijdrage voor de Wsw voor deze begroting is gebaseerd 
op de informatie die in mei 2018 bekend is gemaakt. De hoogte van de definitieve rijksbijdrage is afhankelijk van 
het aantal Wsw-medewerkers landelijk per 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Bij 
grotere uitstroom landelijk kan de rijksbijdrage per Wsw standaard eenheid (se) hoger worden, bij kleinere 
uitstroom kan die lager worden. 
 
In deze begroting is voor 2020 gerekend met een, naar onze mening, reële inschatting van het aantal paatsen voor 
beschutte werkplekken. Dit aantal is lager dan de taakstelling voor 2020 voor de gezamenlijke gemeenten. Indien 
mocht blijken dat er meer plekken nodig zijn, zal AM match een hoger aantal plekken ook realiseren. Voor 2020 
zijn 50 werkplekken begroot, terwijl de taakstelling 74 werkplekken is. In de afgelopen jaren is gebleken dat het 
moeilijk is de taakstelling te realiseren. In de begroting van AM match betekent dit een risico van € 5.700 per niet 
gerealiseerde plek vanwege niet gedekte overheadkosten. 
 

Begroot resultaat 2020 
Het resultaat voor 2020 is begroot op een tekort van € 196.000. Dit resultaat realiseert AM match ondanks de 
afname van de rijksbijdrage Wsw, door de uitbreiding van de activiteiten naar de Participatie doelgroep. Door de 
uitbreiding van de doelgroep en de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de doorbelasting van kosten naar 
de verschillende producten worden de overheadkosten ook verdeeld over de Participatie doelgroep, waardoor de 
kosten die op de Wsw-doelgroep drukken verlaagd worden. Het resultaat uit deze begroting kan gedekt worden uit 
het positieve resultaat uit 2017 dat hiervoor is gealloceerd, waardoor ook in 2020 naar verwachting geen 
gemeentelijke bijdrage in de exploitatie nodig is. 
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Rijksbijdrage 
Vanuit de historie werd door het Rijk de ontwikkeling in de loonkosten van de Wsw-medewerkers automatisch en 
structureel gecompenseerd in de rijksbijdrage. Echter sinds 2010 heeft het Rijk op de compensatie geen consistent 
beleid meer gevoerd. Hierdoor is de omvang van de rijksbijdrage, die een grote invloed heeft op de exploitatie, een 
onzekere factor geworden. Voor 2018 en 2019 lopen er nog wel afspraken over compensatie van de 
loonontwikkeling. We zijn bij het opstellen van deze begroting er van uitgegaan dat ook de jaren daarna nog 
compensatie voor de loonontwikkeling zal plaatsvinden 
 
In 2012 heeft het kabinet besloten de Wsw,  Wwb en de Wajong samen te voegen tot één regeling, de 
Participatiewet. Deze wet is per 1 januari 2015  ingevoerd. Gelijktijdig zijn er bezuinigingen aangekondigd op deze 
regelingen met een omvang van in totaal € 1,8 miljard (voor AM match is dit ten opzichte van 2010 een bezuiniging 
van circa € 1,9 miljoen per jaar in 2020). In dit bedrag zijn nog niet de financiële gevolgen als gevolg van het 
teruglopen in het aantal Wsw plaatsen meegenomen. De Participatiewet en de bezuinigingen hebben grote 
gevolgen gehad voor de exploitatie van AM match en dat zal in ieder geval tot in 2020 doorlopen. Na 2020 is de 
verwachting dat de rijksbijdrage per Wsw se zal stabiliseren. 
 
Zo veroorzaakt de terugloop in taakstelling Wsw een daling van de netto toegevoegde waarde en zal een lagere 
rijksbijdrage per werkplek gevolgen hebben op de exploitatie van AM match in 2020 en de jaren daarna. Deze 
negatieve trend vanuit de Wsw is omgebogen doordat de deelnemende gemeenten AM match de doelgroep 
Participatiewet tot 70% loonwaarde hebben toegewezen. Met de extra dekking van de overheadkosten wordt het 
grootste deel van de bezuinigingen op de Wsw opgevangen. 
 
Omdat vanaf 2015 de Wsw subsidie niet meer vast staat in relatie tot de taakstelling, maar is gebaseerd op  
berekende uitstroom, is de verwachte werkelijke bezetting een belangrijk gegeven voor de gemeenten geworden in 
het kader van de beheersing van de budgetten. Daarom is de verwachte bezetting t/m 2023 per gemeente  
berekend op basis van pensionering en verwachte overige uitstroom. Aan de hand van deze bezetting is op pagina 
12 een overzicht gegeven van de verwachte bezetting per gemeente in 2020 en de daarbij berekende Wsw 
subsidie per gemeente voor 2020. 

 
Invloed van de economische situatie op AM match 
Deze begroting is opgesteld met de verwachting op een normale economische ontwikkeling. Indien de 
economische ontwikkeling een andere ontwikkeling krijgt heeft dit invloed op deze begroting. Mogelijke negatieve 
gevolgen voor de begroting van bovenstaande risico’s zijn voor de korte termijn gedekt door middel van de 
algemene reserve. 
 
De wetgeving op het gebied van arbeid ( Wet Werk en Zekerheid) veroorzaakt bij werkgevers grote 
terughoudendheid om mensen uit de Wsw- en Participatie doelgroep zelf in dienst te nemen, of in ieder geval geen 
vaste contracten te geven. Dit heeft zijn weerslag in het aantal begeleid werken plekken en jobcoaching plekken. 
De wet Arbeidsmarkt in balans die naar verwachting in 2020 in zal gaan kan hier mogelijk nieuwe mogelijkheden 
bieden.  
 
In deze begroting is geen rekening gehouden met mogelijke negatieve gevolgen van de economische ontwikkeling  
op de exploitatie van AM match.  
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Programma begroting 2020
Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 

Begrotings- 

wijziging 

Rekening verwachte 

uitkomst

Omschrijving 2020 2019-1 2018

Opbrengsten

Netto omzet 4.621€                       4.469€                    4.462€                       

Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk -€                           -€                        -€                           

Totaal bedrijfsopbrengsten 4.621€                     4.469€                   4.462€                     

Totaal directe kosten 503€                        503€                      456€                        

 

Netto toegevoegde waarde 4.118€                     3.966€                   4.006€                     

Overige bedrijfsopbrengsten 66€                            66€                         245€                          

Netto opbrengsten 4.184€                     4.032€                   4.251€                     

Bedrijfskosten

Loonkosten Wsw personeel 6.735€                       6.872€                    7.333€                       

Sociale lasten Wsw personeel 1.876€                       1.912€                    2.003€                       

Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken 896€                          924€                       754€                          

Totaal loonkosten Wsw 9.507€                     9.708€                   10.090€                   

Loonkosten participatie doelgroep <70% 795€                        580€                      377€                        

Overige personeelskosten Wsw 527€                          529€                       415€                          

Overige personeelskosten P doelgroep 5€                              5€                           9€                              

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 3.009€                       2.883€                    2.841€                       

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel 65€                            59€                         73€                            

Overige bedrijfskosten 1.231€                       1.209€                    1.114€                       

Afschrijvingskosten activa 207€                          180€                       143€                          

Rente lasten / rente baten 2€                              2€                           2€                              

Diverse lasten 104€                          104€                       54€                            

Onvoorziene uitgaven 50€                            50€                         -€                           

Subtotaal bedrijfs- en finacieringslasten 15.502€                   15.309€                 15.119€                   

Bedrijfsresultaat (nadelig) 11.318-€                   11.277-€                 10.868-€                   

Rijks /gemeentelijke bijdrage Wsw subsidie 8.907€                       9.299€                    9.706€                       

Gemeentelijke bijdrage in de doelgroep P-Wet met een 

loonwaarde tot 70% 1.237 0 0

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match / 

terugbetaling aan gemeenten * 196 125 -226 
Totaal gemeentelijke bijdragen 10.340€                   9.424€                   9.480€                     

Resultaat vòòr bestemming 978-€                        1.853-€                   1.388-€                     

Onttrekking aan bestemmingsreserve ten behoeve 

van reorganisatiekosten 103€                        113€                      -€                         

Onttrekking aan sociaal herinvesteringsreserve 875€                        1.740€                   1.417€                     

Totaal mutatie bestemmingsreserve 978€                        1.853€                   1.417€                     

Exploitatieresultaat Wsw na mutaties in 

bestemmingsreserve en na verrekening met 

gemeenten -€                         -€                       28€                          

Aldus opgemaakt Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering

Datum:  maart 2019 Datum: 11 april 2019

Algemeen directeur, dhr. Drs. J.A. Vonk Voorzitter, dhr. Drs.  A.J.H.T.H. Reinders

Controller, dhr. A.P. van Abswoude Secretaris, dhr. Drs. J.A. Vonk

* De bijdrage van 2019 en 2020 kan worden gedekt uit het resultaat van het boekjaar 2017
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Berekening renterisoconorm en renterisico's van de vaste schuld periode 2018t/m 2021

(Bedragen x € 1.000)

2018 2019 2020 2021

Renterisico op vaste schuld begroot begroot begroot begroot

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0

  2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 0 0 0 0

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0

  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 0 0 0 0

  5. Betaalde aflossingen 0 0 0 0

  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0

Renterisiconorm

  8. Begrotingstotaal 15.119 15.309 15.502 15.401

  9. Het bij ministeriële regeling vastgesteld perc. 20% 20% 20% 20%

10. Renterisiconorm 20% van 8; minimaal € 2.500.000) 3.024 3.062 3.100 3.080

Toets Renterisiconorm

10. Renterisiconorm 3.024 3.062 3.100 3.080

  7. Renterisico op vaste schuld 0 0 0 0

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 3.024 3.062 3.100 3.080

Risico paragraaf 
Deze begroting is opgesteld met de stand van informatie per maart 2019. 
 
Eind 2017 is een risico analyse gemaakt voor het jaar 2018 en 2019. De achtergrond van deze risico analyse is 
het vaststellen van de omvang van een algemene reserve. De risico analyse geeft een bedrag van € 1.966.000 
(incl. onvoorzien) aan aanwijsbare risico’s. De accountant heeft geadviseerd daarboven een bedrag van 
€ 500.000 als marge toe te voegen aan dit berekende risico. Het bestuur heeft in de vergadering van 16 
november 2017 deze risico analyse vastgesteld en het bedrag van de algemene reserve voor 2018 en 2019 
vastgesteld op € 2.466.000. Eind 2019 zal de risico analyse worden herzien op basis van de dan bekende 
informatie. 

Financiering 
In 2016 heeft het bestuur van AM match opnieuw het treasury-statuut vastgesteld. 
 

Risico profiel 
AM match heeft met betrekking tot de treasuryactiviteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent beleid 
gevoerd ten aanzien van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie dient alleen de publieke taak. 
Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit alleen gedaan via schatkist bankieren bij het Rijk en door 
een beperkte (€ 900.000) rekening-courant verhouding met de BNG. Op de balansdatum is geen sprake van 
risico’s met betrekking tot koersen en/of valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Er een 
bankgarantie afgegeven aan de verhuurder voor een huurtermijn van drie maanden. 
 

Geplande treasury-activiteiten voor 2019 en 2020 
Voor 2019 en 2020 zijn geen treasury-activiteiten voorzien. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het renterisico in de periode 2019 t/m 2022. Op pagina 7 is de staat 
van leningen opgenomen. Met de opnamen uit de egalisatie reserve in de jaren 2019-2020 zal ook de liquiditeit 
afnemen. Echter door het vaststellen van de algemene reserve, blijft er voldoende liquiditeit voor een gezonde 
bedrijfsvoering. 
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Staat van vaste activa 2020

 Aanschaf- Investering Aanschaf- Afschrij- Afschrijving Afschrijving Afschrijving Boek- Boek- Boek-

Omschrijving waarde per in lopend waarde per vings t/m  begin lopend t/m eind waarde waarde waarde

actief 1-1 jaar 31-12 percentage lopend jaar jaar lopend jaar 1-1 31-12 gemiddeld

Bedrijfsgebouwen 10% -€                          -€                    -€                           10,00% -€                           -€                         -€                           -€                         -€                           -€                         

Bedrijfsgebouwen 20% 244.200€             5.000€            249.200€              20,00% 60.000€                 56.000€               116.000€              184.200€             133.200€              158.700€            

Bedrijfsgebouwen 33% -€                          -€                    -€                           33,00% -€                           -€                         -€                           -€                         -€                           -€                         

Totaal bedrijfsgebouwen 244.200€            5.000€           249.200€             60.000€               56.000€             116.000€             184.200€            133.200€             158.700€           

Vervoermidd. 20% 762.739€             46.000€          808.739€              20,00% 613.776€              64.000€               677.776€              148.963€             130.963€              64.753€              

Vervoermidd. 33% 21.850€               -€                    21.850€                 33,00% 9.898€                   7.000€                 16.898€                 11.952€               4.952€                  64.753€              

Totaal vervoermidd. 784.589€            46.000€         830.589€             53,00% 623.674€             71.000€             694.674€             160.915€            135.915€             129.507€           

Machines, apparaten en installaties 6.67% -€                          -€                    -€                           6,67% -€                           -€                         -€                           -€                         -€                           -€                         

Machines, apparaten en installaties 10% 14.459€               -€                    14.459€                 10,00% 14.459€                 -€                         14.459€                 0€                         0€                          0€                        

Machines, apparaten en installaties 20% 280.519€             46.000€          326.519€              20,00% 198.234€              30.000€               228.234€              82.285€               98.285€                90.285€              

Machines, apparaten en installaties 33,33% 150.698€             79.000€          229.698€              33,33% 144.977€              12.000€               156.977€              5.721€                 72.721€                39.221€              

Totaal machines, apparaten en installaties 445.676€            125.000€       570.676€             357.670€             42.000€             399.670€             88.006€              171.006€             129.506€           

Overige materiele vaste activa 10% 104.531€             5.000€            109.531€              10,00% 101.143€              3.700€                 104.843€              3.388€                 4.688€                  4.038€                

Overige materiele vaste activa 20% 135.251€             4.000€            139.251€              20,00% 39.706€                 33.300€               73.006€                 95.545€               66.245€                80.895€              

Totaal overige materiele vaste activa 239.782€            9.000€           248.782€             140.849€             37.000€             177.849€             98.933€              70.933€               84.933€             

Totaal vaste activa 1.714.247€         185.000€       1.899.247€          1.182.193€          206.000€           1.388.193€          532.054€            511.054€             502.646€           
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Toelichting bij de staat van vaste activa
Deze staat geeft een overzicht van de werkelijk per 31 december 2018 geactiveerde duurzame 
bedrijfsmiddelen en de in 2019 begrote duurzame bedrijfsmiddelen. In de kolom "Investeringen in lopend 
jaar" zijn de in 2020 begrote investeringen (volgens investeringsplan) opgenomen. De laatst genoemde 
investeringen worden, voor de berekende afschrijvingskosten, verondersteld medio het begrotingsjaar te 
worden gedaan. De afschrijvingskosten uit deze staat zijn in de begroting opgenomen onder het hoofdstuk 
afschrijvingskosten. De gemiddelde boekwaarde, plus het benodigd kapitaal voor het vaste gedeelte van de 
vlottende activa, minus het eigen vermogen, dient als basis voor de berekende rentelasten. 

Onderhoud kapitaalgoederen 
Er zijn geen kapitaalgoederen meer in het bezit van AM match waar groot onderhoud op moet worden 
gepleegd. De kosten van het reguliere jaarlijks terugkerende onderhoud is opgenomen in de 
exploitatiebegroting. 
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Staat van leningen
Bedragen x € 1.000

Oorspronke- Jaar van Rente- Restant In het jaar Restant

lijk bedrag de laatste percen- Rente leningen 2020 opge- Aflossing bedrag

Verstrekker Omschrijving lening aflossing tage    boekjaar begin 2020 nomen 2020 van de

leningen lening

Er lopen geen leningen in 2020 0 0 0,00 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0

Staat van voorzieningen en reserves
Bedragen x € 1.000

Overboeking Saldo einde

Saldo volgens Vermeerdering in Vermindering in naar best. verslag per.

rekening begrotingsjaar begrotingsjaar reserve 1+2+3+4

1 2 3 4 5

Rubriek Omschrijving 2018 2019 2020 2019 2020

6.01 Voorziening reorganisatie personeel 124€                -€         -€       11-€           11-€            -€              102€           

6.01

Bestemmingsreserve afschrijvingen 

transitie en verbetering huisvesting 335€                -€         -€       113-€         103-€          -€              119€           

6.02

Bestemmingsreserve soc. 

herinvesteringsfonds 2.501€             -€         -€       1.622-€      875-€          -€              4€               

6.02 Bestemmingsreserve reorganisatie 46€                  -€         -€       46-€           -€           -€              -€            

6.03 Algemene reserve 2.466€             -€         -€       -€          -€           -€              2.466€       

Totaal voorz. en reserves 5.472€           -€        -€      1.792-€     989-€         -€             2.691€       
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Toelichting bij de staat van leningen 
Gezien de liquiditeitspositie van AM match zullen er geen vaste geldleningen worden aangetrokken in 2020 
en 2020. In 2017 is de laatste vaste geldlening afgelost. 

 
Toelichting bij de staat van reserves en voorzieningen 
De voorziening personeel i.v.m. reorganisatie is een voorziening die is gevormd om de personele  gevolgen 
van de transitie van AM Groep naar AM match ten aanzien van het ambtelijk personeel op te vangen. Deze 
voorziening zal in de komende jaren (tot pensioenleeftijd van de betreffende ambtenaren) afbouwen. Voor 
de transactiekosten van het overige staf en leidinggevend personeel (niet ambtelijk) is een voorziening 
getroffen bij AM Werk BV. 
 
De bestemmingsreserve afschrijving transactiekosten en veterering huisvesting is gevormd ter dekking van 
de afschrijvingskosten van activa die zijn aangeschaft in het kader van de transitie  en verbetering van de 
huisvesting in 2016, 2017 en 2018. 
 
De bestemmingsreserve reorganisatie is gevormd aan de hand van het uitvoeringsplan. Deze voorziening 
dekt de extra kosten die de transitie van AM Groep naar AM match met zich meebrengen.  
 
De algemene reserve is gevormd aan de hand van de bedragen die de risico inventarisatie met zich 
meebrengt. Dit bedrag dient vanaf 2019 jaarlijks te worden herzien aan de hand van een geactualiseerde  
risicoanalyse. 
 
De bestemmingsreserve sociaal herinvesteringsfonds is gevormd in de afgelopen jaren vanuit de resultaten 
van AM match. Overeenkomstig de GR worden aan deze reserve (per saldo) geen bedragen toegevoegd. 
De onttrekkingen betreffen de financiering  van de nieuwe taken in het kader van de Participatiedoelgroep 
met een loonwaarde tot 70% zoals dit is opgenomen in het uitvoeringsplan. De besteding in 2020 wordt in 
deze begroting voorgesteld. 

Weerstandsvermogen 
 

Beleid betreffende weerstandsvermogen 
Omtrent het weerstandsvermogen heeft het bestuur op 19 mei 2016 besloten dat AM match een algemene 
reserve mag aanhouden op basis van de risico inventarisatie die jaarlijks wordt bijgesteld aan de nieuwe 
situatie. Deze algemene reserve is bedoeld om eventuele verliezen te dekken die worden veroorzaakt door 
het optreden van gebeurtenissen zoals die in de risicoanalyse zijn opgenomen. Verliezen die uit andere 
oorzaken ontstaan worden, evenals winsten,  jaarlijks met de deelnemende gemeenten verrekend. De risico 
analyse en het daarmee gemoeide risicobedrag wordt 2 jaarlijks door het bestuur van AM match 
vastgesteld.  
 
Voor 2018 en 2019 is de omvang van de risico’s berekend op een bedrag van € 1.966.000. Met een 
voorgestelde marge van € 500.000 is de reserve vastgesteld op een bedrag van € 2.466.000. Eind 2017 is 
de risicoanalyse voor het laatst bijgesteld Voor 2018 en 2019. 
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Geprognotiseerde balans
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activa

Materiele vaste activa 452.000 532.000 511.000 468.000 462.000 455.000

Financiele vaste activa 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000

Vlottende activa (voorraden / ohw) 0 0 0 0 0 0

Uitzettingen bij een openbaar lichaam 0 0 0 0 0 0

Uitzettingen bij groepsmaaatschappij 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

Overige vorderingen 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000

Overlopende activa 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000

Liquide middelen 5.418.000 3.440.000 2.477.000 2.384.000 2.324.000 2.324.000

Totaal activa 6.863.000 4.965.000 3.981.000 3.845.000 3.779.000 3.772.000

Passiva

Algemene reserve 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000

Bestemmingsreserve 2.882.000 1.101.000 138.000 45.000 0 0

Resultaat boekjaar 254.000 -125.000 -196.000 7.000 5.000 18.000

Voorzieningen 124.000 113.000 102.000 91.000 80.000 69.000

Vaste schulden langer dan 1 jaar 0 0 0 0 0 0

Schulden korter dan 1 jaar 1.137.000 1.410.000 1.471.000 1.236.000 1.228.000 1.219.000

Overlopende passiva 0 0 0 0 0 0

Totaal passiva 6.863.000 4.965.000 3.981.000 3.845.000 3.779.000 3.772.000

Kengetallen
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Netto schuldquote 7,7 10,1 10,7 9,0 9,1 9,2

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

verstrekte leningen -36 -21 -13 -15 -14 -15 

Solvabiliteitsratio 83 72 63 68 68 68

Structurele exploitatieruimte -1 0 -9 -18 -19 -20 

Grondexploitatie nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Belastingcapaciteit nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Overzicht van verbonden partijen

% deelneming Waardering

AM Werk BV 100% 18.000€     

Toelichting bij het overzicht van verbonden partijen 
 
AM Werk BV 
AM Werk BV is opgericht door AM match. AM Werk BV dient als personeel BV voor het niet-gesubsidieerde 
(NG) personeel van AM match. 
 
De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
 
AM Werk Reïntegratie BV 
Medio 2016 is AM Werk Re-integratie BV (handelend onder de naam AM perspectief) opnieuw geactiveerd. 
In deze BV wordt het  tijdelijke werkgeverschap voor de Participatie doelgroep gerealiseerd. 
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Staat van incidentele baten en lasten overeenkomstig artikel 19 BBV
Rekening begroting begroting begroting begroting begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Incidentele baten

Opbrengst desinvesteringen 17.000

Vrijval personeels voorziening 6.000

Dividend AM Werk BV 31.000

Overige diverse baten 158.000

Totaal incidentele baten 212.000 0 0 0 0 0

Incidentele lasten

Boekverlies op Debiteuren 14.000

kosten in verband met reorganisatie 

en aanpassen huisvesting inrichting 13.000

Totaal incidentele lasten 27.000 0 0 0 0 0

Overzicht van de Incidentele baten en lasten 
De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande staat opgenomen. 



Pagina 11 Bijlage 3

Prognose voor het begrotingsjaar 2020
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10000 Bedrijfsvoering 14,5 14,5 16,5

33000 Bo w&wd 428,0 26,5 2,0 22,0 122,0 130,0 35,0 407,0 31,0 50,0 192,0 208,0 52,0 391,0 31,0 70,0 153,0 240,0 60,0

Totaal 428,0 41,0 2,0 22,0 122,0 130,0 35,0 407,0 45,5 50,0 192,0 208,0 52,0 391,0 47,5 70,0 153,0 240,0 60,0

11135 Boven formatie

Staf

Ontwikkeling

Beschut Wsw 98,0 22,9% 96,0 23,6% 94,0 24,0%

WOL 49,0 11,4% 35,0 8,6% 34,0 8,7%

Deta groep 134,0 31,3% 131,0 32,2% 124,0 31,7%

Deta individueel 79,0 18,5% 69,0 17,0% 65,0 16,6%

BW 68,0 15,9% 76,0 18,7% 74,0 18,9%

Totaal bezetting in fte 428,0 100,0% 407,0 100,0% 391,0 100,0%
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10000 Bedrijfsvoering 12,1 12,8 12,8

33000 Bo w&wd 362,0 25,5 1,5 14,1 nvt NB 25,1 344,0 26,1 35,0 nvt 166,0 42,0 331,0 26,6 49,0 nvt 192,0 48,0

Totaal FTE's 362,0 37,6 1,5 14,1 25,1 344,0 38,9 35,0 nvt 166,0 42,0 331,0 39,4 49,0 nvt 192,0 48,0

Toeslag FTE naar SE 7,1 7,0 6,0

Totaal SE's 369,1 37,6 1,5 14,1 25,1 351,0 38,9 35,0 nvt 166,0 42,0 337,0 39,4 49,0 nvt 192,0 48,0

11135 Boven formatie

Taakstelling SE (verwacht) 397,3 351,0 337,0

Staf

Ontwikkeling

Beschut Wsw 76,2 21,0% 77,0 22,4% 73,0 22,1%

WOL 43,9 12,1% 32,0 9,3% 31,0 9,4%

Deta groep 120,0 33,1% 115,0 33,4% 111,0 33,5%

Deta individueel 64,1 17,7% 56,0 16,3% 53,0 16,0%

BW 57,8 16,0% 64,0 18,6% 63,0 19,0%

Totaal bezetting in fte 362,0 100,0% 344,0 100,0% 331,0 100,0%

eindstand periode gemiddelde bezetting gemiddelde bezetting

Totaal AM match (fte)

 Werkelijke bezetting per 31 december 2018           Begroting 2020           Voorlopige begroting 2021

eindstand periode gemiddelde bezetting gemiddelde bezetting

Totaal AM match (personen)

 Werkelijke bezetting per 31 december 2018           Begroting 2020           Voorlopige begroting 2021
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Begroting Begroting

Gemeente van inwoning 2020 2020 2019-1

Aalsmeer 33,0 20.000-€            12.000-€              

Amstelveen 68,0 40.000-€            26.000-€              

Haarlemmermeer 180,0 106.000-€          68.000-€              

Ouder-Amstel 6,0 4.000-€              2.000-€                

Uithoorn 44,0 26.000-€            17.000-€              

Totaal deelnemende 

gemeenten (fte) 331,0 196.000-€         125.000-€           

Overige gemeenten 13,0 nvt nvt
Totaal Wsw 

medewerkers (fte) 344

  

Verdeling van het begrote resultaat naar gemeente na vaststelling van de 

jaarrekening 2020

Aantal fte  

begroot

Begrote verdeling naar gemeente

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten 
Zoals in het uitvoeringsplan voor de inrichting van AM match is vastgelegd worden de resultaten van 
AM match jaarlijks verdeeld naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwonende SW 
medewerkers (fte) per 31 december van het jaar. Aangezien de kosten die gemaakt worden voor de 
Participatiedoelgroep apart worden doorbelast is dit resultaat van AM match het resultaat uit de Wsw-
doelgroep. Dit resultaat wordt verdeeld op basis van de daadwerkelijke bezetting van het aantal Wsw 
medewerkers (fte op 31 december van het boekjaar) per woongemeente zoals dit is vastgelegd in de 
GR artikel 23 lid 1, waarbij de medewerkers wonend in niet deelnemende gemeenten buiten 
beschouwing worden gelaten voor deze verdeling, zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 
maart 2016. Om het resultaat in 2019 en 2020 te dekken is in 2018 een bestemmingsreserve gevormd. 

Aalsmeer
9%

Amstelveen
20%

Haarlemmermeer
52%

Ouder-Amstel
2%

Uithoorn
13%

Overige gemeenten
4%

Verdeling van het aantal Wsw-medewerkers naar woongemeente

Wsw subsidie per gemeente 
Door de invoering van de Participatiewet is het Wsw budget niet geoormerkt opgenomen in het 
participatiebudget. Gemeenten zijn vrij in de vaststelling van de eigen taakstelling. In deze begroting 
is uitgegaan van de verwachte bezetting in 2020 op basis van het bekende verloop (pensioneringen) 
en verwachte extra verloop (Wao/Wia, ondergrens, overlijden en spontane beëindigingen). In 
onderstaand overzicht wordt de verwachte bezetting vertaald in de Wsw subsidie op basis van de 
virtuele bedragen die in mei 2018 door het Ministerie zijn opgegeven voor 2019 en verder, verhoogd 
met de verwachte loonontwikkeling. Voor 2020 is gerekend met een bedrag van € 25.380 per se. 
Hiermee kan het verwachte beslag van de Wsw op het participatiebudget zichtbaar worden gemaakt. 
Wij vermelden hier nadrukkelijk dat de verwachte gemiddelde bezetting is gebaseerd op inschattingen 
op basis van gegevens die bekend zijn per eind 2018. In mei 2019 worden zowel de bedragen per se, 
als het aantal toegekende se door het rijk bijgesteld aan de hand van landelijke en lokale 
ontwikkelingen. De Wsw medewerkers die wonen in niet deelnemende gemeenten worden voor de 
toekenning van de rijksbijdrage bij de gemeente Haarlemmermeer als centrumgemeente geteld zoals 
besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Deze gemeente ontvangt ook de rijksbijdrage. 
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Wsw subsidie

Begroting

Betalende gemeente 2019 2019

Aalsmeer 32,0 812.000€          

Amstelveen 70,0 1.777.000€       

Haarlemmermeer * 199,0 5.049.000€       

Ouder-Amstel 5,0 127.000€          

Uithoorn 45,0 1.142.000€       

Overige gemeenten nvt nvt

Totaal 351,0 8.907.000€      

* inclusief medewerkers die wonen buiten de regio. Dat budget wordt aan de Haarlemmermeer toegekend.

Participatiewet

Begrote aantal 

starters training 

MJP 2020 

(opgave 

gemeenten)

Aantal P-Wet 

beschut 2019 

(verwachte 

taakstelling) 

aangepast naar 

verwachte 

bezetting 2020 

(gemiddelde 

bezetting in 

personen)

Aantal 

gedetacheerd 

schatting 

verdeling op 

basis van 

bezetting eind 

2018 en 

geschatte 

toename in 2019 

en 2020

Aantal in dienst 

bij werkgever met 

begeleiding 

schating op basis 

van bezetting 

eind 2018 en 

geschatte 

toename  in 2019 

en 2020

Aalsmeer 9 4 2 7

Amstelveen 42 16 24 26

Haarlemmermeer 112 22 16 135

Ouder-Amstel 7 1 3 14

Uithoorn 22 7 7 26

Totaal 192 50 52 208

Begrote kosten 

training MJP 

2020

Begrote kosten  

nieuw beschut 

2020

Begrote kosten 

gedetacheerden 

2020

Begrote kosten 

geplaatst bij 

werkgever met 

begeleiding 2020 Totaal

Bedrag per kandidaat € 2.485 € 9.845 € 5.558 € 4.106

Aalsmeer 22.365 39.380 11.116 28.742 101.603

Amstelveen 104.370 157.520 133.392 106.756 502.038

Haarlemmermeer 278.320 216.590 88.928 554.013 1.137.851

Ouder-Amstel 17.395 9.845 16.674 57.484 101.398

Uithoorn 54.670 68.915 38.906 106.756 269.247

Totaal 477.120 492.250 289.016 853.751 2.112.137

Aantal se  

begroot

Overzicht van de verwachte gemiddelde bezetting in 2020 in standaard eenheden (se) bij AM 

match met de daarbij behorende subsidie bedragen.

Aantallen deelnemers MJP en P- Wet beschut per gemeente 
Zoals in het kostenverdeelmodel is vastgelegd, geven de gemeenten jaarlijks door hoeveel participatie 
kandidaten worden aangemeld voor Match je perspectief (MJP) en het aantal voor P-Wet beschut 
arbeidsplaatsen. In onderstaand overzicht zijn de aantallen MJP vermeld die de gemeenten hebben 
opgegeven voor 2020. Deze aantallen zijn door het bestuur vastgesteld. Voor P-wet beschut hebben 
we de opgegeven aantallen aangepast voor realistische geschatte aantallen mede op basis van de 
realisatie per einde 2018, omdat het niet realiseren van de aantallen P-Wet beschut een grote impact 
heeft op deze begroting. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te 
begeleiden P- Wet kandidaten berekend, wordt de organisatie hierop ingericht en worden de kosten 
verdeeld naar de betreffende gemeente. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van 
Participatie doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die 
worden begeleid door AM match. Deze aantallen zijn begroot op basis een geschat aantal kandidaten 
dat nog een dienstverband heeft aan het einde van het voorgaande jaar (2018) en verwachte toename 
in 2019 en 2020. 

Begrote kosten P- doelgroep per gemeente met een loonwaarde tot 70% (exclusief 
loonkostensubsidie) 
Aan de hand voor de hiervoor gepresenteerde aantallen, en de uitgangspunten uit het uitvoeringsplan 
kunnen de kosten per gemeente worden berekend. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten in 2019 nog 
uit het sociaal herinvesteringsfonds per gemeente worden gefinancierd voor de meeste gemeenten. 
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Prognose omvang sociaal herinvesteringsfonds

Stand sociaal 

herinvesterings- 

fonds 31-12-

2018

Uitname 2019 P-

wet volgens 

begroting

Uitname 2020 P-

wet volgens 

begroting

Geraamd saldo 

per 31-12-2020

Aalsmeer 215.183 109.263 101.603 4.317

Amstelveen 550.348 401.902 148.446 0

Haarlemmermeer 1.518.522 893.999 624.523 0

Ouder-Amstel 42.244 42.244 0 0

Uithoorn 174.557 174.557 0 0

Totaal 2.500.854 1.621.965 874.572 4.317

Gemeentelijke bijdrage in 2019 en 2020

Gemeentelijke 

bijdrage in 2019

gemeentelijke 

bijdrage in 2020

Aalsmeer

Amstelveen 353.592

Haarlemmermeer 513.328

Ouder-Amstel 42.900 101.398

Uithoorn 75.135 269.247

Totaal 118.035 1.237.565

Zoals in bovenstaand overzicht is te zien komen de meeste gemeenten in 2020 op basis van de begrote aantallen 

te kort kort om de Participatiewet activiteiten te betalen uit het herinvesteringsfonds van AM match. Deze 

gemeenten moeten in 2019 en 2020 het verschil uit eigen middelen financieren. In onderstaande tabel is de 

gemeentelijke bijdrage voor 2019 en 2020  per gemeente weergegeven.
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Meerjaren prognose 2021 - 2024
BEDRAGEN  X € 1.000

Omschrijving Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019-1 2020 2021 2022 2023 2024

Opbrengsten
Netto omzet 4.462€                  4.469€                  4.621€                  4.664€                  4.589€                  4.537€                  4.565€                  

Totaal bedrijfsopbrengsten 4.462€                 4.469€                 4.621€                 4.664€                 4.589€                 4.537€                 4.565€                 

Kosten grond- en hulpstoffen 456€                      503€                      503€                      503€                      503€                      503€                      503€                      

Totaal directe kosten 456€                    503€                    503€                    503€                    503€                    503€                    503€                    

 

Netto toegevoegde waarde 4.006€                 3.966€                 4.118€                 4.161€                 4.086€                 4.034€                 4.062€                 

Overige bedrijfsopbrengsten 245€                      66€                        66€                        66€                        66€                        66€                        66€                        

Netto opbrengsten 4.251€                 4.032€                 4.184€                 4.227€                 4.152€                 4.100€                 4.128€                 

Kosten
Overige personeelskosten kosten Wsw doelgroep 415€                      529€                      527€                      520€                      512€                      501€                      493€                      

Loonkosten  P doelgroep 377€                      580€                      795€                      969€                      1.113€                  1.256€                  1.400€                  

Overige personeelskosten P doelgroep 9€                          5€                          5€                          6€                          7€                          8€                          9€                          

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.841€                  2.883€                  3.009€                  3.087€                  3.094€                  3.151€                  3.254€                  

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel 73€                        59€                        65€                        66€                        66€                        67€                        69€                        

Overige bedrijfskosten 1.114€                  1.209€                  1.231€                  1.249€                  1.274€                  1.279€                  1.281€                  

Afschrijvingskosten activa 143€                      180€                      207€                      237€                      210€                      221€                      185€                      

Rente lasten / rente baten 3€                          2€                          2€                          2€                          2€                          2€                          2€                          

Diverse lasten 54€                        104€                      104€                      104€                      104€                      104€                      104€                      

Onvoorzienen uitgaven -€                       50€                        50€                        50€                        50€                        50€                        50€                        

Subtotaal overige exploitatielasten 5.029€                 5.601€                 5.995€                 6.290€                 6.432€                 6.639€                 6.847€                 

Bedrijfsresultaat 778-€                    1.569-€                 1.811-€                 2.063-€                 2.280-€                 2.539-€                 2.719-€                 

Rijksbijdrage 9.706€                  9.299€                  8.907€                  8.786€                  8.607€                  8.349€                  8.029€                  

Loonkosten Wsw 10.090€                9.708€                  9.507€                  9.111€                  8.758€                  8.343€                  7.982€                  

385-€                    409-€                    600-€                    325-€                    151-€                    6€                        47€                      

Exploitatieresultaat ("-" = verlies) 1.164-€                 1.978-€                 2.411-€                 2.388-€                 2.431-€                 2.533-€                 2.672-€                 

Onttrekking aan bestemmingsreserve in verband met de 

uitvoering P wet en afschrijvingen 1.417€                  1.853€                  978€                      93€                        45€                        45€                        -€                       

Bijdrage gemeente in uitvoering P wet 1.237 2.302€                  2.391€                  2.506€                  2.682€                  

Exploitatieresultaat na mut. in bestemmingsreserve 253€                    125-€                    196-€                    7€                        5€                        18€                      10€                      

Dekking van het exploitatieresultaat

Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de Wsw (-/- is 

tegoed voor gemeenten) 253-€                      125€                      196€                      7-€                          5-€                          18-€                        10-€                        

Totaal dekking resultaat 253-€                    125€                    196€                    7-€                        5-€                        18-€                      10-€                      

Kengetallen

Rijksbijdrage / se 25.248€                25.477€                25.380€                26.068€                26.511€                26.926€                26.926€                

Begrote bezetting Wsw in fte 377 358 344 331 319 305 293

Begrote bezetting fte P wet begeleiding + dienstverbanden 187 234 310 370 402 434 466

Begrote bezetting ng medewerkers leiding / staf 36,3 38,8 40,1 40,5 41,4 42,3 43,2
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Toelichting bij de meerjaren prognose 2021 - 2024

Algemeen 
De kosten en opbrengsten voor de 
begrotingsjaren 2019 en 2020  zijn verhoogd met 
de verwachte prijs- en loonontwikkeling. Vanaf 
2021 en de jaren daarna is geen prijs- of 
loonontwikkeling in de begroting verwerkt. 
 
De meerjarenbegroting van AM match geeft een 
consistent beeld over de jaren heen. In 2021 blijft 
het resultaat vrijwel stabiel net iets positief. 
 
Een belangrijke factor in deze ontwikkeling is dat 
AM match vanaf 1 juli 2016 de 
Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 
70% bedient. De werkzaamheden voor deze 
nieuwe doelgroep leiden tot een hogere dekking 
van de overheadkosten die, zoals afgesproken in 
het kostenverdeelmodel, worden doorbelast aan 
die activiteit. 
 
Volgens deze begroting leidt dat er toe dat in 
2024 466 personen uit de Participatiedoelgroep 
op één of andere manier een dienstverband heeft 
met loonkostensubsidie of wordt begeleid bij een 
werkgever vanuit AM match door middel van 
Jobcoaching. 
 
De eventueel gerealiseerde overschotten zullen, 
zoals dit is geregeld in het uitvoeringsplan, ter 
beschikking worden gesteld aan de gemeenten. 
 
Het Wsw bestand loopt in de periode tot 2024 
naar verwachting terug van 377 fte eind 2018 
naar 293 fte in 2024. 
 
 
Netto toegevoegde waarde (NTW) 
Zoals bekend is de belangrijkste factor in de 
exploitatie, naast het Wsw budget, de NTW. 
Vanaf 2021 ontwikkelt deze gelijk aan de hand 
van het aantal dienstverbanden (Wsw, P-wet 
beschut en P-wet begeleiding). In de omzet is 
gerekend met een efficiëntie / tariefs ontwikkeling 
van 1% per jaar. Hierbij is rekening gehouden 
met een normale economische ontwikkeling.  
 
De NTW is een belangrijke onzekere factor in de 
realisatie van het resultaat. Hoewel de verwachte 
NTW per jaar daarom moeilijk is te begroten, zal 
het gemiddelde van de hier genoemde 
percentages over de jaren heen redelijkerwijs 
kunnen worden gehaald. 
   
Overige bedrijfsopbrengsten 
Het betreffen hier diverse baten alsmede de 
winstuitkering en overheadbijdragen van 
AM Werk BV en AM Werk Reïntegratie BV. De 
verwachte overige bedrijfsopbrengsten 
ontwikkelen zich naar verwachting constant. 
 
 

Overige personeelskosten doelgroepen 
Deze kosten ontwikkelen zich lineair aan het 
aantal dienstverbanden (Wsw + P-wet).  
 
Salariskosten Participatiedoelgroep 
De salariskosten van de Participatiedoelgroep 
ontwikkelen zich aan de hand van de verwachte 
aantal dienstverbanden in elk der jaren. De 
verwachte gemiddelde loonkostensubsidie is van 
deze kosten afgetrokken. 
 
Kosten niet-gesubsidieerd personeel 
De begrote bedragen zijn met ingang van 2021 
verhoogd in verhouding met de verwachte 
ontwikkeling in de omvang van de Wsw en 
Participatiedoelgroep. 
 
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd 
personeel 
De begrote bedragen volgen de ontwikkeling van 
loonkosten voor niet gesubsidieerden. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten op vaste activa zijn 
berekend vanuit het investeringsplan 2019-2024. 
De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op een 
investeringsniveau van € 194.000 tot € 225.000 
vanaf het jaar 2021. 

 
Rente lasten / rente baten 
Er is voldoende werkkapitaal om normale 
bedrijfsvoering te financieren. 
 
Overige bedrijfskosten 
Deze kosten zijn waar nodig verhoogd evenredig 
met de ontwikkeling van het aantal 
dienstverbanden (Wsw + P-wet) 
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Toelichting bij de meerjaren prognose 2021 - 2024

Overzicht van verbonden partijen met toelichting

Algemeen 
De kosten en opbrengsten voor de 
begrotingsjaren 2019 en 2020  zijn verhoogd met 
de verwachte prijs- en loonontwikkeling. Vanaf 
2021 en de jaren daarna is geen prijs- of 
loonontwikkeling in de begroting verwerkt. 
 
De meerjarenbegroting van AM match geeft een 
consistent beeld over de jaren heen. In 2021 blijft 
het resultaat vrijwel stabiel net iets positief. 
 
Een belangrijke factor in deze ontwikkeling is dat 
AM match vanaf 1 juli 2016 de 
Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 
70% bedient. De werkzaamheden voor deze 
nieuwe doelgroep leiden tot een hogere dekking 
van de overheadkosten die, zoals afgesproken in 
het kostenverdeelmodel, worden doorbelast aan 
die activiteit. 
 
Volgens deze begroting leidt dat er toe dat in 
2024 466 personen uit de Participatiedoelgroep 
op één of andere manier een dienstverband heeft 
met loonkostensubsidie of wordt begeleid bij een 
werkgever vanuit AM match door middel van 
Jobcoaching. 
 
De eventueel gerealiseerde overschotten zullen, 
zoals dit is geregeld in het uitvoeringsplan, ter 
beschikking worden gesteld aan de gemeenten. 
 
Het Wsw bestand loopt in de periode tot 2024 
naar verwachting terug van 377 fte eind 2018 
naar 293 fte in 2024. 
 
 
Netto toegevoegde waarde (NTW) 
Zoals bekend is de belangrijkste factor in de 
exploitatie, naast het Wsw budget, de NTW. 
Vanaf 2021 ontwikkelt deze gelijk aan de hand 
van het aantal dienstverbanden (Wsw, P-wet 
beschut en P-wet begeleiding). In de omzet is 
gerekend met een efficiëntie / tariefs ontwikkeling 
van 1% per jaar. Hierbij is rekening gehouden 
met een normale economische ontwikkeling.  
 
De NTW is een belangrijke onzekere factor in de 
realisatie van het resultaat. Hoewel de verwachte 
NTW per jaar daarom moeilijk is te begroten, zal 
het gemiddelde van de hier genoemde 
percentages over de jaren heen redelijkerwijs 
kunnen worden gehaald. 
   
Overige bedrijfsopbrengsten 
Het betreffen hier diverse baten alsmede de 
winstuitkering en overheadbijdragen van 
AM Werk BV en AM Werk Reïntegratie BV. De 
verwachte overige bedrijfsopbrengsten 
ontwikkelen zich naar verwachting constant. 
 
 

Overige personeelskosten doelgroepen 
Deze kosten ontwikkelen zich lineair aan het 
aantal dienstverbanden (Wsw + P-wet).  
 
Salariskosten Participatiedoelgroep 
De salariskosten van de Participatiedoelgroep 
ontwikkelen zich aan de hand van de verwachte 
aantal dienstverbanden in elk der jaren. De 
verwachte gemiddelde loonkostensubsidie is van 
deze kosten afgetrokken. 
 
Kosten niet-gesubsidieerd personeel 
De begrote bedragen zijn met ingang van 2021 
verhoogd in verhouding met de verwachte 
ontwikkeling in de omvang van de Wsw en 
Participatiedoelgroep. 
 
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd 
personeel 
De begrote bedragen volgen de ontwikkeling van 
loonkosten voor niet gesubsidieerden. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten op vaste activa zijn 
berekend vanuit het investeringsplan 2019-2024. 
De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op een 
investeringsniveau van € 194.000 tot € 225.000 
vanaf het jaar 2021. 

 
Rente lasten / rente baten 
Er is voldoende werkkapitaal om normale 
bedrijfsvoering te financieren. 
 
Overige bedrijfskosten 
Deze kosten zijn waar nodig verhoogd evenredig 
met de ontwikkeling van het aantal 
dienstverbanden (Wsw + P-wet) 
  
  

Rijksbijdrage 
De bijdrage van het Rijk is berekend vanuit de 
verwachte rijksbijdrage per standaard eenheid 
(se) in de betreffende jaren (2019 € 25.477, 2020 
€ 25.380, 2021 € 26.068, 2022 € 26.511, 
2023 € 26.926 en 2024 26.926). Deze bedragen 
zijn verhoogd met de verwachte correctie voor 
loonontwikkeling in 2019 en 2020 en zijn 
gebaseerd op de mei brief van 2018 van het 
ministerie van SZW. De hoogte is afhankelijk van 
het aantal Wsw dienstverbanden landelijk. 
Tevens is ervan uitgegaan dat de deelnemende 
gemeenten de Wsw subsidie voor elke 
gerealiseerde plaats 1 op 1 overdragen aan AM 
match. 
 
Loonkosten Wsw 
De personele bezetting is in het jaar 2020 
begroot op 344 fte’s. In de daarop volgende jaren 
daalt de bezetting naar verwachting jaarlijks met 
circa 4 tot 5% per jaar (gebaseerd op de 
uitstroom als gevolg van pensionering plus extra 
uitstroom). De bezetting zal afhankelijk zijn van 
het feitelijke natuurlijk verloop van de 
Wsw- doelgroep. 
 
Onttrekking aan bestemmingsreserve 
De onttrekkingen aan de sociaal 
herinvesteringsreserve is voor 2016 en 2017 
gebaseerd op de afspraken in het 
uitvoeringsplan. Voor 2018 en 2019 wordt 
eveneens de financiering van uitvoering van de 
Participatiewet (grotendeels) uit deze reserve 
gefinancierd. Voor 2020 wordt eveneens 
voorgesteld deze reserve aan te spreken voor de 
Participatiewetwet, voor zover deze per 
gemeente voldoende omvang heeft. 
 
Toevoeging / onttrekking aan de algemene 
reserve 
Overeenkomstig de afspraken uit het 
uitvoeringsplan wordt er een algemene reserve 
opgebouwd die afhankelijk is van de jaarlijks op 
te stellen risico analyse. De toevoegingen en 
onttrekkingen aan deze reserve worden niet in de 
meerjarenbegroting opgenomen. Andere 
reserves worden niet meer aangehouden. 
Eventuele overschotten op de exploitatie worden 
ter beschikking gesteld aan de gemeenten. 
Tekorten worden aangevuld door de gemeenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentelijke bijdrage ter dekking van het 
exploitatieresultaat 
De gemeentelijke bijdrage dient ter dekking van 
het resultaat voor de uitvoering van de Wsw. In 
de meerjarenbegroting  is dat resultaat berekend 
op een verwacht bedrag van. Deze resultaten 
komen ten gunste van de gemeente en zullen te 
zijner tijd met de gemeente verrekend worden. 
     €     7.000 in 2021  
    €      5.000 in 2022 
    €    18.000 in 2023 
    €    10.000 in 2024 
 
Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de 
Participatiewet met een loonwaarde tot 70% 
Zoals afgesproken in het uitvoeringsplan dragen 
de gemeenten de kosten voor de uitvoering van 
de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% 
van het minimumloon. Voor 2016 en 2017 is in 
het uitvoeringsplan opgenomen dat deze kosten 
worden gedragen door AM match zelf uit het 
sociaal herinvesteringsfonds. Dit geldt ook voor 
2018 en grotendeels voor 2019. Voor 2020 wordt 
voorgesteld voor de gemeenten die nog een 
saldo hebben in het SHF eveneens deze kosten 
te betalen uit het SHF. Vanaf 2021 komen deze 
kosten wel geheel voor rekening van de 
gemeente. De kosten voor die jaren zijn geraamd 
op: 
2021 € 2.302.000 
2022 € 2.391.000 
2023 € 2.506.000 
2024 € 2.682.000 
 
Dit zijn de kosten voor het MJP programma, 
Jobcoaching van de Participatiedoelgroep en 
begeleiding  en huisvesting van de beschut 
doelgroep. De loonkosten subsidie die 
gefinancierd wordt uit de BUIG is niet in deze 
bedragen opgenomen. 
 
Verwachte bezetting P-doelgroep 
Voor de jaren 2021 t/m 2024 zijn onderstaande 
aantallen van de Participatiedoelgroep geraamd. 
 
 Beschut overige P wet  

<70% loonwaarde   
2021   70  300 
2022   84  318  
2023   98  336  
2024 112  354 
 



Bijlagen
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
Algemeen 
In deze toelichting worden de verschillen in de kosten en opbrengsten tussen de begrotingswijziging 2019-1 en de 
primaire begroting 2020 nader toegelicht. Per post uit de programma begroting (pagina 3) worden de verschillen 
toegelicht. Veelal wordt verwezen naar de specificatie van de posten, die zijn opgenomen op de pagina’s 28 t/m 
32. 
 
Risico’s in de begroting 
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Bij de invoering van deze wet zijn een aantal bestaande 
regelingen zoals de Wsw, Wwb en Wajong, in één wet ondergebracht. Gelijk met de invoering van deze wet zijn er 
door het Rijk aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd en ingeboekt. Deze bezuinigingen lopen landelijk op tot 1,8 
miljard euro per jaar in 2020 voor de hier genoemde regelingen tezamen. Voor AM match betekent dat een afname 
van de subsidie van circa € 1,9 miljoen ten opzichte van 2010. In de nota van toelichting op de wijzigingen in de 
Participatiewet is te lezen dat de rijksbijdrage voor de Wsw jaarlijks daalt met € 500 naar € 22.700 (prijsniveau 
2014) per se in 2020 (bijna 20% lager dan de rijksbijdrage in 2010). De bedragen van de andere jaren zijn geschat 
op basis van deze informatie. Voor 2020 zijn wij uitgegaan van een subsidiebedrag van € 24.539 (opgave 
ministerie in budget vaststelling mei 2018, verhoogd met de loonkostenontwikkeling). 
 
Naast het risico van de Wsw subsidie bestaat er voor 2020 een risico van het aantal plaatsingen nieuw beschut. 
Door het Rijk is een taakstelling neergelegd bij de gemeenten. Deze taakstelling geldt voor zover er kandidaten 
beschikbaar zijn voor deze voorziening. In onze begroting hebben wij de taakstelling van onze deelnemende 
gemeenten niet geheel overgenomen, maar ingeschat op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren. 
Mochten in de praktijk meer beschut kandidaten worden aangemeld, dan kan en zal AM match deze plekken 
alsnog invullen. Een lager dan begrote realisatie op de beschutte werkplekken heeft nadelige gevolgen voor de 
begroting. Daarom zou een te hoog aantal begrote plekken die niet worden gerealiseerd leiden tot nadelige 
gevolgen. Voor iedere niet gerealiseerde plek ontbreekt de dekking van overheadkosten van circa € 5.700. 
 
Door- en uitstroom Wsw 
In de wet sociale werkvoorziening (Wsw) is door het Ministerie het beleidsuitgangspunt gehanteerd dat de Wsw 
doelgroep zo veel als mogelijk dient te werken in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Op grond hiervan heeft 
AM match, evenals vele andere SW organisaties, het beleid ingezet om het werken buiten de beschermde 
omgeving van het leerwerkbedrijf te bevorderen. Inmiddels heeft het beleid van de afgelopen jaren er toe geleid 
dat   77% (2018) van de medewerkers buiten de beschutte werkomgeving van de werkorganisatie werkzaam is in 
detacheren, werken op locatie (wol = groen en schoonmaak) en begeleid werken. Voor 2020 is begroot dat dit 
percentage daalt naar 76,4%. Oorzaak van deze afname is de vergrijzing onder de Wsw doelgroep door enerzijds 
latere pensionering, en anderzijds dat er geen nieuwe instroom meer is in de Wsw. Op latere leeftijd blijkt het in de 
praktijk lastiger detacheringen te handhaven, en is een plek binnen de beschutte omgeving van AM match steeds 
vaker een must. Daarnaast streeft AM match er naar dat eind 2020 rond de 18,7% van de medewerkers in 
begeleid werken te hebben geplaatst. Ook voor 2020 is de beweging van binnen naar buiten een belangrijke 
speerpunt voor de Wsw doelgroep in de bedrijfsvoering. Deze beweging heeft belangrijke gevolgen voor de 
ontwikkeling van kosten en opbrengsten. In 2020 heeft AM match naar verwachting 331 Wsw medewerkers in 
dienst en 76 in begeleid werken. 
 
Uitvoering Participatiewet voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%. 
AM match kan, na een transitie periode in 2016, vanaf 1 juli 2016 de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 
70% van het minimumloon tot haar doelgroep rekenen. Hiertoe is het Match je perspectief (MJP) programma 
ingericht om de kandidaten uit de bijstand te trainen en te ontwikkelen zodat zij in staat zijn een baan in het 
bedrijfsleven te kunnen verkrijgen en behouden. Deze training beslaat in eerste aanleg een periode van 6 weken. 
Daarna wordt deze periode verlengd tot maximaal een half jaar voor het vinden van een baan. In deze periode 
worden de kandidaten intensief begeleid bij het zoeken naar een passende baan door een trainer en een 
consulent. Het MJP programma kan bestaan uit een groepsgewijze aanpak, maar steeds vaker wordt er, in 
samenspraak met de consulent van de gemeente, gekozen voor individueel maatwerk, indien dat voor de 
kandidaat beter past. Uitgangspunt bij het MJP programma is dat de werkgevers deze kandidaten in dienst nemen. 
Indien een dienstverband bij een werkgever echt niet mogelijk is bestaat de mogelijkheid voor AM match deze 
mensen zelf in dienst te nemen en te detacheren bij een werkgever. Na de plaatsing bij een werkgever worden de 
kandidaten, maar ook de werkgevers, gecoacht door jobcoaches van AM match. De jobcoach is voor deze 
doelgroep van groot belang om het werk te behouden en om, in geval dit niet lukt, een aanspreekpunt en 
ondersteuning te hebben voor het zoeken naar een nieuwe werkplek. Zonder jobcoach valt deze doelgroep in de 
meeste gevallen weer terug in de werkloosheid en bijstand. 
 

In 2020 zullen er 192 bijstandsgerechtigden het MJP programma doorlopen en zullen eind 2020 naar verwachting 
260 Participatiewet kandidaten worden gecoacht door AM match., waarvan er naar verwachting 52 in dienst zijn bij 
AM match. 
 
In deze begroting is voor beschutte werkplekken gerekend met een aantal van 50 werkplekken, hoewel de 
taakstelling voor de gemeenten naar verwachting hoger zal liggen. Het begrote aantal is gebaseerd op een reële 
schatting op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar. Voor de realisatie van dit aantal is AM match volledig 
afhankelijk van het aantal aanmeldingen bij het UWV. Indien er meer aanmeldingen zijn zal AM mach meer 
plekken realiseren. 
 
Op pagina 11 is een overzicht opgenomen met de bezetting per doelgroep in aantallen personen en in FTE. 
 
Naast deze taak heeft AM match ook de faciliteiten om de zgn. nieuw beschutte werkplekken te realiseren voor de 
gemeenten. De nieuw beschut plekken gaan naar verwachting in 2020 in omvang toenemen naar 50 plekken, 
mede als gevolg van het actieplan beschut werk dat in 2020 is opgesteld  
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Overige 
personeelskosten 

Wsw
10%

Overige 
personeelskosten 

P doelgroep
0%

Loonkosten niet-
gesubsidieerd 

personeel
58%

Overige personeelskosten 
niet-gesubsidieerd 

personeel
1%

Overige 
bedrijfskosten

24%

Afschrijvingskosten 
activa

4%

Rente lasten / rente 
baten
0%

Diverse lasten
2%

Onvoorziene 
uitgaven

1%

Procentuele verdeling van de bedrijfskosten naar categorie

 
Verdere uitgangspunten bij het opstellen van deze begroting 
Bij het opstellen van deze begroting zijn wij er vanuit gegaan dat de volledige taakstelling Wsw van de gemeenten 
die vrij beschikbaar is, wordt overgedragen aan AM match tegen de daarvoor geldende rijksbijdrage. 
 
Begroting algemeen 
Het begrote exploitatieresultaat na onttrekking aan reserves voor 2020 bedraagt -/- € 196.000. Dit is € 71.000 lager 
dan de bijgestelde begroting 2019-1. Voor dit tekort is in de jaarrekening over 2017 al een reservering gemaakt om 
het tekort in 2019 en 2020 te dekken.   
 
De wijze van doorbelasting van de kosten naar de verschillende doelgroepen is geregeld in het besluit systematiek 
kostenprijsberekening. De financiering van deze doelgroep door de gemeenten is geregeld in het besluit 
kostenverdeelsleutel. De kosten van de Participatiedoelgroep worden 100% doorbelast naar de gemeente volgens 
dit model.  Doordat de kosten van de organisatie kunnen worden doorbelast aan een grotere doelgroep dalen de 
kosten voor de Wsw aanzienlijk. De extra dekking van overheadkosten door de Participatiedoelgroep is circa 
€ 986.000. Zonder de Participatiedoelgroep zou AM match dus een verlies leiden op de Wsw van 
€ 196.000+€ 986.000= €1.182.000. Zoals hiervoor aangegeven wordt dit veroorzaakt door de aangekondigde daling 
van de rijksbijdrage per Wsw medewerker als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk in 2015. 
 
Bekostiging Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% 
AM match heeft ook na de bekostiging van de Participatiedoelgroep in 2016 en 2017 en 2018, en ook grotendeels in 
2019 nog voor een klein deel voor 3 gemeenten vrije bestemmingsreserves (sociaal herinvesteringsfonds) om de 
kosten van deze doelgroep in 2020 te dekken. Zie ook overzicht van de kosten per gemeente en de omvang van het 
sociaal herinvesteringsfonds per gemeente pagina 14. 
 
Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van AM match 
Naar het zich laat aanzien zal er in 2020 een negatief resultaat ontstaan voor AM match. Zoals besloten bij de 
invoering van het uitvoeringsplan wordt een eventueel positief resultaat ter beschikking gesteld van de deelnemende 
gemeenten. En tekorten doorbelast worden aan de gemeente. Aangezien de kosten van de Participatiedoelgroep 
volledig worden verrekend, bestaat het resultaat van AM match uit resultaat op de Wsw. AM match stelt dan ook 
voor te zijner tijd het werkelijke resultaat te verdelen op basis van het aantal Wsw plekken per 31 december 2019 
zoals in de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld. Voor dit verwachte tekort in 2020 is in de jaarrekening van 
2017 een reservering gemaakt, zodat dit tekort niet hoeft te worden betaald door de deelnemende gemeenten. 



20 bijlage 1

Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten
Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

4.118€              3.966€                   152€                           

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

66€                    66€                        -€                                
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Ontwikkeling netto toegevoegde waarde 1997-2019

Overige bedrijfsopbrengsten 
 
Dit betreffen de diverse baten. Deze post blijft gelijk 
ten opzichte van de begrotingswijziging 2019-1.  
 
Deze post bestaat voornamelijk uit opbrengsten van 
AM Werk BV en AM werk Reïntegratie BV. De 
opbrengsten van deze BV’s is naar verwachting 
stabiel. 

Omzet, materiaalkosten en netto toegevoegde 
waarde 
 
De netto toegevoegde waarde (NTW) wordt gevormd 
door de gefactureerde omzet voor productie en 
detacheringen verminderd met materiaalverbruik en 
uitbesteed werk (waaronder eventuele inhuur van 
medewerkers in de productie) die nodig zijn voor de 
realisatie van de betreffende werkzaamheden. 
 
De NTW neemt ten opzichte van de begrotingswijziging 
2019-1 toe met een bedrag van € 152.000 (+3,8%). 
Deze ontwikkeling is geheel toe te schrijven aan het 
aantal plaatsingen Participatiewet en nieuw beschut. De 
NTW voor de Wsw doelgroep blijft gelijk; enerzijds is 
daar spraken van een krimp in het personeelsbestand, 
maar door de verwachte prijsontwikkeling blijft de NTW 
gelijk. Het risico van het niet realiseren van de omzet 
als gevolg van grote klantmutaties is in de risico 
analyse opgenomen.  
 
Hieronder is een grafiek opgenomen van de 
ontwikkeling van de NTW sinds 1997. 

Netto 
toegevoegde 

waarde…

Overige 
diverse 
baten
0,5%

gemeentelijke 

bijdrage in de P wet 

1,4%
Onttrekking aan 
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Rijks 
/gemeenteli
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Verdeling inkomsten 
AM match naar categorie
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Bedrijfskosten

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

9.507€              9.708€                   -201€                          

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

527€                  529€                      -2€                              

Loonkosten Wsw medewerkers 
 
De loonkosten zijn berekend vanuit de voor 2020 
begrote gemiddelde bezetting, vermenigvuldigd met de 
werkelijke loonkosten per 1 januari 2019, verhoogd met 
de verwachte loonkostenstijging over 2019 (2,2%) en 
2020 gemiddeld 1,25% (loonstijging medio 2020 2,5%). 
De bezetting voor 2020 is begroot op 344 fte’s 
(351 se’s). Het gemiddelde begrote aantal fte neemt ten 
opzichte van 2019 af met 14,0 fte. Het verschil in de 
loonkosten ten opzichte van de begrotingswijziging 
2019-1 is € 201.000 en wordt veroorzaakt door: 

- Lagere verwachte bezetting (14 fte is circa  
€ 380.000 lager) 

- Algemene loonontwikkeling 
- Sociale premies 

 

Bruto loonkosten
82,1%

Sociale lasten 
werkgever

17,9%

Verdeling werkgeverslasten loonkosten Wsw 

Overige personeelskosten Wsw 
 
Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 29. 
Deze kosten nemen af met € 2.000 ten opzichte van de 
begrotingswijziging 2019-1. De belangrijkste verschillen 
worden hieronder toegelicht. 

- De kosten voor persoonsontwikkeling (Dariuz) 
nemen af met € 2.000. 
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
Kosten (vervolg)

2020 2019-1 2019-1

795€                  580€                      215€                           

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

5€                      5€                          -€                                

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

3.009€              2.883€                   126€                           

 

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

65€                    59€                        6€                               

Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd personeel 
 
Het betreft hier personeel met een ambtelijke status 
evenals leidinggevend- en stafpersoneel dat sinds 2001 
wordt aangenomen in AM Werk BV en wordt 
gedetacheerd naar AM match. 
 
De salariskosten zijn gebaseerd op de voor 2020 
begrote bezetting van niet-gesubsidieerden, tegen de 
salariskosten per 1 januari 2019, verhoogd met de 
verwachte loonontwikkeling in 2018 (2,5%) en de 
verwachte gemiddelde loonontwikkeling in 2020 
(1,25%) (2,5% loonstijging medio 2020 is 1,25% 
gemiddeld).  
De voor 2020 begrote normale bezetting van niet- 
gesubsidieerden neemt met 0,8 fte toe ten opzichte van 
2019 als gevolg van meer te coachen 
participatieplekken. 
 
De loonkosten van niet-gesubsidieerd personeel nemen 
met € 126.000 toe. Deze toename kan als volgt worden 
verklaard: 

- De loonkosten nemen met € 60.000 als gevolg 
van hogere bezetting. 

- De kosten nemen met 66.000 toe als gevolg 
van de loonontwikkeling. 

 
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd 
personeel 
 
Het betreffen hier de kosten van woon-werkverkeer, 
opleiding, werkkleding etc. Deze kosten nemen met 
€ 6.000 toe in verband met hoger begrote 
opleidingskosten. 

Loonkosten Participatiedoelgroep 
De loonkosten voor de Participatiedoelgroep nemen 
met € 215.000 toe ten opzichte van de 
begrotingswijziging 2019-1. De toename van de 
loonkosten Participatiedoelgroep is gebaseerd op de 
verwachte aantal detacheringsplekken in 2020. De 
bezetting voor detacheringsplekken voor de 
Participatiedoelgroep zal naar verwachting toenemen 
van een gemiddelde bezetting van 32 fte in 2019 naar 
gemiddeld 48 fte in 2020. Daarnaast zal het aantal fte 
voor beschutte werkplekken toenemen van 50 
personen gemiddeld in 2019 naar 70 personen 
gemiddeld in 2020. In het begrotingsbedrag is de 
verwachte loonkostensubsidie verwerkt (gerekend is 
met 50% loonkostensubsidie voor de 
detacheringsplekken en 70% subsidie voor beschutte 
plekken). De toename van de omzet voor beide 
groepen is verwerkt in de NTW. 

Overige personeelskosten 
Participatiedoelgroep 
De overige personeelskosten voor de 
Participatiedoelgroep blijven gelijk. Deze kosten 
bestaan uit kosten voor werkkleding. 
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
Kosten (vervolg) Begroting Verschil t.o.v. Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

1.231€              1.209€                   22€                             

Huur
31%

Onderhoudskosten
29%

Energieverbruik
6%

Belasting en 
verzekering

6%

Algemene kosten
28%

Verdeling van de overige bedrijfskosten naar categorie

De overige algemene kosten nemen met € 10.000 af. Ontwikkelingen binnen deze kostencategorie zijn: 
- Toename kosten voor telefoon en internetverbindingen € 5.000. 
- Afname van de vergoeding van reiskosten € 15.000. 

 
De overige kosten binnen deze categorieën blijven gelijk aan die van de aangepaste begroting 2019  
(begrotinswijziging 2019-1). 
 
Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 29. 
 

Overige bedrijfskosten 
 
Deze begrotingspost omvat de volgende 
kostengroepen: 
Huur, onderhoud, energieverbruik, belasting, 
verzekering en algemene kosten. Een uitgebreide 
specificatie van de kostensoorten is te vinden op 
pagina 30 en 31. 
 
In de volgende grafiek zijn de overige bedrijfskosten 
verdeeld naar de diverse subcategorieën uitgedrukt 
in een percentage van de totale kosten van deze 
categorie. 
 
Deze kostencategorie neemt per saldo toe met 
€ 22.000 ten opzichte van de begrotingswijziging 
2019-1. De belangrijkste mutaties worden hierna kort 
toegelicht. 
 
De kosten van huur nemen met € 9.000 toe als 
gevolg van prijsontwikkeling. De kosten voor 
onderhoud en kleine aanschaffingen en schoonmaak 
nemen toe met € 13.000 als gevolg van hogere 
kosten voor ICT (€ 2.000) en hogere kosten voor 
schoonmaak (€ 11.000). 

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd 
personeel 
 
Het betreffen hier de kosten van woon-werkverkeer, 
opleiding, werkkleding etc. Deze kosten nemen met 
€ 6.000 toe in verband met hoger begrote 
opleidingskosten. 
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Kosten (vervolg)
Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

207€                  180€                      27€                             

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

2€                      2€                          -€                                

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

104€                  104€                      -€                                

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

50€                    50€                        -€                                

Deze reserve is begin 1996 uitgeput. Hierdoor kan geen beroep 

Onvoorziene uitgaven 
 
De begrote post “onvoorziene uitgaven” blijft gelijk. 

Diverse lasten 
Het betreffen hier incidentele - niet bij de hiervoor 
genoemde posten te rubriceren - kosten.  
Hierbij valt te denken aan: 

- Advieskosten; 
- Boekverliezen op activa; 
- Voorraad- en waarderingsverschillen etc.  

Deze begrotingspost blijft gelijk.  

Afschrijvingskosten 
 
De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de 
aanwezige investeringen per ultimo 2018, aangevuld 
met de geplande investeringen in 2019 en 2020. Voor 
investeringen in 2020 is uitgegaan van een gemiddelde 
investeringsdatum van medio het jaar. 
 
De afschrijvingskosten nemen met € 27.000 toe ten 
opzichte van de begrotingswijziging 2019-1. 
 
De toename wordt voor een groot deel veroorzaakt 
doordat, na onzekerheid over de ontwikkelingen bij AM 
match in 2014, 2015 en 2016 er vrijwel geen 
investeringen zijn gedaan, er vanaf 2018 weer 
investeringen moesten worden gedaan 
(vevangingsinvesteringen). Dit veroorzaakt een toename 
in de afschrijvingen, na een eerdere afname hiervan in de 
voorgaande jaren. 

Rente lasten / rente baten 
 
Het betreft hier de berekende rente over de vaste activa, 
vermeerderd met het benodigde vermogen voor 
werkkapitaal, verminderd met eigen vermogen en 
langlopende voorzieningen.  
 
De rentelasten blijven gelijk. In 2019 en 2020 worden 
geen nieuwe leningen afgesloten. Tegenover de 
rentelasten staan vrijwel geen rentebaten op tegoeden bij 
de bank. Dit is het gevolg van het schatkistbankieren. In 
2017 is de laatste vaste geldlening volledig afgelost. De 
bestemmingsreserve van voldoende omvang is om te 
voorzien in de benodigde werkkapitaal en kapitaal voor 
investeringen. 
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

8.907€              9.299€                   -392€                          

Kosten (vervolg) 
 
Rijksbijdrage 
 
De rijksbijdrage is gebaseerd op het verwachte aantal 
Wsw arbeidsplaatsen in het jaar 2020 (omgerekend naar 
standaard eenheden (se)), vermenigvuldigd met een 
bedrag per se. Het bedrag per se is een virtueel bedrag 
dat in de aanloop van de Participatiewet is vastgelegd. Dit 
bedrag is bijgesteld voor de toegekende loonontwikkeling 
in de periode sinds de vaststelling van die bedragen. De 
rijksbijdrage neemt af met € 392.000. De afname wordt 
veroorzaakt door de verwachte afname van de bezetting 
als gevolg van natuurlijk verloop in 2020 en de daling van 
de subsidie per se. 
 
De verwachte gemiddelde bezetting die AM match zal 
hebben in 2020 is berekend op 344 fte (351 se), 14 fte 
lager dan in 2019. De rijksbijdrage is begroot op € 25.380 
per se. Dit bedrag is gebaseerd op het in mei 2018 
bekendgemaakte bedrag per se, verhoogd met de 
verwachte loonontwikkeling. Hierna is een overzicht 
opgenomen met de ontwikkeling van het budget en de 
loonkosten per fte sinds 2006. Uit deze grafiek is de 
ontwikkeling af te lezen van de rijksbijdrage in relatie tot 
de loonkosten Wsw. In de loop der jaren is de rijksbijdrage 
per se, d.m.v. ingrepen in het subsidiesysteem, meerdere 
keren substantieel verlaagd. 
 
Nadrukkelijk wordt hier opgemerkt dat de omvang van de 
rijksbijdrage en de daarbij behorende taakstelling 
gebaseerd is op aannames die op het moment van 
opstellen van de begroting reëel zijn. Landelijke 
ontwikkeling ten aanzien van de het aantal Wsw’ers en 
extra ingrepen in de taakstelling of de hoogte van de 
rijksbijdrage zullen directe gevolgen hebben voor de 
begroting van AM match. 
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage Loonkosten Ter dekking van

Jaar per se Wsw per fte bedrijfskosten

Realisatie 2006 24.624€           25.097€             -473€                      

Realisatie 2007 25.428€           25.722€             -294€                      

Realisatie 2008 26.437€           26.106€             331€                       

Realisatie 2009 27.175€           27.100€             75€                         

Realisatie 2010 26.982€           26.956€             26€                         

Realisatie 2011 25.767€           27.182€             -1.415€                   

Realisatie 2012 26.046€           27.039€             -993€                      

Realisatie 2013 26.109€           26.455€             -346€                      

Realisatie 2014 25.791€           25.969€             -178€                      

Realisatie 2015 26.239€           26.189€             50€                         

Realisatie 2016 25.440€           26.565€             -1.125€                   

Realisatie 2017 25.236€           25.842€             -606€                      

Realisatie 2018 25.248€           26.765€             -1.517€                   

Begroting 2019 25.477€           27.117€             -1.640€                   

Begroting 2020 25.394€           27.616€             -2.222€                   

Raming 2021 26.083€           27.538€             -1.455€                   

Raming 2022 26.527€           27.457€             -930€                      

Raming 2023 26.943€           27.365€             -422€                      

Raming 2024 26.943€           27.242€             -299€                      

Ontwikkeling van de rijksbijdrage per standaard eenheid (se) ten opzichte van de loonkosten 

Wsw per fte sinds 2006

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

Ontwikkeling rijksbijdrage per se ten opzichte van loonkosten 
Wsw per fte

Rijksbijdrage Loonkosten

De rijksbijdrage voor 2020 is als volgt berekend: 
Het verwachte bedrag voor 2020 is € 25.380 per se. Het bedrag per se wordt vermenigvuldigd met het 
verwachte toegekende aantal se’s van 351. Dit geeft een totale verwachte rijksbijdrage van €  8.907.000. 
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Toelichting bij de programma begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
Kosten (vervolg) Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

978€                  1.853€                   -875€                          

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

1.237€              -€                           1.237€                        

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

196€                  125€                      71€                             

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2020 2019-1 2019-1

-€                       -€                           -€                                

Resultaat AM match 
 
Het verwachte resultaat van AM match omvat per 
saldo het resultaat op de Wsw, omdat de kosten voor 
de Participatiewet verrekend zijn met de gemeenten 
via het sociaal herinvesteringsfonds. Dit verwachte 
resultaat komt volledig ten laste van de deelnemende 
gemeente met de openstaande vordering van de 
gemeente worden gefinancierd. 

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie 
 
Voor 2020 is er een gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatie voorzien. Deze kosten kunnen zoals ook in 
2019, worden gefinancierd uit het resultaat van 2017, 
zoals bij de vaststelling van de jaarrekening over 2017 
door het bestuur is besloten. 

Mutatie bestemmingsreserve 
De afname in de onttrekking aan de 
bestemmingsreserves wordt veroorzaakt doordat het 
sociaal herinvesteringsfonds van verschillende 
gemeenten leeg is of raakt in 2020 leeg. De kosten van 
de Participatiewet die door AM match wordt uitgevoerd 
werd hier in de jaren 2016 t/m 2019 uit betaald. Verder 
worden de afschrijvingen op (een deel van) 
investeringen die zijn gedaan om AM Groep organisatie 
om te vormen naar AM match organisatie uit deze 
bestemmingsreserve gefinancierd. Hieronder worden de 
kosten voor de uitvoering van de Participatiewet met een 
loonwaarde tot 70% weergegeven die worden berekend 
aan de hand van het kosten verdeelmodel.  
 
Kosten per persoon per: 
Gestarte kandidaat MJP  €   2.485 
Gedetacheerde medewerkers (jaar) €   5.553 
Jobcoaching regulier (jaar)  €   4.104 
Nieuw beschut (jaar)   €   9.845 
 

Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de 
P-Wet met een loonwaarde  <70% 
 
De omvang van het sociaal herinvesteringsfonds is in 
2020 voor de meeste gemeenten niet van voldoende 
omvang om alle kosten van de Participatiedoelgroep 
met een loonwaarde tot 70% op te vangen. Daarom 
wordt voor de meeste gemeenten (een deel van) de 
kosten berekend aan de gemeenten. Op pagina 14 is 
de verdeling van de kosten per gemeente weergegeven 
met een tabel welk bedrag dat de gemeenten moeten 
betalen en welk deel uit het sociaal 
herinvesteringsfonds per gemeente kan worden 
gefinancierd. Kosten voor de uitvoering van de 
participatiewet in 2020 worden per maand gefactureerd. 
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Specificatie van de programma begroting 2020

Primaire begroting 

 Begrotings-  

wijziging

Rekening 

verwachte 

uitkomst

2020 2019-1 2018

Opbrengsten

86/87 Netto omzet

3.4 87100 *** Opbrengsten Wsw dienstverlening 4.001.000€                       4.001.000€        3.844.742€         

3.4 87300 *** Opbrengsten beschut 78.000€                             60.000€             29.594€              

3.4 87200 *** Opbrengsten deta Participatiewet 530.000€                          396.000€           401.019€            

3.4 87900 *** Omzet overigen 12.000€                             12.000€             208.570€            

3.4 69000 *** Mutatie onderhanden werk -€                                  -€                   21.600-€              

3.4 86/87 Totaal bedrijfsopbrengsten 4.621.000€                      4.469.000€       4.462.325€        

40 Kosten grond- en hulpstoffen

3.4.3 40004 *** Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk 503.000€                          503.000€           456.240€            

3.4.3 Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk 503.000€                         503.000€          456.240€           

Netto toegevoegde waarde 4.118.000€                      3.966.000€       4.006.085€        

Overige bedrijfsopbrengsten

4.2 9620 Gemeentelijke bijdrage in exploitatiekosten -€                                  -€                   -€                    

3.4 Diverse baten 16.000€                             16.000€             179.491€            

3.4 Bijdrage AM Werk BV (incl. overhead) 50.000€                             50.000€             66.000€              

*** Totaal overige bedrijfsopbrengsten 66.000€                           66.000€            245.491€           

Totaal bedrijfsopbrengsten 4.184.000€                      4.032.000€       4.251.576€        

Code 

BBV

Op de pagina’s 26 tot en met 30  wordt een specificatie gegeven van de 
kosten en opbrengsten die in de programma begroting (pagina 2) zijn 
opgenomen. De regels die zijn gemerkt met *** worden op pagina 2 
weergegeven. 
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 Begrotings-  

wijziging

Rekening 

verwachte 

uitkomst

2020 2019-1 2018

Kosten
Lonen en soc. lasten Wsw personeel

20 Lonen Wsw personeel

1.1 20000 Bruto lonen incl. vakantiegeld 6.874.000€                       7.035.000€        7.540.500€         

1.1 20190 Belastingkorting lage inkomens voordeel 139.000-€                          163.000-€           207.626-€            

1.1 ** Totaal lonen Wsw personeel 6.735.000€                       6.872.000€        7.332.874€         

1.1 2010 Sociale lasten bedrijfsvereniging 1.268.000€                       1.296.000€        1.357.186€         

1.1 2030 Pensioenpremie 608.000€                          616.000€           645.989€            

1.1 ** Totaal sociale lasten Wsw personeel 1.876.000€                       1.912.000€        2.003.175€         

Overige loonkosten Wsw begeleid werken

1.1 2090 Verstrekte loonsubsidie Wsw begeleid werken 896.000€                          924.000€           754.428€            

1.1 ** Totaal overige loonkosten Wsw 896.000€                          924.000€           754.428€            

1.1 *** Tot. lonen en soc.lasten Wsw pers. 9.507.000€                      9.708.000€       10.090.476€      

Overige personeelskosten Wsw

21 Vervoerskosten Wsw

3.4.3 21000 Vervoerskosten abonnementen Wsw 311.000€                          311.000€           309.904€            

3.4.3 21050 Eigen bijdrage vervoerskosten 5.000-€                               5.000-€               7.778-€                

3.4.3 ** Subtotaal vervoerskosten Wsw 306.000€                          306.000€           302.126€            

Overige kosten Wsw

3.4.3 21100 Arbo zorg 132.000€                          132.000€           64.822€              

3.4.3 21300 Studie/Cursus/Mensontwikkeling 50.000€                             50.000€             13.421€              

3.4.3 21400

Kosten persoons ontwikkeling (Dariuz licenties 

en certificering) 10.000€                             12.000€             11.147€              

3.4.3 21600 Werkkleding Wsw 10.000€                             10.000€             7.227€                

3.4.3 21800 Overige kosten  jubilea 18.000€                             18.000€             6.932€                

3.4.3 21900 Personeelskosten overig -€                                  -€                   8.717€                

3.4.3 21910 Boetes 1.000€                               1.000€               336€                   

3.4.3 ** Overige kosten Wsw 221.000€                          223.000€           112.602€            

*** Totaal overige personeeelskosten Wsw 527.000€                         529.000€          414.728€           

22 Loonkosten P-doelgroep

3.0 22900 Loonkosten P-doelgroep detacheringen 1.060.000€                       792.000€           739.553€            

3.0 22950 Loonkosten P-doelgroep beschut 704.000€                          513.000€           -€                    

3.0 22941 Begeleidingskosten extern P doelgroep 54.000€                             30.000€             11.249€              

3.0 22920 Loonkosten subsidie P-doelgroep 1.023.000-€                       755.000-€           373.772-€            

3.0 *** Totaal loonkosten P-doelgroep 795.000€                         580.000€          377.029€           

23 Overige personeelskosten P-doelgroep

3.4.3 23000 Reiskosten woon-werkverkeer -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 23050 Eigen bijdrage reiskosten -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 23300 Studiekosten -€                                  -€                   4.615€                

3.4.3 23600 Werkkleding 5.000€                               5.000€               4.072€                

3.4.3 23910 Boetes/bekeuringen -€                                  -€                   735€                   

3.4.3 *** Totaal overige personeelskosten P-doelgroep 5.000€                             5.000€              9.422€               

26 Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd personeel

1.1 2600 Bruto salarissen ambtenaren 303.000€                          348.000€           349.133€            

1.1 2610 Soc.lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt. 24.000€                             28.000€             27.945€              

1.1 26300 Pensioenpremies ambtenaren 49.000€                             55.000€             54.400€              

1.1 26100 Werkgeversbijdrage ZVW ambtenaren 18.000€                             22.000€             19.961€              

1.1 26190 Loonsubsidies, premiekortingen en overige kosten -€                                  -€                   -€                    

3.0 26910 Doorber. loon niet-gesubsidieerden AM Werk BV 2.557.000€                       2.386.000€        2.260.507€         

3.0 28004 Doorber. kosten boven formatieve bezetting -€                                  -€                   97.892€              

3.0 26950 Doorberekende kosten Wsw (intern) 58.000€                             44.000€             31.376€              

*** Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 3.009.000€                      2.883.000€       2.841.214€        
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 Begrotings-  

wijziging

Rekening 

verwachte 

uitkomst

2020 2019-1 2018

27 Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel

1.1 27100 Vergoeding reis en verblijfkosten 4.000€                               4.000€               3.177€                

1.1 27300 Studiekosten 50.000€                             44.000€             60.039€              

1.1 27450 Aanstellingskosten 10.000€                             10.000€             3.417€                

1.1 27600 Kosten werkkleding 1.000€                               1.000€               447€                   

1.1 27700 Overige kosten, jubilea, gratificaties, etc. -€                                  -€                   5.552€                

1.1 ***

Totaal overige pers. kosten niet-gesubs. 

personeel 65.000€                           59.000€            72.631€             

Overige bedrijfskosten

41 Huur

3.4 4170 Huur gebouwen 342.000€                          335.000€           329.086€            

3.4 4190 Servicekosten huisvesting 22.000€                             20.000€             10.989€              

3.4 4180 Huur overige bedrijfsmiddelen 12.000€                             12.000€             6.935€                

3.4 ** Subtotaal huur 376.000€                          367.000€           347.010€            

42 Onderhoudskosten

3.4.3 4200 Onderhoud terreinen -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 4205 Onderhoud gebouwen 24.000€                             24.000€             23.968€              

3.4.3 4210 Onderhoud installaties 15.000€                             15.000€             8.202€                

3.4.3 4220 Onderhoud / kleine aanschaf  machines 31.000€                             31.000€             32.425€              

3.4.3 4220

Onderhoud / kleine aanschaf ICT hard en 

software 164.000€                          162.000€           155.666€            

3.4.3 4230 Onderhoud / kleine aanschaf inventaris 3.000€                               3.000€               8.939€                

3.4.3 4235 Onderhoud vervoermiddelen 26.000€                             26.000€             23.482€              

3.4.3 4235 Onderhouddsfonds -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 4260 Schoonmaakkosten 87.000€                             76.000€             82.343€              

3.4.3 4260

Milieubelasting Rioolbelasting En 

Reinigingsrechten 10.000€                             10.000€             9.437€                

** Subtotaal onderhoudskosten 360.000€                          347.000€           344.462€            

43 Energieverbruik

3.1 4300 Electriciteit 28.000€                             28.000€             25.332€              

3.1 4310 Gas 23.000€                             23.000€             15.666€              

3.4 4320 Water 5.000€                               5.000€               2.283€                

3.1 4350 Benzine / oliën 24.000€                             24.000€             18.587€              

3.1 ** Subtotaal energieverbruik 80.000€                             80.000€             61.868€              

44 Belasting en verzekering

3.4.3 4400 Onroerende zaak belasting 14.000€                             14.000€             2.601€                

3.4.3 4420 Waterschaps- en polderlasten 4.000€                               4.000€               636€                   

3.4.3 4435 Motorrijtuigenbelasting 8.000€                               8.000€               7.748€                

3.4.3 4450 Brand- en bedrijfsschadeverzekering 5.000€                               5.000€               3.563€                

3.4.3 4460 W.A. Verzekering / Wegam/ bestuurders aanspr. 18.000€                             18.000€             15.669€              

3.4.3 4470 Motorrijtuigenverzekering 17.000€                             17.000€             16.720€              

3.4.3 4471

Transport- ,  electronica- en overige 

verzekeringen 3.000€                               3.000€               3.146€                

3.4.3 ** Subtotaal belasting en verzekering 69.000€                           69.000€            50.084€             

45/47 Algemene kosten

450 Indirecte productiekosten

3.4.3 4500 Hulpstoffen -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 4502 Gereedschappen 3.000€                               3.000€               3.450€                

3.4.3 4503 Verpakkingsmateriaal 6.000€                               6.000€               6.688€                

3.4.3 * Subtotaal indirecte productiekosten 9.000€                               9.000€               10.137€              
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2020 2019-1 2018

451 Magazijn- en expeditiekosten

3.4.3 4510 Vracht op inkopen -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 4515 Vracht op verkopen -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 * Subtotaal magazijn- en expeditiekosten -€                                  -€                   -€                    

455 Verkoopkosten

3.4.3 45500 Reclamekosten 50.000€                             50.000€             29.405€              

3.4.3 45550 Advertentiekosten 2.000€                               2.000€               -€                    

3.4.3 45600 Incasso kosten / oninbare vorderingen 2.000€                               2.000€               123€                   

3.4.3 45900 Overige Verkoopkosten -€                                  -€                   610€                   

3.4.3 * Subtotaal verkoopkosten 54.000€                             54.000€             30.139€              

46/47 Overige algemene kosten

3.4.3 4600 Telefoon en internet verbindingen 32.000€                             32.000€             25.439€              

3.4.3 4610 Portokosten 10.000€                             10.000€             13.639€              

3.4.3 4615 Kosten geluids- en omroepinstallatie -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 4630 Kantoorbenodigdheden 13.000€                             13.000€             15.122€              

3.4.3 4642 Kosten personeelskrant 5.000€                               5.000€               1.802€                

3.4.3 4650 Abonnementen en contributies 23.000€                             23.000€             21.983€              

3.4.3 4680 Vergoeding van reiskosten 52.000€                             52.000€             52.300€              

3.4.3 4700 Vergader- en representatiekosten 35.000€                             35.000€             42.707€              

3.4.3 4720 Kosten Federatie 18.000€                             18.000€             15.133€              

3.4.3 4725 Kosten bedrijfshulpverlening 10.000€                             10.000€             11.407€              

3.4.3 4740 Kosten kantine 15.000€                             15.000€             10.725€              

3.4.3 4750 Ondernemingsraad 20.000€                             20.000€             5.123€                

3.4.3 4780 Accountantskosten 50.000€                             50.000€             52.960€              

3.4.3 4790 Diverse algemene kosten onvoorzien -€                                  -€                   2.208€                

3.4.3 * Subtotaal overige algemene kosten 283.000€                          283.000€           270.548€            

** Totaal algemene kosten 346.000€                          346.000€           310.823€            

*** Totaal overige bedrijfskosten 1.231.000€                      1.209.000€       1.114.247€        

48 Afschrijvingen

2.3 4800

Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige 

werken -€                                  -€                   -€                    

2.3 48050 Afschrijving bedrijfsgebouwen 56.000€                             54.000€             50.038€              

2.3 48200 Afschrijving machines, apparaten en installaties 43.000€                             60.000€             57.377€              

2.3 48300 Afschrijving vervoermiddelen 72.000€                             48.000€             18.521€              

2.3 48350 Afschrijving overige mat. activa 36.000€                             18.000€             17.422€              

2.3 *** Totaal afschrijvingskosten 207.000€                         180.000€          143.357€           

49 Rente lasten/rente baten

2.1 49010 Rente vaste geldleningen -€                                  -€                   -€                    

2.1 49100 Rente rekening-courant te betalen -€                                  -€                   -€                    

2.1 49200 Rente rekening-courant te ontvangen -€                                  -€                   -€                    

3.4.3 49600 Bank- en girokosten 2.000€                               2.000€               2.098€                

2.1 *** Totaal rente lasten / rente baten 2.000€                             2.000€              2.098€               

95 Diverse lasten

Diverse lasten

Diverse lasten o.a. bestaande uit:

3.4.3 9520 Advieskosten -€                                  -€                   29.772€              

3.4.3 9650 Overige Diverse Lasten 104.000€                          104.000€           17.512€              

3.4.3 9650 Kosten ivm reorganisatie -€                                  -€                   6.685€                

** Subtotaal diverse lasten 104.000€                         104.000€          53.968€             
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uitkomst
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Onvoorziene uitgaven
3.4.3 96 *** Onvoorziene uitgaven 50.000€                           50.000€            -€                   

Totaal bedrijfs- en financieringslasten 5.995.000€                      5.601.000€       5.028.696€        

Rijks- en gemeentelijke bijdragen

4.1.1 96 Rijksbijdrage Wsw 8.907.000€                       9.299.000€        9.705.515€         

4.1.1 96

Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P-

Wet met een loonwaarde tot 70% 1.237.000€                      -€                  -€                   

4.1.1 96

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM 

match / terugbetaling 196.000€                         125.000€          254.010-€           

*** 10.340.000€                    9.424.000€       9.451.505€        

Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting 103.000-€                          113.000-€           -€                    

Onttrekking aan sociaal herinvesteringsfonds 875.000-€                          1.740.000-€        1.416.964-€         

2.3 96 *** Onttrekking aan bestemmingsreserve 978.000-€                         1.853.000-€       1.416.964-€        

6.0 ***

Onttrekking bestemmingsreserve / verrekenen 

met gemeente -€                                -€                  27.680€             
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Aan   : De leden van het bestuur van AM match 
Van  : Aad van Abswoude 
Betreft  : aanbieding programma verantwoording en programmarekening 2018 
Datum  : 1 april 2019 
 

Geachte leden, 
 
Hierbij ontvangt u de programma verantwoording en de programmarekening voor 2018.  
 
AM match begeleidt meer mensen dan ooit in haar geschiedenis 
In 2018 begeleidde AM match meer mensen dan ooit in haar geschiedenis. Hoewel door de 
beëindiging van WSW dienstverbanden het aantal Wsw medewerkers af nam, groeide het aantal 
P Wetters dat in dienst was bij AM match of bij werkgevers, alwaar AM match deze begeleidt door 
middel van jobcoaching. In onderstaande tabel worden de aantallen uit de doelgroep die AM match 
coacht vermeld per subdoelgroep en per gemeente. 
 

 

Naast de hierboven genoemde aantallen hebben 122 personen het Match Je Perspectief (MJP) 

programma doorlopen in groepsverband of doormiddel van individueel maatwerk. Vanuit het MJP 

programma heeft AM match 70 personen aan een baan geholpen, al dan niet met loonkosten subsidie. 

De kandidaten die jobcoaching nodig hebben zijn in bovenstaande tabel verwerkt  

Zoals in bovenstaande tabel is te zien, heeft AM match per einde 2018 615 personen met een 

arbeidsbeperking in dienst of in begeleiding. Dit aantal is hoger dan ooit in de geschiedenis van AM 

match is voorgekomen! Dit is een mooi bewijs van het nut en noodzaak van AM match voor de 

deelnemende gemeenten. 

Financiële resultaten 
In de programmarekening resulteert een exploitatieoverschot van € 226.000. Vanwege voorschriften in 
de BBV en ter voorkoming van een onjuiste interpretatie van dit overschot in het kader van de VPB is 
dit exploitatie overschot in deze rekening opgenomen als een terugbetaling van de gemeentelijke 
bijdrage. De terugbetaling van een overschot is bij de transformatie van AM Groep naar AM match 
geregeld en voor het eerst in 2017 aan de orde gekomen. Hierdoor resulteert alleen een 
exploitatieresultaat indien en voor zover een bedrag als bestemmingsreserve wordt opgenomen. Wij 
hebben de rekening van 2017 alsnog met dit inzicht aangepast. 
 
Door bovenstaande aanpassing van de presentatie van de cijfers komt het exploitatieresultaat in 
principe op € 0, tenzij er redenen zijn voor een bestemmingsreservering. 
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Totaal 118 35 13 22 427 615
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Voor 2018 hebben wij een resultaat gepresenteerd van € 28.000. Wij verzoeken het bestuur dit bedrag 
te bestemmen ten behoeve van nog te betalen kosten in 2019 als gevolg van opgebouwde tijd voor tijd 
uren in 2018. Deze uren hebben in 2018 een extra opbrengst veroorzaakt, maar moeten in 2019 
worden opgenomen , hetgeen leidt tot een lagere opbrengst. Om verslaglegging technische redenen 
mag onder het BBV hiervoor geen voorziening worden opgenomen, vandaar dit verzoek voor het 
vormen van een (beperkte) bestemmingsreserve. 
 
Het exploitatieoverschot van € 226.000 is € 130.000 hoger dan het begrote bedrag van € 96.000. het 
exploitatieoverschot van € 226.000 wordt aan de gemeenten ter beschikking gesteld. 
 
Overzicht van de verschillen ten opzichte van de begroting voor mutaties in de reserve 
Lagere netto toegevoegde waarde.       -/- €    581.000 
Hogere diverse baten overige       €    376.000 
Lagere loonkosten P- doelgroep      €    333.000 
Lagere overige bedrijfskosten       €    215.000 
Gunstiger verhouding loonkosten Wsw – Rijkssubsidie    €    155.000 
Totaal verschil ten opzichte van de begroting vóó mutaties in reserve  €    498.000 
 
Mutaties in bestemmingsreserve lager dan begroot    €    340.000 
Verschil baten en lasten t.o.v. begroting      €    158.000 
  
De mutaties in de bestemmingsreserve vloeien voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het 
uitvoeringsplan. AM match financiert de taken in het kader van de participatiedoelgroep met een 
loonwaarde tot 70% van het minimum loon die het van de gemeente heeft gekregen in de eerste jaren 
zelf uit de bestemmingsreserve. De kosten voor de uitvoering van deze doelgroep worden volledig 
verrekend met de gemeente (vanuit de reserve voor zover toereikend, en daarna door de bijdrage van 
de gemeente) 
 
Uitvoering Wsw 
AM match heeft in 2018 384,4 se (gemiddeld) gerealiseerd, terwijl de rijksbijdrage voor de gemeenten 
was gebaseerd op 397,3 se. Dit betekent dat de gemeenten in 2018 overhouden aan de rijksbijdrage 
voor de Wsw. Op pagina 2 van de jaarstukken staat een tabel met de gemiddelde bezetting per 
gemeente. De lagere bezetting werd veroorzaakt door een hogere uitstroom door natuurlijk verloop. 
Het aantal personen uit de Wsw doelgroep was op 31 december 427. 
 
Uitvoering Participatiewet met een loonwaarde tot 70% Wettelijk minimum loon (WML) 
Vanaf 1 juli 2016 voert AM match voor de deelnemende gemeenten de participatiewet uit voor 
kandidaten met een loonwaarde tot 70% van het WML. In 2018 zijn er 122 kandidaten gestart met het 
MJP programma. Hiervan zijn er 70 geplaatst in een baan, al dan niet met loonkostensubsidie. Eind 
2018 hadden 153 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% een baan met 
Jobcoaching (waarvan 35  bij AM match). Daarnaast hadden eind 2018 22 personen een Nieuw 
beschut werkplek. 13 kandidaten uit de Participatiedoelgroep waren in her bemiddeling. De her 
bemiddeling betreft P wet werknemers die door beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de 
werkgever in de WW of bijstand (dreigen) te komen. Deze werknemers worden vanaf het moment dat 
duidelijk is dat zij hun baan verliezen door AM match opnieuw naar een nieuwe werkplek gematcht en 
begeleid. Dit voorkomt terugval voor langere tijd. 
 
Bestemming resultaat 
Wij stellen voor het resultaat van € 28.000 te bestemmen voor het doel zoals hiervoor is aangegeven, 
en het exploitatieoverschot van € 226.000 terug te betalen aan de gemeenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
AM match 
 
Aad van Abswoude 
Manager bedrijfsvoering 
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Jaarverslag 
 
Programmaverantwoording 
 
Organisatie AM match 
AM match voerde in 2018 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet voor de doelgroep met een 
loonwaarde tot 70% van het minimumloon (inclusief nieuw beschut) uit voor de gemeenten Aalsmeer,  Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn (verder te noemen de deelnemende gemeenten). Voor de uitvoering van de 
Wsw is in 1971 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden opgericht. In 
2016 is deze GR omgezet in de uitvoeringsorganisatie GR Amstelland Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de 
naam AM match. Bij deze omvorming is de doelgroep Participatiewet tot 70% loonwaarde aan het uitvoeringspakket van 
de GR toegevoegd. Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de vijf deelnemende 
gemeenten. De dagelijkse verantwoording en leiding van de organisatie ligt bij de algemeen directeur. Voor de realisatie 
van haar doelstelling (ondersteunen bij het vinden en houden van zo regulier mogelijk werk) had AM match in 2018 de 
beschikking over onder andere de volgende werksoorten: 

• Verpakken 

• Groenvoorziening 

• Schoonmaakonderhoud 

• Detachering in groep en individueel (met een veelvoud aan werksoorten)  

• Begeleid werken (met een veelvoud aan werksoorten) 
 
Alle lijnactiviteiten worden uitgevoerd door het bedrijfsonderdeel werk & werkgeversdienstverlening. Het bedrijfsonderdeel 
bedrijfsvoering ondersteunt de processen op het gebied van financiën, HR, ICT, Marketing & Communicatie en facilitair. 
AM match werkt sinds de herstart met zgn. zelforganiserende teams. De organisatie bestaat uit team MT, team projecten, 
team productie, team jobcoaching, team HR en team bedrijfsburo. 

 
Onderstaand wordt het organisatieschema van AM match weergegeven. 

Organigram AM match
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Ontwikkelingen AM match in 2018 

Evaluatie werkorganisatie 
In 2017 is de nieuwe dienstverlening van AM match met betrekking tot de participatiewet, zoals afgesproken, geëvalueerd 
door bureau Berenschot. De conclusies uit het rapport zijn in 2018 door het bestuur ter kennis genomen en met de 
gemeenteraden gedeeld. In het rapport wordt bevestigd dat de doelstellingen die bij de start van AM match zijn gesteld 

worden gehaald. Tevens concludeert het rapport onder anderen: 
 
“De regio Amstelland en Meerlanden heeft met AM match feitelijk een uniek concept neergezet en handelt in de geest van de 
Participatiewet, gericht op het creëren van een zoveel mogelijk inclusieve arbeidsmarkt. De regio heeft voorsprong op de 
meeste andere regio’s in Nederland. Slechts weinigen slagen erin om het plaatsen van arbeidsbeperkten met 
loonkostensubsidie goed van de grond te krijgen.”  
 
De aanbevelingen die het rapport doet zijn in uitvoering genomen. 

 
Uitvoering Participatiewet met een loonwaarde tot 70% 

2018 is voor AM match het tweede volle jaar dat zij de Participatiewet uitvoert voor bijstandsgerechtigden met een 

loonwaarde tot 70% van het minimumloon voor de deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen , Haarlemmermeer, 

Ouder-Amstel en Uithoorn. In 2018 zijn er door de gemeenten 174 kandidaten aangemeld voor een Match je Perspectief 

(MJP) traject, hiervan zijn 122 kandidaten daadwerkelijk gestart met dit traject. Van de gestarte kandidaten hebben 70 

kandidaten in 2018 een baan gevonden, al dan niet met loonkostensubsidie. Het plaatsingspercentage in relatie tot het 

aantal startende kandidaten was in 2018 bijna 60%. Dit percentage is een stijging ten opzichte van 2017. Begin 2018 zijn er 

verbeteringen in het proces doorgevoerd, met als gevolg een hoger slagingspercentage en snellere doorstroom. Helaas is er 

van de beschikbare (afgesproken) capaciteit van 253 starters geen volledig gebruik gemaakt. De gemeenten hebben 

aangegeven moeite te hebben met het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor het toeleidingtraject. Naar 

aanleiding van deze signalen is eind 2018 samen met gemeenten gekeken naar alternatieve instroom mogelijkheden. In 

2019 wordt hierover verder een plan voor gemaakt samen met de deelnemende gemeenten. 

Eind 2018 hadden 163 bijstandsgerechtigden betaald werk met begeleiding van een jobcoach vanuit AM match of zitten in 

een her-bemiddelingstraject (13). Voor deze doelgroep met een verlaagde loonwaarde is jobcoaching cruciaal bij het krijgen 

en behouden van werk. Zonder jobcoaching zullen veel van deze mensen hun werk uiteindelijk weer verliezen door allerlei 

verschillende, vooral in de persoon gelegen, oorzaken. Daarnaast is het voor deze groep erg moeilijk om weer zelfstandig 

opnieuw betaald werk te vinden. Vandaar dat jobcoaching voor deze groep cruciaal is voor langdurig behoud van werk. Dit 

wordt ook bevestigd door het rapport “Met de Jobcoach lukt het wel” waarin wordt geconcludeerd dat jobcoaching voor de 

doelgroep voor zowel werknemer als werkgever een belangrijke meerwaarde heeft in het verkrijgen en behouden van werk. 

“De meerwaarde van jobcoaching voor werknemers reikt vaak verder dan het hebben en behouden van werk. Het geeft hen 
ook meer zelfvertrouwen en een grotere zelfstandigheid. Het hebben en houden van een baan leidt uiteindelijk tot een 
verbetering van de kwaliteit van hun leven in brede zin.”   

(Citaat uit de conclusies van het rapport “met de Jobcoach lukt het wel”). 

 

 

 

Naast de eerder genoemde 163 bijstandsgerechtigden hadden eind 2018 22 personen een beschutwerk plek, en 427 

mensen een Wsw dienstverband. In onderstaande tabel worden de aantallen per gemeente weergegeven. 
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Aalmeer 4 1 1 3 41 50

Amstelveen 17 20 0 6 88 131

Haarlemmermeer 69 8 8 9 235 329

Ouder-Amstel 9 2 2 0 7 20

Uithoorn 19 4 2 4 56 85

Totaal 118 35 13 22 427 615  

Zoals in bovenstaande tabel is te zien, heeft AM match per einde 2018 615 personen met een arbeidsbeperking in dienst of 

in begeleiding. Dit aantal is hoger dan ooit in de geschiedenis van AM match is voorgekomen! Dit is een mooi bewijs van het 

nut en noodzaak van AM match voor de deelnemende gemeenten. 
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Beschut werk 

Het aantal beschutte werkplekken bleef achter bij de taakstelling doordat er te weinig indicaties waren aangevraagd en 

afgegeven door het UWV. Medio 2018 is er, in samenspraak met de deelnemende gemeenten, een actieplan opgesteld 

om het aantal aanmeldingen voor een beschutte werkplek te doen toenemen. Dit actieplan ziet er onder andere op dat 

de samenwerking met de Pro en VSO scholen in de regio, en zorginstellingen wordt geïntensiveerd. In het derde 

kwartaal was er een toename van het aantal indicaties beschut, die hebben geleid tot een toename van het aantal 

dienstverbanden in het vierde kwartaal. De weg van aanvraag indicatie tot succesvolle plaatsing is een langdurig traject 

(doorlooptijd ongeveer 3 maanden). 

Wsw 

Het aantal Wsw medewerkers kromp in 2018 verder van 460 medewerkers eind 2017 naar 427 medewerkers eind 2018 

(7,2%) deze krimp is groter dan werd verwacht. De belangrijkste oorzaken zijn pensioen en uitval na twee jaar ziekte, 

uitstroom ondergrens naar zorg en overlijden. Met name uitval na 2 jaar ziekte was groter dan verwacht. 

Vooruitblik 2019 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een veel grote doelgroep dan in het verleden. De instroom in de Wsw is 

weliswaar afgesloten door de Participatiewet, het aantal mensen met een arbeidsbeperking is daardoor niet minder 

geworden. In de berekeningen van het ministerie wordt er vanuit gegaan dat het aantal arbeid beperkten waar de 

gemeente verantwoordelijk voor is de komende jaren verder toeneemt. Enerzijds door de bijstandsgerechtigden die 

voorheen in de Wsw terecht kwamen, deze melden zich nu bij de gemeente voor een bijstandsuitkering, anderzijds 

doordat de toestroom naar de Wajong is aangescherpt met ingezetenen die geen arbeidsvermogen hebben. Dat 

betekent dat daar waar voorheen iedereen naar de Wajong instroomde (het overgrote deel van het voortgezet 

onderwijs, maar ook een aanzienlijk deel van de praktijk onderwijs) nu via de gemeente een beroep (gaan) doen op de 

Participatiewet. Het rijk hanteert hierbij de verwachting dat van alle 10 Wajongers er 1 geen arbeidsvermogen heeft en 9 

wel. Deze laatste groep valt daardoor onder de participatiewet. Juist deze groep is de grootste groep met een verlaagde 

loonwaarde valt onder de doelgroep van AM match. In onderstaande tabel is te zien hoe het aantal arbeidsbeperkten 

zich zal ontwikkelen volgens ramingen van het Rijk bij het ingaan van de Participatiewet. Het rode vlak boven het gele 

vlak is de toename in de periode 2015 tot 2055 van het aantal arbeidsbeperkten als gevolg van de beperkte instroom in 

de Wajong (van 450.000 naar 600.000 is toename van ruim 33%). 

 

Met deze informatie is te verwachten dat AM match de komende jaren, ondanks de krimp in de Wsw doelgroep, verder 

zal groeien. De praktijk zal moeten uitmaken waar de grenzen van de groei liggen.  

Wij prognosticeren een groei van personen met een arbeidsbeperking die AM match in dienst heeft of begeleidt naar 

661 personen in 2019 en een verdere doorgroei naar 719 personen in 2020. 
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Overzicht plaatsingen in aantallen fte en percentage per 31-12-2018:

aantal fte percentage

Intern werkzaam 76,2 21,0%

Extern werkzaam 286,5 79,0%

Totaal 362,7 100,0%

2018

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

Per 1 januari 2017 is de financieringssystematiek voor de Wsw subsidie door het Rijk aan de gemeente aangepast. 
Vanaf deze datum wordt de rijksbijdrage direct betaald aan de gemeente die het dienstverband aanbiedt. In geval 
dat een Wsw-medewerker niet in één van de deelnemende gemeenten woont, wordt voor deze medewerker een 
centrumgemeente aangewezen. In het geval van AM match is dit de gemeente Haarlemmermeer. Eventuele 
tekorten of overschotten in de exploitatie wordt verdeeld over het aantal  daadwerkelijke inwoners  per 
deelnemende gemeente. 
 

De deelnemende gemeenten hadden in 2018 een budgettoekenning die goed was voor een gezamenlijke 
taakstelling van 397,3 se (standaard eenheden). In 2018 zijn gemiddeld 384,4 se gerealiseerd. Hierdoor was er een 
onderrealisatie van totaal 12,9 se. De onderrealisatie werd veroorzaakt doordat de uitstroom hoger was dan door 
het ministerie was berekend voor de deelnemende gemeenten. De lagere bezetting vormt bij de gemeenten in 
2018 een voordeel in het participatiebudget. Er is geen terugbetalingsverplichting bij onderbezetting. 
 

In onderstaande tabel worden de taakstelling en realisatie per gemeente inzichtelijk gemaakt. 

 

Realisatie doelstelling 1/3e – 2/3e 
Eén van de doelstellingen van AM match van de afgelopen jaren was om 1/3e van de medewerkers binnen het SW-
bedrijf en 2/3e buiten het SW-bedrijf werkzaam te hebben; in werken op locatie (wol, groen en schoonmaak), 
detachering of begeleid werken. Sinds september 2008 is deze doelstelling gerealiseerd. Voor 2018 was het doel dit 
percentage nog verder omlaag te brengen. De doelstelling voor 2018 was om 19,5% van de medewerkers binnen 
werkzaam te hebben en 80,5% buiten. Deze doelstelling is net niet gerealiseerd. Voor 2018 is het percentage interne 
plaatsingen uitgekomen op 21,0%. Desondanks kan met dit resultaat worden vastgesteld dat AM match hiermee ook in 
2018 haar unieke positie binnen de SW-branche heeft kunnen behouden (het gemiddelde in de branche is 40% intern 
geplaatst, bron: Bedrijfsvergelijking SW-bedrijven 2017 Cedris). De doelstelling voor begeleid werken van 17,4% in 
2018 is eveneens net niet behaald. Dit percentage kwam uit op 16,1% en is 0,8% punt hoger dan in 2017. Wel zijn er 2 
nieuwe medewerkers, maar helaas is er ook 1 andere medewerker weer teruggekomen van een werkgever. 
 
In volgende grafiek wordt het verloop in deze doelstelling vanaf 2004 weergegeven. In de daaropvolgende grafiek 
wordt de verdeling naar intern / extern werkzaam voor AM match weergegeven per eind 2018 en ter vergelijking de 
cijfers per eind 2017 als gemiddelde voor de branche (recentere branchecijfers zijn niet beschikbaar). 

Overzicht van de taakstelling en realisatie per gemeente in 2018

Gemeente

Gem.  

realisatie 2018 

bij AM match 

(se)

Taak- 

stelling (se) 

Over- / onder- 

realisatie

Aalsmeer 35,9 35,9 -0,1

Amstelveen 73,2 77,1 -3,9

Haarlemmermeer 219,7 224,5 -4,8

Ouder-Amstel 6,3 7,6 -1,3

Uithoorn 49,2 52,2 -2,9

Totaal 384,4 397,3 -12,9
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Soort opleiding / training Aantal trainingen gevolgd

Veiligheid 152

Vakopleidingen 20

Persoonlijke ontwikkeling 42

Management opleidingen 1

Totaal opleidingen / trainingen 215

Sisa-verantwoording

0% 33% 67% 100%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Percentage

J
a
a
r

Verloop 1/3e - 2/3e doelstelling AM match in de periode 2004 t/m 2018

Intern werkzaam

Extern werkzaam

0% 33% 67% 100%

SW landelijk 2017

AM match 2017

AM match 2018

Percentage

J
a
a
r

Vergelijking 1/3e-2/3e doelstelling tussen AM match en SW landelijk

Intern werkzaam

Extern werkzaam

Opleidingen en trainingen 2018 

In 2018 hebben zowel AM match als de medewerkers wederom veel geïnvesteerd in opleidingen en 

trainingen. Onderstaand een overzicht van de gevolgde opleidingen onderverdeeld in drie categorieën zoals 

hieronder vermeld.    

 

De Sisa-verantwoording is vanaf 2016 voor de verantwoording aan het Ministerie niet meer verplicht. Om toch te voldoen 
aan de verantwoordingsplicht van en naar de gemeenten, is besloten de Sisa-systematiek inclusief 
controlewerkzaamheden in stand te houden voor de indicator C (gemiddelde bezetting op basis van 12 
eindemaandgemiddelden). De Sisa-bijlage vindt u op pagina 34 van deze jaarverantwoording. 
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AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx, tabblad perspwet regel 17

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx, tabblad perspwet regel 17

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx, tabblad perspwet regel 17

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx, tabblad perspwet regel 17

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx, tabblad perspwet regel 17

Uitvoering Participatiewet  voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%  
Vanaf 1 juli 2016 voert AM match de Participatiewet uit voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%. Hiervoor is 
het traject Match je perspectief (MJP) ingericht. Dit instrument wordt naar behoefte van de kandidaat ingericht. Het traject 
bestaat uit een groepstraining of een (individuele) maatwerk toeleiding. In de training worden de aangemelde 
bijstandsgerechtigden in een periode van 6 weken geactiveerd, gemotiveerd en getraind voor een baan bij werkgevers. 
Deze training start zodra er voldoende aanmeldingen zijn op één van de twee locaties van AM match. De maatwerktrajecten 
worden op individuele basis ingericht. In de hierna volgende tabellen worden de aantallen per gemeente weergegeven. Al 
tijdens de training gaan de matchers van AM match samen met de kandidaat op zoek naar een passende werkplek. Vanuit 
deze trainingen, maar ook zonder tussenkomst hiervan, worden door AM match voor deze doelgroep dienstverbanden 
gerealiseerd, bij voorkeur bij werkgevers, maar, als dat niet lukt, bij AM match, van waaruit op detacheringsbasis, 
kandidaten worden geplaatst bij werkgevers. Helaas bleef het aantal aanmeldingen voor MJP traject achter op de 
toegezegde aantallen (122 i.p.v. de begrote 253).  
 
Na alle verbeteringen die in 2017 en 2018 in dit traject zijn doorgevoerd is het aantal plaatsingen in 2018 aanzienlijk 
toegenomen. In 2018 is een percentage plaatsingen (al dan niet met loonkostensubsidie) van 57% (70 kandidaten) 
gerealiseerd, hetgeen aanmerkelijk hoger is dan de bij de evaluatie afgesproken 40%. Eind 2018 waren er nog 84 
kandidaten in bemiddeling, waarvan er 11 een proefplaatsing hadden. In totaal werden er eind 2018 153 voorheen 
bijstandsgerechtigden in een baan begeleid door middel van jobcoaching door AM match. Daarnaast werden er 13 
kandidaten begeleid naar een nieuwe werkplek, nadat ze de oude waren verloren (her-bemiddeling). Uitgangspunt is dat 
AM match, in geval van verlies van de werkplek, de kandidaten opnieuw matcht naar een andere werkplek. 
 
In onderstaande tabellen worden deze aantallen inzichtelijk gemaakt. 
 
P- Wet beschut 
Naast de hierboven genoemde training is AM match ook uitvoerder voor de deelnemende gemeenten van de beschutte 
werkplekken in het kader van de Participatiewet. Eind 2018 waren er 22 werkplekken gerealiseerd (taakstelling voor de 
gezamenlijke gemeenten was 45 personen). Het niet realiseren van de beschutte werkplekken wordt veroorzaakt doordat er 
onvoldoende mensen en indicatie hebben. Medio 2018 is in samenspraak met de gemeenten een “aanvalsplan beschut” 
opgesteld. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal plaatsingen in november en december. 
 

Gemeente

Begroot 

aantal 

startende 

deelnemers 

jaar

Werkelijk 

gestart in 

periode

Verschil 

t.o.v. 

begroting

Gerealiseer

de 

plaatsingen

Aalsmeer 14 3 -11 0

Amstelveen 65 31 -34 18

Haarlemmermeer 140 73 -67 38

Ouder-Amstel 7 6 -1 7

Uithoorn 27 9 -18 7

Totaal 253 122 -131 70

Tabel: Realisatie aantal deelnemers training MJP

Gemeente

Nieuw 

beschut

Loonwaarde 

<70%

Loonwaarde 

>70%

Totaal dienst-

verbanden

Aalsmeer 3,0 1,0 0,0 4,0

Amstelveen 6,0 20,0 0,0 26,0

Haarlemmermeer 9,0 8,0 0,0 17,0

Ouder-Amstel 0,0 2,0 0,0 2,0

Uithoorn 4,0 4,0 2,0 10,0

Eindtotaal 22,0 35,0 2,0 59,0

Tabel: Dienstverbanden P - doelgroep in personen (eindstand 2018)

Aantal dienstverbanden nieuw beschut

Taakstelling 

gemeenten Realisatie Verschil

Aalsmeer 4 3 -1

Amstelveen 14 6 -8

Haarlemmermeer 21 9 -12

Ouder-Amstel 1 0 -1

Uithoorn 5 4 -1

Totaal 45 22 -23
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Financiële realisatie 

Voor financiële informatie en verschillen tussen programmabegroting en realisatie wordt verwezen

naar de programmarekening in de volgende hoofdstukken.

Onderstaand is het overzicht algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

In onderstaande tabel wordt het totale aantal kandidaten weergegeven dat jobcoaching krijgt 

vanuit AM match. Hierin zijn ook de aantallen opgenomen uit bovenstaande tabel loonwaarde 

kleiner dan 70%.

  

 Rekening 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Primaire 
begroting 

2018 

Rekening 
2017 

 

Dividend (resultaat  
AM Werk BV) 

31.000 
 

12.000 12.000 36.000 

Saldo financieringsfunctie -3.000 -2.000        -2.000 
 

-3.000 

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match/terugbetaling 
aan gemeenten 

 

-226.000 -96.000 -150.000 -340.000 

 

Gemeente

In dienst bij 

AM match

In dienst bij 

werkgever Totaal aantal  

Aalsmeer 1,0 5,0 6,0

Amstelveen 20,0 17,0 37,0

Haarlemmermeer 8,0 77,0 85,0

Ouder-Amstel 2,0 11,0 13,0

Uithoorn 4,0 21,0 25,0

Eindtotaal 35,0 131,0 166,0

Tabel: Aantal Participatie doelgroep kandidaten dat 

jobcoaching krijgt vanuit AM match (incl. herbemiddeling) 

(personen eindstand 2018)
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Kengetallen BBV
Verloop van de kengetallen

Rekening 

2018

Begroting 

2018

Rekening 

2017

Netto schuldquote -39 nvt -39

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen -35 nvt -37

Solvabiliteitsratio 76 nvt 73

Structurele exploitatieruimte 2 2 2

Grondexploitatie nvt nvt nvt

Belastingcapaciteit nvt nvt nvt

In het kader van de BBV artikel 11 2e lid dienen in de jaarrekening kengetallen te worden vermeld. Onderstaand de 

gevraagde kengetallen. Voor een toelichting over de wijze van vaststelling van deze kengetallen wordt verwezen naar 

bijlage in de BBV.

Paragrafen 
 

Weerstandsvermogen 
 
Beleid betreffende weerstandsvermogen 
Omtrent het weerstandsvermogen is in 2016 nieuw beleid vastgesteld. Vanaf de invoering van AM match wordt het 
weerstandsvermogen vastgesteld door het bestuur op basis van een risicoanalyse die door de directie van AM match wordt 
opgesteld en tweejaarlijks wordt herzien op basis van de laatst bekende risico’s. Deze risico’s worden gekapitaliseerd. Het 
bedrag uit deze risico inventarisatie wordt als algemene reserve aangehouden. Voor 2016 en 2017 is deze analyse gemaakt in 
samenwerking met de accountant. Het bedrag, dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juli 2016, komt uit op 
€ 2.466.000. Eind 2017 is voor 2018 en 2019 is deze analyse bijgesteld op basis van de nieuwste inzichten ten aanzien van de 
risico’s. Het bestuur heeft besloten de algemene reserve voor 2018 en 2019 op hetzelfde niveau te handhaven. 
 
De algemene reserve dient ter dekking van risico’s in de bedrijfsvoering waarvoor geen voorzieningen mogen worden 
gevormd. Dat wil zeggen, risico’s waarvan geen uitspraken kunnen worden gedaan ten aanzien van de omvang van het risico 
en het verschijnen van het risico. Het betreffen hier dus onverwachte fluctuaties in de bedrijfsvoering, zoals onverwacht hogere 
kosten of onverwacht lagere bedrijfsopbrengsten. De algemene reserve dient ter dekking van de gevolgen hiervan voor de 
korte termijn, dat wil zeggen, de termijn die nodig is tussen het ontstaan van het tekort en de periode die nodig is om de 
oorzaak weg te nemen, dan wel de periode die nodig is om van de gemeenten een hogere gemeentelijke bijdrage te 
ontvangen. Voor de aard en de omvang van de risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf (verderop in dit hoofdstuk). 
 



9

    
    

    
Risicoparagraaf 
Risico’s in de bedrijfsvoering 
Om inzicht te verschaffen in de financiële positie van AM match is deze risicoparagraaf opgenomen.  
 
De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM match en de 
ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke 
ontwikkelingen etc.). 
De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk 
toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen naast 
het omzetverlies ook een financieel risico. Daarnaast zijn er verschillende risico’s voor gebeurtenissen die kunnen leiden tot 
onverwachte tegenvallers in de exploitatie. Deze risico’s zijn in een risico-inventarisatie opgenomen. De belangrijkste 
risico’s in omvang zijn hieronder opgenomen.  
 
De rijksbijdrage voor AM match kan onverwacht worden beïnvloed door o.a. ontwikkelingen in het landelijk aantal 
gerealiseerde arbeidsplaatsen of bezuinigingen vanuit het Ministerie van SZW. In 2018 is het afbouwschema van de 
subsidie per fte weer redelijk in lijn met het eerder door het rijk opgestelde afbouwschema. Ook voor de komende jaren is er 
in het kader van de Participatiewet sprake van een aanzienlijke negatieve ontwikkeling in de rijksbijdrage voor de Wsw. Dit 
heeft gevolgen voor de Wsw- exploitatie van AM match. Door de transitie naar de werkorganisatie AM match, waarbij 
kosten worden bespaard, en door het toekennen van de nieuwe doelgroep (bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 
70%) aan AM match, kan voor 2017 en de jaren daarna de terugloop in subsidie (grotendeels) worden gecompenseerd met 
de extra dekking van de overheadkosten. Desondanks is voor 2019 een resultaat begroot (voor verrekening met 
gemeenten en na reserves) van  € -125.000 (begrotingswijziging 2019-1). 
 
Ook in 2019 en 2020 zal AM match nog geraakt worden door de bezuinigingen van het rijk, enerzijds door een daling van 
nog eens € 1.000 per fte op de rijksbijdrage (2019 en 2020) en anderzijds is sprake van een daling van de Wsw populatie 
met 4-6% per jaar. Deze twee factoren veroorzaken de tekorten in de Wsw-exploitatie. De uitvoering van de 
Participatiedoelgroep compenseert deze verliezen grotendeels. Door deze ontwikkeling, het aanwezig zijn van voldoende 
eigen vermogen en het feit dat gemeenten via de GR garant staan voor de exploitatie van AM match, is deze jaarrekening 
op basis van continuïteitsgrondslagen opgesteld. 
 
In 2018 is in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei 2018 van kracht is geworden, 
in samenwerking met een extern bureau een scan uitgevoerd op processen om de risico’s van datalekken en gevolgen van 
de AVG in kaart te brengen. Hierop zijn in 2018 diverse maatregelen genomen om de risico van datalekken te verminderen 
en om te voldoen aan de AVG. Op 25 mei waren alle benodigde maatregelen genomen. Daarnaast is er onder het leiding 
en stafpersoneel een bewustwordingstraining (E-learning) gestart die elke twee maanden een module beschikbaar stelt hoe 
veilig kan worden gewerkt met de informatie. Een werkgroep die binnen AM match de gegevens bescherming blijft 
monitoren, blijft de AVG in de komende jaren de aandacht houden. 
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Onderhoud kapitaalgoederen 
Alle panden die AM match gebruikt worden gehuurd, er zijn daardoor geen grote onderhoudsrisico’s. 
 

Verbonden partijen 

Overzicht van verbonden partijen   

 % deelneming  Waardering 

AM Werk BV 100%   €  18.000  

    
De aandelen AM Werk BV zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
 
AM Werk BV 
AM Werk BV is opgericht door AM match. Via AM Werk BV wordt de volgende activiteit uitgevoerd: 

• Sinds 2001 het in dienst nemen van niet-gesubsidieerd personeel voor AM match.  
 
AM Werk Reïntegratie BV 
AM Werk Reïntegratie BV is een 100% dochter van AM Werk BV. AM Werk Reïntegratie BV gebruikt de handelsnaam AM 
perspectief. In deze BV worden alle dienstverbanden in het kader van de Participatiedoelgroep aangegaan. 

 
Financiering 
Op 1 juli 2016 heeft het bestuur van AM match het treasury-statuut vastgesteld.  
 
Risico profiel 
AM match heeft m.b.t. de treasury-activiteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent beleid gevoerd ten aanzien van 
de treasury-functie. De treasury-functie dient alleen de publieke taak. Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit 
alleen gedaan door tussenkomst van een bank met AA+ rating. Uitzettingen worden alleen gedaan d.m.v. kasgeld, rekening-
courant verhoudingen, spaarrekening en deposito’s. Op de balansdatum is geen sprake van risico’s m.b.t. koersen en/of 
valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Er zijn geen garanties verstrekt. Vanaf december 2013 valt AM match 
onder het schatkistbankieren. Dit betekent dat AM match vanaf december 2013 de liquide middelen bij de schatkist moet 
plaatsen. AM match bleef in 2018 binnen de voor haar geldende vrijstelling van gemiddeld € 250.000 per kwartaal aan 
tegoeden buiten de schatkist. 
 
Realisatie geplande treasury-activiteiten 
In 2018 waren er geen geldleningen gepland. Er zijn ook geen vaste geldleningen opgenomen. De laatste vaste geldlening 
is in 2017 geheel afgelost. 
 
Renterisiconorm 
Het renterisico blijft de komende 5 jaar ruim binnen de normen die worden gesteld door de wet FIDO (20% met een 
minimum van € 2.500.000). 

 

Verzekeringen 
Alle activa zijn verzekerd tegen brand- en inbraakschade op basis van vervangingswaarde. Nieuwe motorvoertuigen zijn 
allrisk verzekerd. Vanaf 5 jaar oud zijn de motorvoertuigen WA-verzekerd. Een bedrijfsschadeverzekering is afgesloten 
evenals een WA-verzekering, respectievelijk tegen gevolgschade en wettelijke aansprakelijkheid, waaronder een beperkte 
productaansprakelijkheid. 
 

De belangrijkste verzekerde waarden per ultimo 2018 zijn: Bedragen x € 1.000 

Uitgebreide gevaren:  

Inventaris en machines 2.913 

Autopark: 

WA + inzittenden + WA chauffeur voor auto's ouder dan 5 jaar 

WA + casco + inzittenden + WA chauffeur voor auto's van 5 jaar en jonger 

Bedrijfsschade: 

Verzekerd bedrag 1.200 

Wettelijke aansprakelijkheid:  

Per gebeurtenis (max. 2 per jaar) 2.500 

Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen (WEGAM / WEGAS)  

Per gebeurtenis 2.500 

Bestuurders en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering 
 Per aanspraak / per jaar                      1.000 
Cybercrime verzekering 
Per evenement en verzekeringsjaar          1.000 
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AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

AM maand Fte lijst einde maand voor maandverslag heel 2018.xlsx

Kasgeldlimiet 
In onderstaande tabel wordt de berekening weergegeven van de kasgeldlimiet over 2018. De limiet is in 2018 niet 
overschreden. 
 

Omvang begroting na wijziging bw 2018-1 € 15.626.000 

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag (wettelijk) 8,2% 

Kasgeldlimiet in bedrag  €   1.281.000 
 
 
Notitie rente 
In de jaarrekening is alleen de werkelijk betaalde rente vermeld. Er wordt in de jaarrekening en begroting geen rente over 
reserves berekend. 

Bedrijfsvoering van AM match 
 
Personeel 
Samenstelling personeelsbestand. 
 
Het personeelsbestand van personen werkzaam bij AM match is opgebouwd volgens onderstaande tabel. 
 
Dienstverbanden werkzaam bij AM match 

 Aantal personen 
per 31-12-2018 

Aantal fte per 
31-12-2018 

Gemiddelde 
bezetting fte  
2018 

Wsw-dienstverbanden 359 304,2 319,5 

Niet-gesubsidieerden *   41   37,6   36,9 

Nieuw beschut   22   14,0   10,7 

P- wet <70% loonwaarde   35   25,1   23,5 

P- wet >70% loonwaarde     2     1,5     2,2 

Totaal dienstverbanden 459 382,4            392,8 

    

Wsw begeleid werken   68   58,4   57,5 

Jobcoaching bij werkgever P 
wet<70% loonwaarde (incl. 
herbemiddeling) 

131     nb     nb 

    

 
*Een groot deel van het niet-gesubsidieerd (NG) personeel dat werkzaam is bij AM match wordt gedetacheerd vanuit AM 
Werk BV. Naast de hierboven vermelde groepen zijn er personen werkzaam bij AM match vanuit een stage (MBO en HBO) 
en stages / proefplaatsingen vanuit de doelgroep. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van inhuurkrachten / uitzendkrachten 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim van werknemers in de verschillende werknemersgroepen bij AM match wijkt sterk af door de aard van de 
betreffende groep medewerkers. Daarom wordt het verzuim per groep medewerkers apart geregistreerd. In onderstaande 
tabel wordt het verzuim in beeld gebracht volgens de methode van het Wsw Arbo convenant. Tevens wordt de benchmark 
van de landelijke SW-bedrijven vermeld. De meetmethode volgens Wsw Arbo convenant wijkt enigszins af van de methode 
die AM match voor intern gebruik hanteert, maar is hier gebruikt voor de vergelijkbaarheid met andere SW-bedrijven. Het 
verzuim binnen de SW-branche is hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde bij reguliere bedrijven. Dit wordt 
veroorzaakt door de doelgroep die bij de SW-bedrijven werkt. Het verzuim is bij AM match ten opzichte van het landelijk iets 
lager. Desondanks wil AM match het verzuim verder omlaag brengen. In 2018 is er veel aandacht geweest voor het 
terugdringen van verzuim. Zo zijn alle verzuimprocedures opnieuw onder de aandacht gebracht bij leidinggevenden en 
medewerkers en is de handhaving aangescherpt. Daarnaast zijn er met frequent verzuimende medewerkers regelmatig 
verzuimgesprekken gevoerd. Toch is het verzuim in 2018 slechts licht gedaald ten opzichte van 2017 (0,2%) . De inzet voor 
2018 was een sterkere daling (2%). Die hebben we echter niet weten te realiseren. 
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Tabel ziekteverzuim volgens meetmethode arboconvenant

2015 2016 2017 2018

Benchmark 

2018 

(landelijke 

SW-

bedrijven)

Wsw 11,6 12,0 14,8 14,9 15,3

Niet-gesubsidieerden 3,9 6,4 6,1 5,9 6,3

Gewogen gemiddelde 11,0 11,0 13,3 13,0 14,0

Financieel beheer 
Maandelijks wordt het managementteam (MT) geïnformeerd over de stand van zaken binnen AM match op sociaal- en 
financieel gebied als geheel en per bedrijfsonderdeel. Hierbij wordt een maandrapportage met Key performance indicators 
(KPI’s), sociale kengetallen en financiële gegevens voor de 15e van de maand volgend op de maand waarop de gegevens 
betrekking hebben, gerapporteerd. Per kwartaal wordt een uitgebreidere versie van het maandverslag opgesteld, hierin zijn 
vooral als extra meer sociale kengetallen opgenomen.  
 
Het bestuur van AM match en de deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over de stand van zaken door middel van 
een kwartaalrapportage met sociale- en financiële kengetallen. De financiële kengetallen zijn vooral toegespitst op een 
totaaloverzicht van AM match en de sociale kengetallen, vooral op de informatie per gemeente. 
 
Automatisering 
In 2016 is een integraal bedrijfsinformatiesysteem in gebruik genomen waarin alle bedrijfsprocessen worden ondersteund. 
Deze applicatie draait volledig “in de cloud”, op een server van de leverancier. Bij AM match wordt volledig papierloos gewerkt. 
 
In dit pakket worden de volgende processen ondersteund: 

• Detachering 

• Relatiebeheer 

• Re-integratie 

• Projecten 

• Productie 

• HRM 

• Financieel 

• Salarissen 

• Urenverantwoording 

• Document management 

• Proces management (workflows) 
 
Naast dit systeem wordt gebruikgemaakt van kantoorautomatisering via Office 365 volledig, in de cloud, en worden de 
werkstations (laptops) en eindgebruikers beheerd / ondersteund op afstand door de ICT leverancier. Ook de overige software 
die in gebruik is draait volledig in de cloud. Hierdoor heeft AM match geen eigen servers meer in beheer en daardoor ook geen 
eigen ICT meer. Het applicatiebeheer en eerste lijns- ICT beheer wordt uitgevoerd door een viertal medewerkers van het team 
bedrijfsburo die ook vraagbaak zijn voor de organisatie. 
 
Naast dit systeem zijn aparte applicaties in gebruik voor:  

• Software voor betaalsysteemautomaten 

• Dariuz 
Beide systemen draaien in de cloud. 

Bedrijfsvoering van AM match 
 
Personeel 
Samenstelling personeelsbestand. 
 
Het personeelsbestand van personen werkzaam bij AM match is opgebouwd volgens onderstaande tabel. 
 
Dienstverbanden werkzaam bij AM match 

 Aantal personen 
per 31-12-2018 

Aantal fte per 
31-12-2018 

Gemiddelde 
bezetting fte  
2018 

Wsw-dienstverbanden 359 304,2 319,5 

Niet-gesubsidieerden *   41   37,6   36,9 

Nieuw beschut   22   14,0   10,7 

P- wet <70% loonwaarde   35   25,1   23,5 

P- wet >70% loonwaarde     2     1,5     2,2 

Totaal dienstverbanden 459 382,4            392,8 

    

Wsw begeleid werken   68   58,4   57,5 

Jobcoaching bij werkgever P 
wet<70% loonwaarde (incl. 
herbemiddeling) 

131     nb     nb 

    

 
*Een groot deel van het niet-gesubsidieerd (NG) personeel dat werkzaam is bij AM match wordt gedetacheerd vanuit AM 
Werk BV. Naast de hierboven vermelde groepen zijn er personen werkzaam bij AM match vanuit een stage (MBO en HBO) 
en stages / proefplaatsingen vanuit de doelgroep. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van inhuurkrachten / uitzendkrachten 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim van werknemers in de verschillende werknemersgroepen bij AM match wijkt sterk af door de aard van de 
betreffende groep medewerkers. Daarom wordt het verzuim per groep medewerkers apart geregistreerd. In onderstaande 
tabel wordt het verzuim in beeld gebracht volgens de methode van het Wsw Arbo convenant. Tevens wordt de benchmark 
van de landelijke SW-bedrijven vermeld. De meetmethode volgens Wsw Arbo convenant wijkt enigszins af van de methode 
die AM match voor intern gebruik hanteert, maar is hier gebruikt voor de vergelijkbaarheid met andere SW-bedrijven. Het 
verzuim binnen de SW-branche is hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde bij reguliere bedrijven. Dit wordt 
veroorzaakt door de doelgroep die bij de SW-bedrijven werkt. Het verzuim is bij AM match ten opzichte van het landelijk iets 
lager. Desondanks wil AM match het verzuim verder omlaag brengen. In 2018 is er veel aandacht geweest voor het 
terugdringen van verzuim. Zo zijn alle verzuimprocedures opnieuw onder de aandacht gebracht bij leidinggevenden en 
medewerkers en is de handhaving aangescherpt. Daarnaast zijn er met frequent verzuimende medewerkers regelmatig 
verzuimgesprekken gevoerd. Toch is het verzuim in 2018 slechts licht gedaald ten opzichte van 2017 (0,2%) . De inzet voor 
2018 was een sterkere daling (2%). Die hebben we echter niet weten te realiseren. 
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Kengetallen intern

                                                                                                                                                                                                                                   

Jaar 2018 2017 2016 2015 2014

Bedrijfsresultaat -10.672 -8.265 -10.359 -10.781 -11.890

Loonkosten Wsw 10.090 10.226 10.966 11.434 11.964

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten -582 1.961 607 653 74

2018

begroting 

2018 2017

Verhouding loonkosten Wsw / Rijksbijdrage (in %) 104% 106% 100%

Aantal Wsw-dienstverbanden per 31 december 359,0 371,0 391,0

Aantal personen begeleid werken per 31 december 69,0 78,0 69,0

Totaal personen 428,0 449,0 460,0

Aantal gerealiseerde dienstverbanden fte's (gemiddeld) 319,5 313,0 336,5

Aantal gerealiseerd begeleid werken fte's (gemiddeld) 57,5 66,0 60,5

Gerealiseerde fte's gemiddeld 377,0 379,0 397,0

Toeslag factor fte's > se's 7,4 8,0 8,2

Gerealiseerde se's 384,4 387,0 405,2

Taakstelling gemeenten bij AM match in se 397,3 387,0 416,3

Rijksbijdrage per gerealiseerde fte 25.248 24.655 25.758
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Vijf jaren AM match in kengetallen

2018 2017 2016 2015 2014

Aantal personen dienstverband Wsw per 31 dec. 359,0 391,0 408,0 435,0 470,0

Aantal personen begeleid werken 31 december 69,0 69,0 68,0 69,0 66,0

Aantal fte's dienstverband Wsw gemiddeld jaar 319,5 336,5 352,5 378,4 403,4

Aantal fte's in begeleid werken gemiddeld jaar 57,5 60,5 60,3 58,2 51,5

Aantal niet-gesubsidieerden profesionals

gemiddeld per jaar (fte) (excl. boven formatie) 36,9 33,6 33,2 33,9 38,3

Aantal niet-gesubsidieerden produktie

gemiddeld per jaar (fte) 0,0 2,0 2,0 2,2 5,5

Verhouding niet-gesubsidieerde professionals /

Wsw-personeel (fte) in % 11,5% 10,0% 9,4% 9,0% 9,5%

Totaal uren Wsw (x  1.000):

op basis van 36 uur dienstverbanden fte 598 630 660 708 755

Overzicht urenverantwoording Wsw medewerkers

2018 2017 2016

Aanwezigheidsuren Uren % Uren % Uren %

Productieve uren Wsw 404.975 67,4 423.126 67,2 409.545 63,6

Indirect productieve uren Wsw 11.447 1,9 13.180 2,1 25.077 3,9

Improductieve uren Wsw 3.778 0,6 5.486 0,9 2.179 0,3

Afwezige uren

Ziekte-uren Wsw 92.283 15,4 97.705 15,5 89.351 13,9

Overige afwezige uren Wsw (excl tvt en adv) 88.290 14,7 89.793 14,3 118.016 18,3

Totaal 600.773 100,0 629.290 100,0 644.168 100,0

2018 2017 2016 2015 2014

Exploitatieresultaat in € per productief Wsw-uur -2,95 4,63 0,91 1,99 0,53

Voorraden in % van de netto-omzet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Vaste activa in % van het langlopend vermogen 9,5% 6,2% 26,2% 10,7% 15,3%

Eigen vermogen in % van het totaal vermogen 76,0% 76,5% 79,5% 82,6% 73,7%

Boekwaarde vaste activa per fte 1.631 1.299 5.733 2.098 2.757

Toegevoegde waarde (x € 1.000) 3.971 4.109 4.213 4.624 4.846

Stijging respectievelijk daling t.o.v. voorgaand jaar in % 97 98 91 95 94

Indexcijfers (2007 = 100 = 5.640) 70 73 75 82 86

In % van bedrijfs- en financieringslasten 26,3% 27,3% 26,7% 29,4% 28,4%

Rijksbijdrage (x € 1.000) 9.705 10.226 10.733 11.700 12.158

Per fte werkelijke bezetting 27.532 27.024 26.606 29.003 29.887

Per standaard eenheid (se) gebudgetteerde bezetting 24.427 24.564 24.750 25.811 26.546
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Wsw-loonkosten (x € 1.000) 10.090 10.226 10.966 11.434 11.964

In % van rijksbijdrage 104,0% 100,0% 102,2% 97,7% 98,4%

In % van totale kosten 66,9% 67,9% 69,6% 72,8% 70,1%

Per fte 31.581 30.389 31.109 30.217 29.658

Loonkosten niet-gesubsidieerden (x € 1.000) 2.809 2.579 2.316 2.380 2.616

In % van Wsw-loonkosten 27,8% 25,2% 21,1% 20,8% 21,9%

Nadelig bedrijfsresultaat (x € 1.000) 10.672 8.265 10.359 10.781 11.890

Indexcijfers (2007 = 100 = 10.905) 97,9% 75,8% 95,0% 98,9% 109,0%

Per fte dienstverband (excl. bw) 33.402 24.562 29.387 28.491 29.474

Voordelig/nadelig exploitatieresultaat (x € 1.000) -1.193 1.961 374 919 268

(voor mutatie best. reserve)

In % van het totaal vermogen -16,9% 21,7% 3,9% 10,6% 3,2%

In % van de toegevoegde waarde -30,0% 47,7% 8,9% 19,9% 5,5%

In % van de rijksvergoeding -12,3% 19,2% 3,5% 7,9% 2,2%

Per fte dienstverband (excl. bw) -3.734 5.828 1.061 2.429 664

 

28 340 518 337 411

(na mutatie best. reserve)

Per fte dienstverband (excl. bw) 88 1.010 1.470 891 1.019

Voordelig/nadelig exploitatieresultaat (x 

€ 1.000)



                                                                                                                                                                                                                                   

Jaarrekening 2018
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Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   2018 2017 2018 2017

Omschrijving Omschrijving

Vaste activa Vaste passiva

Eigen vermogen

Materiële vaste activa Algemene  reserve 2.466 2.466

Investeringen met een economisch nut 452 368 Bestemmingsreserves 2.882 4.103

Resultaat na reserve mutaties en voor resultaat bestemming 28 0

Financiële vaste activa   
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18 18 Totaal eigen vermogen 5.376 6.569

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd

  van één jaar of langer 51 51

Voorzieningen 124 141

Totaal vaste activa 521 437

Vaste schulden met een rentetypische looptijd 

Vlottende activa   van één jaar of langer

Voorraden Onderhandse leningen van:

Overige grond- en hulpstoffen 0 0 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Gereed product en handelsgoederen 0 0 instellingen 0 0

Totaal vaste schulden van één jaar of langer 0 0

Totaal voorraden 0 0

Totaal vaste passiva 5.500 6.710

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

  Vorderingen op openbare lichamen 0 0

  Vorderingen op groepsmaatschappijen 230 269

  Rekening-courantverhoudingen met Vlottende passiva

  niet-financiële instellingen

  Overige vorderingen 643 579 Vlottende schulden met een rentetypische looptijd 

  korter dan een jaar

Totaal uitzettingen 873 848 Overige schulden 1.571 2.322

Overlopende activa Totaal vlottende schulden korter dan 1 jaar 1.571 2.322

  De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen

  voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering

  op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 0 0 Overlopende passiva

  Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen   De van Europese en Nederlandse overheidslichamen

  die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 259 57   ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen 

  met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 

Totaal overlopende activa 259 57   dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 0 0

  Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate

Liquide middelen   van volgende begrotingsjaren komen 0 0

Kassaldi 2 1

Banken 5.416 7.689 Totaal overlopende passiva 0 0

Totaal liquide middelen 5.418 7.690

Totaal vlottende activa 6.550 8.595 Totaal vlottende passiva 1.571 2.322

Totaal activa 7.071 9.032 Totaal passiva 7.071 9.032

Aldus opgemaakt Aldus vastgesteld in bestuursvergadering

Datum:  april 2019 Datum: 11 april 2019

Voorzitter, dhr. Drs.  A.J.H.T.H. Reinders

Algemeen directeur, dhr. Drs. J.A. Vonk

Controller, dhr. A.P. van Abswoude Secretaris, dhr. Drs. J.A. Vonk
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Programmarekening (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting na 

wijziging Primaire begroting Rekening

Omschrijving 2018 2018 2018 2017

Opbrengsten

Omzet 4.329 5.042 5.495 4.608

Mutatie voorraad ger.prod./onderh.werk 0 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 4.329 5.042 5.495 4.608

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 358 490 446 499

Netto toegevoegde waarde 3.971 4.552 5.049 4.109

Overige bedrijfsopbrengsten 442 66 66 2.697

Netto-opbrengsten 4.413 4.618 5.115 6.806

Kosten

Loonkosten Wsw personeel 7.541 7.255 7.197 7.727

Sociale lasten Wsw personeel 1.795 1.930 1.886 1.807

Uitvoeringsk. en loonk. subsidies begeleid werken 754 898 938 692

Subtotaal lonen Wsw personeel 10.090 10.083 10.021 10.226

Loonkosten P - doelgroep 363 696 1.067 228

Overige personeelskosten P - doelgroep 37 45 45 27

Overige kosten gesubsidieerd personeel 415 511 504 477

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.809 2.722 2.771 2.579

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel 73 49 47 83

Afschrijving materiële en immateriële activa 143 146 138 121

Rente 3 2 2 3

Overige bedrijfskosten 1.098 1.218 1.230 1.146

Diverse lasten 54 104 104 181

Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0

Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 15.085 15.626 15.979 15.071

Bedrijfsresultaat (nadelig) -10.672 -11.008 -10.864 -8.265

Rijks/gemeentelijke bijdrage 9.705 9.543 9.216 10.226

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM 

match/terugbetaling aan gemeenten -226 -96 -150 -340

Gemeentelijke bijdragen 9.479 9.447 9.066 9.886

Resultaat vóór reserve mutaties en vóór 

resultaatbestemming -1.193 -1.561 -1.798 1.621

Mutatie in algemene reserve 0 0 0 0

Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds -1.094 -1.468 -1.705 1.793

Mutatie in bestemmingsreserve transitie naar 

AM match -12 0 0 -145

Mutatie in best.reserve afschr.kosten transitie -95 0 0 0

Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing 

inrichting pand -160 -93 -93 -27

Mutatie in best.reserve afschr.kosten 

aanpassing inrichting pand 140 0 0 0
Totaal mutatie bestemmingsreserve en 

algemene reserve -1.221 -1.561 -1.798 1.621

Resultaat na reserve mutaties en vóór 

resultaatbestemming 28 0 0 0

In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen:

Dividend (resultaat AM Werk BV) 31 12 12 36

Saldo financieringsfunctie -3 -2 -2 -3

Bestemming resultaat:

Voorgesteld wordt om van het resultaat een bedrag van € 28.000 te reserveren voor een stuwmeer van tijd voor tijd bij een grote 

klant dat in 2019 zal worden opgenomen. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.

In de programmarekening is een bedrag van € 226.000 opgenomen dat ter beschikking komt van de gemeente. Dit bedrag kan naar 

keuze van de gemeente worden uitbetaald of worden ingezet ter dekking van de kosten die AM match maakt voor de 

participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% in 2019.
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Toelichting behorende bij de programmaverantwoording 2018 en waarderingsgrondslagen 

Inleiding 
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten AM Groep om te vormen tot 
AM match. Hiertoe is de gemeenschappelijke regeling aangepast in een bedrijfsvoeringorganisatie. AM match doet 
vanaf 1 juli 2016 naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ook de toeleiding naar werk en 
begeleiding van de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon. Hiertoe is een 
omvangrijke reorganisatie ingezet, die per 1 juli 2016 heeft geleid tot een doelmatige organisatie die de nieuwe 
uitdaging kan waarmaken.  
 
 
Algemeen 
Doelstelling en voornaamste activiteiten 
AM match voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34328759. Voor 
de uitvoering van de wet is in 1971 de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstelland en de 
Meerlanden opgericht, handelend onder de naam AM Groep en statutair gevestigd te Hoofddorp. Vanaf 1 januari 2016 
is de gemeenschappelijke regeling omgevormd naar de Amstelland Meerlanden Werkorganisatie onder de 
handelsnaam AM match. Per 1 januari 2016 is naast de Wsw ook de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% 
van het minimum loon aan de GR toegevoegd. De uitvoering hiervan is per 1 juli 2016 geëffectueerd. Tevens is de 
organisatie verhuisd naar twee huurpanden: één in Hoofddorp (Wijkermeerstraat 36) en één in Amstelveen (Zanderij 
29). 

 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

 
Afwijking indeling t.o.v. BBV 
De indeling zoals die is voorgeschreven in de BBV is zowel voor de balans als de programmarekening niet goed 
toepasbaar voor een SW-bedrijf en daarom ook niet voor AM match. Om deze reden is van die indeling afgeweken 
maar waar mogelijk wel de terminologie van de BBV aangehouden voor een beter inzicht.  
 
Aangepaste presentatie van het resultaat in 2017 en 2018 
Om reden van verslag technische aard is het exploitatie overschot / tekort van AM match in de programmarekening 
verantwoord onder de post “Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match/terugbetaling aan gemeenten” 
(gearceerde regel). Het daar vermelde bedrag betreft het ter beschikking stellen van het exploitatie overschot / tekort 
van AM match aan de deelnemende gemeenten, en is daardoor als bijzondere last opgenomen in de 
programmarekening. Hierdoor wordt het resultaat in 2017 € 0 en in 2018 € 28.000.  
 
Belastingplicht 
Vanaf 1 januari 2016 is AM match vanwege gewijzigde wetgeving belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 
AM match heeft in 2018 per brief de voorwaarden voor een vrijstelling van de belastingdienst ontvangen. AM match 
voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor een subjectieve vrijstelling op grond van artikel 5, eerste lid, 
onderdeel c van de wet op de vennootschapsbelasting (90% van de activiteiten van AM match is gericht op de Wsw of 
burgers met een arbeidsbeperking met een loonwaarde van kleiner dan 80% van het minimum loon). Op grond hiervan 
heeft AM match een vrijstelling voor de VPB. Daarnaast geldt een vrijstelling omdat AM match geen onderneming drijft. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018. 
 
Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de programmaverantwoording 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarden. Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de 
Wet normering topinkomens (WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform BBV verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het 
ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk BV vanaf 2016 gebruikelijk is dat 100% van het resultaat aan 
AM match toekomt, is het dividend over 2018 in het huidige boekjaar verantwoord. 
In de programmarekening van AM match is sprake van één programma. De jaarrekening wordt gepresenteerd in 
euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde 
duizendtal. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen 
posten. AM match heeft geen afgeleide financiële instrumenten. 
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 
De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komend jaar worden opgenomen onder kortlopende 
schulden. 
 



19

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de programmaverantwoording 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarden. Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de 
Wet normering topinkomens (WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform BBV verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het 
ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk BV vanaf 2016 gebruikelijk is dat 100% van het resultaat aan 
AM match toekomt, is het dividend over 2018 in het huidige boekjaar verantwoord. 
In de programmarekening van AM match is sprake van één programma. De jaarrekening wordt gepresenteerd in 
euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde 
duizendtal. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen 
posten. AM match heeft geen afgeleide financiële instrumenten. 
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 
De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komend jaar worden opgenomen onder kortlopende 
schulden. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de programmaverantwoording 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarden. Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de 
Wet normering topinkomens (WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform BBV verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het 
ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk BV vanaf 2016 gebruikelijk is dat 100% van het resultaat aan 
AM match toekomt, is het dividend over 2018 in het huidige boekjaar verantwoord. 
In de programmarekening van AM match is sprake van één programma. De jaarrekening wordt gepresenteerd in 
euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde 
duizendtal. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen 
posten. AM match heeft geen afgeleide financiële instrumenten. 
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 
De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komend jaar worden opgenomen onder kortlopende 
schulden. 
 

Balans 
 
Materiële vaste activa 
De waardering van deze activa vindt plaats op de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde 
afschrijvingstermijnen zijn vermeld in onderstaand overzicht. De activeringsgrens voor investeringen is € 1.500. Met 
uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage. De activa worden lineair 
afgeschreven. 
 
Voor de afschrijving op investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een 
onttrekking aan die reserve plaats. 
 
De termijnen zijn globaal:  
Bedrijfsgebouwen   20 of 40 jaar 

Machines, apparaten en 
installaties 

3, 5 of 10 jaar 

Overige materiële vaste activa   3 of 10 jaar 

Vervoermiddelen 5 jaar  
 
De uit de activastaat berekende afschrijvingsbedragen kunnen afwijken in percentage van de vermelde percentages 
als gevolg van investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden en activa die in de loop van het jaar geheel 
afgeschreven raken. 
 
De afschrijvingstermijn in jaren is afhankelijk van de verwachte economische levensduur of gebruiksduur. 
 
Financiële vaste activa 
Het betreft hier deelnemingen in andere bedrijven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opgenomen tegen 
verkrijgingsprijs van de aandelen. De uitzetting betreft een borgsom voor de huur van het bedrijfspand. Deze is 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voorraden 
De voorraden zijn van gering belang en zijn daarom niet opgenomen op de balans. De inkopen worden rechtstreeks 
afgeboekt op het project waarvoor de inkopen zijn gedaan. 
 
Onderhanden werk 
Onderhanden werk is gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de gerealiseerde uren.  
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor 
dubieuze debiteuren wordt in verband met de oninbaarheid van de vorderingen een voorziening gevormd. Deze 
voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien 
materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van 
agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, 
onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
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Balans 
 
Materiële vaste activa 
De waardering van deze activa vindt plaats op de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde 
afschrijvingstermijnen zijn vermeld in onderstaand overzicht. De activeringsgrens voor investeringen is € 1.500. Met 
uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage. De activa worden lineair 
afgeschreven. 
 
Voor de afschrijving op investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een 
onttrekking aan die reserve plaats. 
 
De termijnen zijn globaal:  
Bedrijfsgebouwen   20 of 40 jaar 

Machines, apparaten en 
installaties 

3, 5 of 10 jaar 

Overige materiële vaste activa   3 of 10 jaar 

Vervoermiddelen 5 jaar  
 
De uit de activastaat berekende afschrijvingsbedragen kunnen afwijken in percentage van de vermelde percentages 
als gevolg van investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden en activa die in de loop van het jaar geheel 
afgeschreven raken. 
 
De afschrijvingstermijn in jaren is afhankelijk van de verwachte economische levensduur of gebruiksduur. 
 
Financiële vaste activa 
Het betreft hier deelnemingen in andere bedrijven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opgenomen tegen 
verkrijgingsprijs van de aandelen. De uitzetting betreft een borgsom voor de huur van het bedrijfspand. Deze is 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voorraden 
De voorraden zijn van gering belang en zijn daarom niet opgenomen op de balans. De inkopen worden rechtstreeks 
afgeboekt op het project waarvoor de inkopen zijn gedaan. 
 
Onderhanden werk 
Onderhanden werk is gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de gerealiseerde uren.  
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor 
dubieuze debiteuren wordt in verband met de oninbaarheid van de vorderingen een voorziening gevormd. Deze 
voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien 
materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van 
agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, 
onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Algemene (egalisatie)reserve 
De algemene reserve is gebaseerd op een risico-inventarisatie die in 2016 voor het eerst heeft plaatsgevonden. Elke 
twee jaar wordt deze risico-inventarisatie herzien en wordt de algemene reserve daar (zo nodig) op aangepast. De 
reserve omvat voor 2018 en 2019 een bedrag van € 2.466.000. 

 
Bestemmingsreserve afschrijvingen 
De bestemmingsreserve afschrijvingen is gevormd uit de voordelige exploitatieresultaten van voorgaande jaren. In het 
kader van de transitie zijn hieruit investeringen gedaan die moeten worden afgeschreven in 5 jaar. Deze reserve dient 
ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingen op deze investeringen. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve komen 
ten gunste van het resultaat na reservemutaties vóór resultaatbestemming. 

Overige bestemmingsreserves 
De overige bestemmingsreserves dienen ter besteding voor het aangegeven doel. In de toelichting op de balans worden 
doel en samenstelling nader beschreven. 

 
Resultaat na bestemming 
Dit betreft het resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming van het lopende boekjaar. Dit bedrag zal, na 
vaststelling van de jaarrekening, in het volgende boekjaar worden verwerkt overeenkomstig het opgenomen voorstel 
voor de resultaatbestemming. 
  
Voorzieningen 
 
Algemeen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 
    verleden; en 
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 

     
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen  waarschijnlijk geheel of 
gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de  
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 
 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 
 
Voorzieningen personeel 
- De voorziening personeel i.v.m. reorganisatie is opgenomen i.v.m. de omvorming van AM Groep naar AM match en is 
gevormd om de daarmee gepaard gaande kosten voor de uitvoering van het sociaal statuut te kunnen financieren. 
 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gaat hier om schulden met een looptijd langer dan 
één jaar. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en 
transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Deze verplichtingen 
omvatten binnen één jaar vervallende schulden. 
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Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar 
vervallende schulden. 
 
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen  
Hieronder zijn begrepen verplichtingen, die voortvloeien uit contracten met een looptijd langer dan één jaar (aangegane 
investeringsverplichtingen) en de financiële waarde van de vakantiegeldverplichting en de nog niet genoten 
vakantiedagen. Deze mogen op grond van de BBV niet in de balans worden opgenomen. 
 
Programmarekening 
Algemeen 
De programmarekening van de GR is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. De GR heeft hier bewust voor 
gekozen. De programmarekening komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het bestuur en de 
verantwoordingsbehoeften van de gemeenten. 
 
Netto-omzet 
Netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven 
belastingen en onder aftrek van kortingen inclusief de mutatie in de voorraad gereed product en onderhanden werk. Het 
onderhanden werk betreft per balansdatum nog niet gefactureerde uren van detacheringen. 
 
Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 
De direct aan orders toegerekende kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk worden berekend op basis van 
vaste verrekenprijzen voor zover deze uit de voorraad worden geleverd of inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen. 
 
Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage wordt berekend op basis van afspraken met de deelnemende gemeenten die zijn gebaseerd op het 
financieel verdeelmodel van het Rijk, waarbij inwoners van een niet deelnemende gemeente worden toegerekend aan 
de gemeente Haarlemmermeer. Aan elke gemeente factureert AM match de werkelijke bezetting in se tegen het 
normtarief van de toekenning van de rijksbijdrage in het participatiebudget.  
 
Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match / terugbetaling aan gemeenten 
Dit betreft het exploitatietekort / overschot dat aan de gemeente wordt terugbetaald (– bedrag) of door de gemeente moet 
worden betaald aan AM match (positief bedrag) als dekking van het exploitatietekort. Hierdoor wordt het resultaat van 
AM match altijd € 0, tenzij AM match een bedrag wil reserveren met een bestemming. Deze wijze van verantwoorden is 
noodzakelijk om verslag technische redenen. 
 
Personeelsbeloningen 
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief 
voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door 
de gemeenschappelijke regeling. 
 
Beloning met opbouw van rechten 
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Op balansdatum wordt hiertoe een verplichting opgenomen. 
Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 
deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten 
gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
 
AM match kent de volgende twee pensioenregelingen; ABP voor de ambtenaren en PWRI voor Wsw-medewerkers. 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn 
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het 
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
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Toelichting op de balans per 31 december

Vaste activa
Materiële vaste activa

Specificatie investeringen met een 

economisch nut (bedragen x € 

1.000)

Boekwaarde per 

1-1-2018 Investeringen Afschrijvingen Desinvestering

Boekwaar

de per  31-

12-2018

Bedrijfsgebouwen 180 8 50 0 138

Machines, apparaten en installaties 106 86 57 0 135

Overige materiële vaste activa 21 111 17 0 115

Vervoersmiddelen 61 22 19 0 64

Stand per 31 december 368 227 143 0 452

Financiële vaste activa

Specificatie van de kapitaal- 

verstrekkingen aan deelnemingen 

(bedragen x   € 1.000) 1-1-2018 bij af 31-12-2018

AM Werk BV 18 0 0 18

Totaal kapitaalverstrekkingen 18 0 0 18

De kapitaalverstrekking aan AM Werk BV betreft een 100% deelneming. 

Overige uitzettingen met een 

rentetypische looptijd van één jaar 

of langer (bedragen x € 1.000) 1-1-2018 bij af 31-12-2018

Remak borgsom 0 0 0 0

Waarborgsom loc. Amstelveen 51 0 0 51

Totaal overige uitzettingen 51 0 0 51

Vlottende activa Bedragen x € 1.000 

Voorraden 2018 2017

Grond- en hulpstoffen 0 0

Gereed product en handelsgoederen 0 0

Totaal voorraden 0 0

Voor een specificatie van de investeringen naar categorie wordt verwezen naar de staat van activa en afschrijvingen (bijlage 

1). Een deel van de kosten die gemaakt zijn i.v.m. de reorganisatie is geactiveerd. Voor de afschrijvingen die samenhangen 

met deze investeringen is vanuit de bestemmingsreserve reorganisatie een bestemmingsreserve afschrijvingingskosten 

reorganisatie gevormd.

Voor waardering van de voorraden wordt verwezen naar de grondslagen. Vanaf 2016 is op de balans geen voorraadpositie meer 

opgenomen.

In 2013 is door het Openbaar Ministerie beslag gelegd op de huurpenningen van Remak Beheer, waarvan AM match de 

locatie Uithoorn huurt. Aangezien verwacht wordt dat de borgsom niet zal worden terugbetaald, is dit in 2013 ten laste van het 

resultaat gebracht. In deze situatie is in 2018 geen verandering gekomen.

Voor de locatie Zanderij 29 in Amstelveen is aan de verhuurder een waarborgsom betaald. Voor de locatie Hoofddorp is een 

bankgarantie afgegeven.
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Toelichting op de balans per 31 december

Bedragen x € 1.000 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2018 2017

Vorderingen op openbare lichamen 0 0

Vorderingen op groepsmaatschappijen 230 269

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0

Overige vorderingen 643 579
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 873 848

Bedragen x € 1.000 

Liquide middelen 2018 2017

Kas 2 1

Banken 5.416 7.689

Totaal liquide middelen 5.418 7.690

Overlopende activa

Sectorplan Wsw 0 0

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde  bedragen Bedragen x € 1.000 

die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2018 2017

Belastingen 208 0

Verzekeringen 0 0

Fietsprivéregeling 1 1

Vooruit betaalde kosten 50 56

Dividendbelasting 0 0

Totaal 259 57

Totaal overlopende activa 259 57

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene (egalisatie)reserve (bedragen x € 1.000) Resultaat-

bestem-

ming

Algemene (egalisatie)reserve (bedragen x € 1.000) 2.466 0 2.466

Bestemmingsreserve

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve sociaal 

herinvesteringsfonds 3.595 1.094 0 2.501

Bestemmingsreserve transitie naar 

AM match 58 12 0 46

Bestemmingsreserve afschr. 

kosten transitie 277 95 0 182

Bestemmingsreserve aanpassing 

inrichting pand 160 160 0 0

Bestemmingsreserve afschr. 

kosten aanpassing inrichting pand 13 159 19 0 153

Totaal 4.103 159 1.380 0 2.882

Onttrekkingen       31 

dec.

1 jan.

       31 

dec.

In 2018 zijn er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen toevoegingen geweest aan de bestemmingsreserves. De kosten van 

de P-doelgroep zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve sociaal herinvesteringsfonds. Bij de gemeenten 

Haarlemmermeer en Ouder Amstel is een deel van de kosten van de P-doelgroep gefinancierd met behulp van de nog 

resterende kortlopende schuld in verband met de verkoop van het pand aan de Hoofdweg.

Toevoegingen Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

De overige vorderingen betreffen handelsdebiteuren (423k, 2017: 579k) en een vordering op het UWV (220k, 2017: 0k) in verband met de 

uitgekeerde transitievergoeding aan langdurig zieken. 

De liquide middelen zijn afgenomen door de onttrekking aan de bestemmingsreserve waarmee de uitvoering van de participatiewet met 

een loonwaarde tot 70% voor de deelnemend gemeente wordt gefinancierd

1 jan.

Om de omvang van de algemene reserve vast te stellen is in 2016 een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieruit is een risico van € 

2.466.000 berekend. In september/oktober 2017 zijn de risico's opnieuw beoordeeld voor de boekjaren 2018 en 2019. Een aantal risico's 

zijn hoger ingeschat, andere lager. Per saldo is er geen aanleiding om het totaalbedrag te herzien.
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Toelichting op de balans per 31 december

Toelichting bij de bestemmingsreserves 

Het sociaal herinvesteringsfonds is ingesteld om resultaten van AM match te bestemmen binnen het kader van de doelstellingen van AM 

match (bijvoorbeeld de dekking van de kosten van de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%). Een specificatie per gemeente 

is vermeld in bijlage 3. De bestedingen in 2018 betreffen bestedingen voor de uitvoering van de toeleiding naar werk voor de 

Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%, zoals dit is geregeld in het uitvoeringsplan en voor de begeleiding van de 

medewerkers uit de P-doelgroep met een loonwaarde tot 70%. Bij de gemeenten Haarlemmermeer en Ouder Amstel is een deel van de 

kosten P-doelgroep afgeboekt van de kortlopende schuld m.b.t. de verkoop van het pand. Het resterende deel is geboekt als besteding 

ten laste van het SHF. De aansluiting tussen de balanspost “resultaatbestemming” en de resultaatbestemming in de resultatenrekening is 

weergegeven in bijlage 3. 

Bestemmingsreserve transitie: Deze reserve is ingericht met het oog op de transitie van AM Groep naar AM match. Deze reserve omvat 

de extra initiële kosten die gemaakt worden voor de transitie. De kosten die in 2018 gemaakt zijn als gevolg van de transitie zijn ten laste 

van deze reserve geboekt. Dit betreft kosten voor de verdere ontwikkeling van de teams en documentatie over de “nieuwe” diensten van 

AM match.  

Bestemmingsreserve afschrijvingskosten transitie: Deze reserve is ingericht in verband met de transitiekosten die zijn geactiveerd. De 

jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatie, waarna uit deze reserve jaarlijks een bedrag ter grootte van de 

afschrijvingskosten wordt onttrokken. 

Bestemmingsreserve inrichting panden: De inrichting van de panden die in 2016 zijn betrokken, is volledig gedaan met het oude meubilair 

van AM Groep. Dit meubilair bleek in de praktijk niet te voldoen aan de eisen die moeten worden gesteld aan flexwerken. Daarnaast bleek 

de inrichting van de panden erg karig en voldeed de klimaatbeheersing van de panden niet aan de Arbo eisen. Eén en ander was mede 

het gevolg van de snelheid waarmee de nieuwe panden moesten worden betrokken. Het bestuur heeft daarom bij het vaststellen van de 

jaarrekening 2016 een deel van de reorganisatiereserve die over was herbestemd voor het verbeteren van de huisvesting en inrichting. In 

2017 is begonnen met de herinrichting van de panden en in 2018 is dit afgerond. Voor het deel van de herinrichtingskosten dat 

geactiveerd moest worden is een bestemmingsreserve afschrijvingskosten aanpassing inrichting panden gevormd. Hiervoor is ter grootte 

van de investering een bedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve afschrijvingskosten aanpassing inrichting panden.  

Bestemmingsreserve afschrijvingskosten aanpassing inrichting panden: Deze reserve is gevormd in verband met de herinrichtingskosten 

die moeten worden geactiveerd. De toevoeging heeft plaatsgevonden doordat ter grootte van de investeringen een overboeking is gedaan 

vanuit de bestemmingsreserve inrichting panden. De jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatie, waarna uit deze reserve 

jaarlijks een bedrag ter grootte van de afschrijvingskosten wordt onttrokken. 
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Toelichting op de balans per 31 december

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1000)

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1000) 0 0 28 28

Specificatie voorzieningen 

(bedragen x € 1.000) 1 jan. bij af: besteding af: vrijval 31 dec.Voorziening personeel in verband 

met reorganisatie ambtelijk 

personeel 141 0 17 0 124

Totaal voorzieningen 141 0 17 0 124

Bedragen x € 1.000 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 2018 2017

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Saldo per 1 januari 0 34

Aangetrokken geldleningen 0 0

Af: Aflossingen boekjaar 0 34

Saldo per 31 december 0 0

Vlottende passiva Bedragen x € 1.000 

2018 2017

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

Schulden aan openbare lichamen 155 1.079

Schulden aan openbare lichamen (terugbetaling) 566 340

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0

Crediteuren 227 153

Belastingen 623 259

Overige schulden 0 491

Totaal vlottende schulden korter dan één jaar 1.571 2.322

Overlopende passiva

De van Europese en Nederlandse 

overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel die dienen ter 

dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren (bedragen x € 

1.000) 1 jan. toevoeging vrijval / besteding 31 dec.

Vooruitontvangen overig 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0

In 2017 heeft de laatste aflossing op de lening plaatsgevonden.

Het grote verschil in de "schulden aan openbare lichamen" ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt doordat er per 31 

december 2017 schulden waren aan de gemeenten in verband met de verkoop van het pand (1291k, waardoor gesaldeerd 

met het saldo van overige vorderingen en schulden per 31 december 2017 een kortlopende schuld van 1079k ontstond). 

Om verslagtechnische redenen is de presentaie van het exploitatie overschot / tekort gewijzigd. Het exploitatie overschot / 

tekort dat in 2017 en 2018 is gerealiseerd, wordt verantwoord onder overige schulden. Deze bedragen moeten immers aan de 

gemeente ter beschikking worden gesteld (zie ook "schulden aan openbare lichamen (terugbetaling)") verder op deze pagina.

1 jan. Af: Bestemming Bij: 

Resultaat 

boekjaar

       31 

dec.

Voorziening personeel i.v.m. reorganisatie: Deze voorziening betreft de kosten voor de financiering van het sociaal plan. De voorziening is in 
2015 gevormd en betreft de te verwachten kosten voor het ambtelijk personeel die gemaakt moeten worden ten gevolge van de reorganisatie. 
Het bedrag is gebaseerd op de verwachte reële kosten voor transitie, afvloeiing en aanvullingen volgens het sociaal statuut (ambtenaren).  
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Toelichting op de balans per 31 december

Bedragen x € 1.000 

2018 2017

Totaal overlopende passiva 0 0

Niet in de  balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen: Bedragen x € 1.000 

2018 2017

360 380

Saldo verlofuren (x € 1.000) 546 707

Verplichtingen huur  (x € 1.000) 812 1.002

De verplichtingen huur betreffen doorlopende huurovereenkomsten van de locaties Amstelveen, Hoofddorp en Uithoorn.

Bovengenoemde kosten mogen niet in de balans worden opgenomen volgens de regelgeving BBV.

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.

Het vakantiegeld over de periode juni tot en met december van het boekjaar bedraagt (incl. 

werkgeverslasten soc. verzekeringen) (x €1.000)

In de post niet uit de balans blijkende verplichtingen vakantiedagen is een bedrag van € 126.000 opgenomen voor 

medewerkers van AM Werk BV. Met ingang van 2017 is in verband met de sterke toename en doorstroom van het 

aantal medewerkers in AMWR besloten de per jaareinde verschuldigde vakantiedagen en het gereserveerde 

vakantiegeld op te nemen in de kortlopende schulden.



28

Toelichting op de programmarekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2018 2018-1 2018 2017

Opbrengsten
Omzet en netto toegevoegde waarde

Bedrijfsvoering

Omzet 34 12 43

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 0 0 0
Toegevoegde waarde 34 12 43

Bedrijfsonderdeel w&wd

Omzet 4.295 5.030 4.565

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 358 490 499

Toegevoegde waarde 3.937 4.540 4.066

Totaal

Omzet 4.329 5.042 5.495 4.608

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 358 490 446 499

Toegevoegde waarde 3.971 4.552 5.049 4.109

Specificatie verschillen in de NTW t.o.v. voorgaand jaar per bedrijfsonderdeel

Bedrijfsvoering -9

Bedrijfsonderdeel w&wd -129

Totaal verschil t.o.v. voorgaand jaar -138

Ten opzichte van 2017 is de NTW € 106.000 lager. Deze lagere NTW wordt verklaard door enerzijds een lagere bezetting van Wsw-

dienstverbanden (17,0 fte circa 207.000). Bij het opstellen van de begroting is te weinig rekening gehouden met de sterke afname van de 

Wsw-doelgroep, dit veroorzaakt een groot verschil ten opzichte van de begroting. Daarnaast werden er minder P-doelgroep 

medewerkers aangenomen dan begroot.

Begrotingsrechtmatigheid 

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld in maart van het jaar voorafgaand aan het boekjaar, daarna wordt in principe één 

begrotingswijziging ingediend aan het begin van het boekjaar. Bij AM match is sprake van één programma. 

 

Onderschrijdingen op de baten respectievelijk overschrijdingen op de kosten ten opzichte van de begroting hebben plaatsgevonden op 

de posten: 

 

Lagere NTW        €      581.000 

Hogere loonkosten en overige kosten NG-personeel                      118.000 

 

- De lagere NTW t.o.v. de begroting is een gevolg van de lagere omzet dan begroot bij werk en werkgeversdienstverlening 

(w&wd), voor een deel door het lagere aantal dienstverbanden voor de  doelgroep Participatiewet. AM match slaagt er beter in 

dan verwacht om de participatie doelgroep te plaatsen bij werkgevers, en hoeft daardoor minden mensen uit de P doelgroep 

zelf in dienst te nemen. Tegenover de lagere NTW van de P doelgroep staan ook lagere loonkosten van de P doelgroep. 

Daarnaast is in de begroting onvoldoende rekening gehouden met de afname van het aantal Wsw medewerkers. 

- De hogere kosten van NG personeel wordt veroorzaakt door een hogere bezetting dan begroot. Tegenover de overschrijding 

op de hogere loonkosten van NG- personeel staat een extra opbrengst voor een in 2018 uitgevoerd project. De hogere 

opbrengst overstijgt de hogere kosten. 

 

Het bestuur wordt elk kwartaal op de hoogte gebracht van de afwijkingen op de begroting door middel van een uitgebreid 

kwartaalverslag. 
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Toelichting op de programmarekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2018 2018-1 2018 2017

Overige bedrijfsopbrengsten

Doorbelaste overheadkosten aan AM Werk BV / AMWR BV 35 38 38 28

Resultaat AM Werk BV 31 12 12 36

Overige diverse baten AM match 179 16 16 42

Vrijval schuld te betalen aan gemeenten 197 0 0 0

Netto opbrengst verkoop pand Hoofdweg 0 0 0 2.591

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 442 66 66 2.697

Kosten

Lonen Wsw personeel
Loonkosten Wsw personeel 7.541 7.255 7.197 7.727

Sociale lasten Wsw personeel 1.149 1.286 1.247 1.146

Pensioenpremie 646 644 639 661

Uitv. kosten en loonk. subs. begeleid werken 754 898 938 692

Totaal loon en begeleid werken kosten Wsw 10.090 10.083 10.021 10.226

Aantal fte dienstverband Wsw (gemiddeld) 319,5 313,0 310,0 336,5

Aantal fte begeleid werken Wsw (gemiddeld) 57,5 66,0 69,0 60,5

Totaal 377,0 379,0 379,0 397,0

Analyse van de verschillen ten opzichte van voorgaand jaar:

Lagere bezetting dienstverbanden; 17,0 fte -391.000

Loonontwikkeling 205.000

Subtotaal -186.000

Lagere sociale lasten en pensioenpremies -30.000

Lagere LIV 18.000

Hogere kosten begeleid werken 62.000

Subtotaal 50.000

Totaal ontwikkeling loonkosten -136.000

Overige kosten Wsw personeel

Vervoerskosten Wsw 310 331 335 340

Eigen bijdrage -8 -5 -8 -7

Bedrijfsgeneeskundige zorg 65 62 58 60

Opleidingen 13 50 50 17

Overige personeelskosten 35 73 69 67

Totaal overige kosten WSW personeel 415 511 504 477

De daling van de lonen Wsw personeel ten opzichte 

van 2017 wordt veroorzaakt door:

De kosten voor begeleid werken WSW, zoals die in de personeelskosten verantwoord zijn, zijn hoger dan in 2017, hoewel het aantal fte's 

lager is. Dit is veroorzaakt door een presentatiewijziging, omdat de te hoog ingeschatte stelpost voor de te betalen loonkostensubsidies 

begeleid werken over 2017, zijn verantwoord bij de bijzondere baten.
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Toelichting op de programmarekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2018 2018-1 2018 2017

Loonkosten P - doelgroep

Loonkosten P - doelgroep <70% loonwaarde 481 1.073 1.630 301

Loonkosten P - doelgroep Nieuw beschut 256 531 840 122

Loonkosten subsidie P - doelgroep -374 -908 -1.403 -195

Totaal loonkosten P - doelgroep 363 696 1.067 228

Overige personeelskosten P - doelgroep

Reiskosten woon-werkverkeer 16 40 40 24

Begeleidingskosten P-doelgroep 11 0 0 0

Scholing en training 5 0 0 2

Werkkleding overige doelgroep 5 5 5 1

Totaal overige personeelskosten P - doelgroep 37 45 45 27

Aantal fte dientverbanden Nieuw beschut (gemiddeld) 9,8 22,0 35,0 6,8

Aantal fte dienstverbanden P - doelgroep <70% loonwaarde (gemiddeld) 23,8 44,0 67,0 15,1

Aantal fte dienstverbanden P - doelgroep >70% loonwaarde (gemiddeld) 2,2 0,0 0,0 6,0

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel

Lonen ambtelijk personeel 349 332 329 338

Sociale lasten ambtelijk personeel incl. pensioen 102 89 89 98

Bijdrage voorziening reorganisatie personeel -11 0 0 -11

Subtotaal loonkosten ambtelijk personeel 440 421 418 425

Loonkosten overig niet-gesubsidieerd personeel

Lonen overig niet-gesubsidieerd personeel 2.377 2.243 2.295 2.175

Personeelkosten Wsw staffuncties 0 58 58 37

Bijdrage voorziening reorganisatie personeel -8 0 0 -58

Subtotaal kosten overig niet-gesubsidieerd personeel 2.369 2.301 2.353 2.154

Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.809 2.722 2.771 2.579

Aantal fte leiding en staf niet-gesubsidieerden 36,9 37,8 38,5 35,6

incl. 2,4 boven 

formatie

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel 73 49 47 83

De kosten van ambtelijk personeel en overig personeel moeten worden gezien in samenhang met elkaar. Vanaf 2001 worden nieuwe 

functionarissen die niet tot de doelgroep behoren, aangenomen in AM Werk BV, van waaruit zij worden gedetacheerd naar AM match. 

Hierdoor hebben zij niet de ambtelijke status. Het verschil in de totale loonkosten ten opzichte van 2017 € 261.000) wordt veroorzaakt 

door bezettingsverschillen (1,3 fte hoger), algemene loonontwikkeling, verschil in kosten die ten laste van de voorziening reorganisatie 

zijn gebracht, verschil instroom ten opzichte van uitstroomsalaris, verschillen in sociale lasten en incidentele looncomponenten en kosten 

voor tijdelijk ingehuurd personeel (telt niet mee in de fte).
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Toelichting op de programmarekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2018 2018-1 2018 2017

Wet normering topinkomens (WNT)

Dhr. Drs J.A. 

Vonk
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)
1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 136.000

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.000

Subtotaal 149.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging 149.000

Reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 in dienst 15-5
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)
1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen € 70.000

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.000

Subtotaal € 77.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 113.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging € 77.000

Topfunctionarissen met een bezoldiging van 1700 of minder:

Naam topfunctionaris Functie Datum wijziging

Dhr. Drs. A.J.H.T.H. Reinders Voorzitter bestuur

Mevr. Mr. M. Veeningen Lid bestuur tot 11 juli 2018

Dhr. A. Verburg Lid bestuur tot 11 juli 2018

Dhr. Ing. M.D. Polak Lid bestuur tot 11 juli 2018

Mevr. Drs. J.J. de Maa Lid bestuur tot 11 juli 2018

Dhr. W.M. van Ballegooijen Lid bestuur vanaf 12 juli 2018

Dhr. A.A.M. Boomgaars Lid bestuur vanaf 12 juli 2018

Dhr. R.K. van Rijn Lid bestuur vanaf 12 juli 2018

Mevr. D.J. Zijlstra Lid bestuur vanaf 12 juli 2018

Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa

Afschrijving materiële activa 143 146 138 121

Voor een specificatie zie bijlage 1.

Rente

Rentelasten vaste geldleningen 0 2 2 1

Overige rentebaten/rentelasten en bankkosten 3 0 0 2

Totaal rentelasten 3 2 2 3

In het kader van de WNT is in onderstaande tabel de beloning van de topfunctionarissen vermeld. De leden van het bestuur ontvangen 

geen bezoldiging vanuit de GR. In onderstaande tabel is de bestuurswisseling die in 2018 heeft plaatsgevonden weergegeven. De norm 

voor 2018 is € 189.000. De werkelijk uitbetaalde bedragen van dhr. Vonk zijn verhoogd met 3% opslag voor administratiekosten, omdat 

zij worden gedetacheerd vanuit AM Werk BV.
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Toelichting op de programmarekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2018 2018-1 2018 2017

Specificatie van de overige bedrijfskosten

Huren (incl servicekosten) 347 398 398 360

Onderhoudskosten 344 308 317 325

Energieverbruik 62 96 118 92

Belastingen en verzekeringen 50 95 89 73

Indirecte productiekosten 10 7 7 10

Magazijn- en expeditiekosten 0 0 0 0

Verkoopkosten 30 54 54 42

Algemene bedrijfskosten  255 260 247 244

Totaal overige bedrijfskosten 1.098 1.218 1.230 1.146

Diverse lasten algemeen 47 104 104 99

Diverse lasten transitie 6 0 0 55

Diverse lasten aanpassing inrichting 1 0 0 27

Totaal diverse lasten 54 104 104 181

Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0

Rijks-/ gemeentelijke bijdrage 9.705 9.543 9.216 10.226

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM 

match/terugbetaling aan gemeenten -226 -96 -150 -340

Gemeentelijke bijdragen 9.479 9.447 9.066 9.886

-1.193 -1.561 -1.798 1.621

Mutatie in algemene reserve 0 0 0 0

Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds -1.094 -1.468 -1.705 1.793

Mutatie in bestemmingsreserve transitie naar AM match -12 0 0 -145

Mutatie in best.reserve afschr.kosten transitie -95 0 0 0

Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand -160 -93 -93 -27

Mutatie in best.reserve afschr.kosten aanpassing inrichting pand 140 0 0 0

Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve -1.221 -1.561 -1.798 1.621

Resultaat na mutaties bestemmings- 

reserve en voor resultaatbestemming 28 0 0 0

De kosten van de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% over 2018 zijn gedeeltelijk gefinancierd uit het tegoed 

van twee  gemeenten en voor de rest uit het sociaal herinvesteringsfonds gefinancierd, zoals dit is vastgelegd in het uitvoeringsplan.

De mutatie in de bestemmingsreserve transitiekosten en bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand betreft de uitgaven voor de 

transitie van AM Groep naar AM match en de aanpassingen die in de nieuw gehuurde panden zijn gedaan.

Resultaat vóór reserve mutaties en vóór 

resultaatbestemming

De kosten voor de transitie betreffen de kosten die in 2018 zijn gemaakt en waarvoor in 2015 een bestemmingsreserve is gevormd. 

Daarnaast is hierop een afboeking van de voorziening reorganisatie personeel geboekt in verband met herijking van de voorziening 

(inschatting nog te verwachten kosten). Deze kosten zijn in 2018 via resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve 

gebracht. Het grootste deel van de kosten die gemaakt zijn in verband met de aanpassing van de inrichting is geactiveerd, daardoor 

vormen de diverse lasten aanpassing inrichting slechts een gering bedrag. 

Om reden van verslag technische aard is het exploitatie overschot / tekort van AM match in de programmarekening 

verantwoord onder de post “Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match/terugbetaling aan gemeenten” 

(gearceerde regel). Het daar vermelde bedrag betreft het ter beschikking stellen van het resultaat van AM match aan de 

deelnemende gemeenten, en is daardoor als bijzondere last opgenomen in de programmarekening. Hierdoor wordt het 

resultaat in 2017 € 0 en in 2018 € 28.000. 
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Toelichting op de programmarekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2018 2018-1 2018 2017

In onderstaand overzicht worden de in de programmarekening verwerkte incidentele baten en lasten weergegeven.

Rekening 2018

Incidentele baten: Opbrengst desinvesteringen 17

Vrijval voorziening personeel i.v.m. reorganisatie 6

Dividend AM Werk BV 31

Vrijval schuld te betalen aan gemeenten 197

Overige diverse baten (voorgaand boekjaar) 158

409

Incidentele lasten:

226

Kosten dubieuze debiteuren 14

Kosten in verband met reorganisatie en aanpassing inrichting 13

253

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM 

match/terugbetaling aan gemeenten
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Verantwoording Wsw 2018 op basis van Sisa methodiek 

Prestatie-indicator C Wsw 2018

Gerealiseerde dienstverbanden  en arbeidsovereenkomsten BW in 2018 door AM match (7150)

cbs code Gemeente

Standaard 

eenheden  

(se)  

gemiddeld

Gedeclareerde 

subsidie

358 Aalsmeer 35,869 905.629

362 Amstelveen 73,248 1.849.404

394 H'meer 219,729 5.547.807

437 Ouder Amstel 6,304 159.171

451 Uithoorn 49,251 1.243.507

384,401 9.705.518

Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant:

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is op de volgende pagina toegevoegd.

Resultaat bestemming:

Deze aantallen gelden voor de verantwoording van de aan de gemeente gefactureerde subsidie 

in 2018.  Voor 2018 gold een subsidiebedrag van € 25.248,43 per se.

Voorgesteld wordt om van het resultaat een bedrag van € 28.000 te reserveren voor een 

stuwmeer van tijd voor tijd bij een grote klant, dat in 2019 zal worden opgenomen. Het betreft 

hier opbrengsten die in 2018 zijn gerealiseerd, maar waarvan de kosten in 2018 zullen 

terechtkomen.



 

  

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Amstelland en de Meerlanden 
Werkorganisatie 
 

A. Verklaring over de in de jaarstukken 2018 opgenomen jaarrekening 2018 
 

Ons oordeel 
 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling regeling Amstelland en de 
Meerlanden Werkorganisatie (hierna: AM match) gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel: 
 

• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de programmarekening over 2018 als van de activa en passiva van 
AM match op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling, zoals opgenomen in het normenkader van AM match van 8 november 2018. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1 de balans per 31 december 2018; 
2 de programmarekening over 2018; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen;  

 
De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), 
en het Controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van AM match zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
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Materialiteit 
 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor 
de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 155.750, waarbij de bij onze controle toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten 
inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.  
 
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor 
de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in 
artikel 3 Bado. 
 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in de jaarstukken 2018 opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken 2018 andere 
informatie, die bestaat uit: 

• het jaarverslag; 

• de overige gegevens; 

• bijlagen.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 
 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het dagelijks en algemeen bestuur voor de jaarrekening 
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in 
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de 
baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de 
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met en met de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen, 
zoals opgenomen in het normenkader van AM match van 8 november 2018.  
 
In dit kader is dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de 
directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en en de rechtmatige 
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de 
gemeenschappelijke regeling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 
Het dagelijks bestuur moet de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de 
gemeenschappelijke regeling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Het algemeen bestuur is als kader stellend en controlerend orgaan op grond van de Wet 
Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. 
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s:  
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o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude,  

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
gemeenschappelijke regeling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in 
onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in 
de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde opbrengsten en kosten alsmede 
de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen.  

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amstelveen, 11 april 2019 

KPMG Accountants N.V. 

 

 

 

J.L.C. van Sabben RA 



Bijlage 1

                                                                                                                                                                                                                                   

Staat van activa en afschrijvingen boekjaar 2018

Activa omschrijving

Aanschaf-

waarde 1-1

Invest- 

ering

Desinvest-

ering

Aanschaf-

waarde 31-

12

Afschr. 

Perc.

Af-

schrijving

begin jaar

Af-

schrijving

jaar

Af-

schrijving

terug 

Af-

schrijving

einde jaar

Boek-

waarde

begin jaar

Boek-

waarde

einde jaar

Bedrijfsgebouwen 20% 244.800 8.532 0 253.332 20 65.280 50.038 0 115.318 179.520 138.014

Totaal bedrijfsgebouwen 244.800 8.532 0 253.332 65.280 50.038 0 115.318 179.520 138.014

Vervoermidd 20% 724.563 0 171.317 553.246 20 663.977 15.623 171.317 508.283 60.586 44.963

Vervoermidd 33,33% 0 21.850 0 21.850 33 0 2.898 0 2.898 0 18.952

Totaal vervoermidd. 724.563 21.850 171.317 575.096 663.977 18.521 171.317 511.181 60.586 63.915

Machines, apparaten en installaties 10% 14.459 0 7.569 6.890 10 14.459 0 7.569 6.890 0 0

Machines, apparaten en installaties 20% 196.788 77.730 20.455 254.063 20 150.385 20.849 20.455 150.779 46.403 103.284

Machines, apparaten en installaties 33,33% 135.140 8.558 0 143.698 33 75.449 36.528 0 111.977 59.691 31.721

Totaal machines, apparaten en installaties 346.387 86.288 28.024 404.651 240.293 57.377 28.024 269.646 106.094 135.005

Overige materiële vaste activa 10% 100.531 0 48.412 52.119 10 91.978 4.165 48.412 47.731 8.553 4.388

Overige materiële vaste activa 20% 24.274 110.977 3.063 132.188 20 11.450 13.257 3.063 21.644 12.824 110.544

124.805 110.977 51.475 184.307 103.428 17.422 51.475 69.375 21.377 114.932

Totaal vaste activa 1.440.555 227.647 250.816 1.417.386 1.072.978 143.358 250.816 965.520 367.577 451.866

In 2018 zijn de activa in de administratie kritisch doorgenomen, voor zover niet meer aanwezig zijn ze gedesinvesteerd.



Bijlage 2

Gemeente

Aalsmeer 295.499 80.316 80.316 0 215.183

Amstelveen 864.430 314.082 314.082 0 550.348

Haarlemmermeer 2.038.114 663.323 519.593 143.730 1.518.522

Ouder-Amstel 43.204 53.503 960 52.543 42.244

Uithoorn 353.991 179.434 179.434 0 174.557

Totaal 3.595.239 1.290.658 1.094.385 196.273 2.500.854

Gemeente
Aalsmeer 34,7 9,9% 22.473
Amstelveen 71,6 20,5% 46.312
Haarlemmermeer 190,4 54,5% 123.144
Ouder-Amstel 5,9 1,7% 3.809
Uithoorn 46,8 13,4% 30.263
Inwoners eigen 

gemeenten

349,4 100,0% 226.000

Overigen gemeenten 13,2 NVT NVT
Totaal 362,6 100,0% 226.000

Zoals in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen wordt het exploitatietekort of overschot verdeeld 

naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners gerekend in FTE, waarbij de 

medewerkers die buiten de regio wonen buiten beschouwing worden gelaten. In bovenstaande tabel is de 

verdeling voor 2018 opgenomen. In onderstaande grafiek is de verdeling inclusief buitengemeenten 

grafisch weergegeven.

Aantal fte 

per 

31-12-2018

Gefinancierd 

uit het tegoed 

verkoop oude 

pand 2018

Beginstand  

1-1-2018

Totaal best. 

reserve ter 

beschikking 

van de 

gemeente 

eind 2018

Kosten 

uitvoering P 

wet met een 

loonwaarde 

tot 70% in 

2018

Overzicht sociale herinvesteringsreserve die ter beschikking staat van de deelnemende 

gemeenten en de kosten van de P-wet doelgroep met een loonwaarde tot 70% in 2018

Gefinancierd uit 

de 

bestemmings- 

reserve

Toedeling 

percentage 

van het te 

verdelen 

resultaat

De besteding van € 1.290.658 betreft de uitvoering van de participatiewet met een loonwaarde tot 70%. Bij 

de gemeenten Haarlemmermeer en Ouder-Amstel is niet het gehele bedrag in verband met de verkoop van 

het pand in 2017 uitbetaald aan de desbetreffende gemeenten. Deze gelden zijn door deze gemeenten 

gebruikt voor de financiering van de bestedingen uit de participatiewet en zijn voor de duidelijkheid in 

bovenstaande tabel apart vermeld. Uit de bestemmingsreserve is derhalve € 1.094.000 gefinancierd en € 

196.273 is met het tegoed van deze gemeente verrekend. In de toelichting op de balans is alleen de 

onttrekking aan de bestemmingsreserve vermeld. In 2018 is geen toevoeging gedaan aan de sociale 

herinvesteringsreserve. Het resterende bedrag van deze reserve is bestemd voor de financiering van de 

participatiewet in 2019 en 2020, voor zover dit saldo per gemeente toereikend is (zie begrotingswijziging 

2019-1 en begroting 2020). De verdeling van de kosten heeft plaatsgevonden op basis van het 

kostenverdeelmodel dat vastgesteld is in de vergadering van 19 mei 2016.

Verdeling gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match/terugbetaling 

aan gemeenten 2018

Bedrag tegoed  

gemeenten in 

verband met 

terugbetaling 

exploitatie 

overschot

Aalsmeer
9%

Amstelveen
20%

Haarlemmermeer
53%

Ouder- Amstel
2%

Uithoorn
13%

Overige 
(buiten) 

gemeenten
4%

Verdeling van de bezetting (fte) per 
31 december 2018 naar woongemeente 

in % (incl. buitengemeenten)
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer  
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Vaststellen van de jaarrapportage 2018, begroting 

2020 en jaarbijdrage per inwoner voor 2020 van 

Gemeente Belastingen Amstelland. 

portefeuillehouder : B. de Reijke 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
Gemeente Belastingen Amstelland biedt het college van Ouder-Amstel de jaarrapportage  

2018 en de begroting 2020 aan. Het college is akkoord met de jaarrekening 2018 welke 

sluit met een positief saldo van €29.310 en de sluitende begroting 2020 welke leidt tot een 

deelnemersbijdrage per inwoner van € 20,40 en een jaarbijdrage van totaal € 283.900. 

 

Het college stelt de raad voor tot het nemen van de navolgende besluiten: 

1. Het bestuur van Gemeente Belastingen Amstelland mee te delen dat de jaarrekening 

2018 geen aanleiding geeft tot opmerkingen. De jaarrapportage 2018 sluit met een 

positief saldo van € 29.310 toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoerings-fonds. Het 

saldo van de reserve bedrijfsvoerings-fonds bedraagt na verwerking van het resultaat 

2018 negatief € 45.315, maar blijft binnen de overeengekomen marges van maximaal 

5% van de omzet zijnde circa € 200.000. 

2. Aan het bestuur mee te delen dat de begroting 2020 geen aanleiding geeft tot 

opmerkingen. De begroting 2020 is sluitend.  

3. De deelnemersbijdrage vast te stellen, per inwoner wordt de jaarbijdrage € 20,40 

(2019: €18,31).  

4. De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor 2020 € 283.900 (2019: € 247.000).  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
In de Wgr (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) is opgenomen dat de gemeenteraad 

besluit tot het instellen van gemeenschappelijk regelingen. Ook het college kan voor de 

uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden een  gemeenschappelijke regeling 

aangaan (de zogenaamde collegeregeling), na verkregen toestemming van de 

gemeenteraad. Tevens geeft de Wgr de kaders aan rond de begroting en verantwoording 

van de gemeenschappelijke regelingen. 

 

In de nota verbonden partijen, vastgesteld op 12 oktober 2017, zijn deze kaders 

uitgewerkt en is opgenomen de wijze en intensiviteit van sturing en toezicht op de 

verbonden partijen. In deze nota is opgenomen dat de verbonden partijen ingedeeld 

worden naar risicoclassificatie. Gemeente Belastingen Amstelland is qua risicoprofiel 

geclassificeerd in de categorie “gemiddeld”. Het risicoprofiel is een indicator voor het 

sturing- en toezichtpakket waarvan gebruik wordt gemaakt.   

 

Zoals gesteld heeft de gemeenteraad binnen de gemeente een kaderstellende en 

controlerende taak. Zij stelt de bestuurlijke kaders vast door middel van de 

gemeentelijke begroting en de vaststelling van de beleidskaders. De gemeentelijke 

jaarstukken en de evaluatie van de beleidskaders vormen de basis voor de controlerende 

taak. De kaderstellende rol van de raad komt naar voren in de goedkeuring bij een 

voorstel voor het aangaan van een samenwerking (veelal een gemeenschappelijke 

regeling) en bij het begrotingsmoment van een gemeenschappelijke regeling (= wettelijk 
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geregeld).   

De controlerende taak met betrekking tot verbonden partijen houdt in, dat de 

gemeenteraad nagaat resp. zich laat informeren of de samenwerking tussen de 

gemeente en een verbonden partij plaatsvindt binnen de gestelde kaders en vooral of 

deze bijdraagt aan de doelrealisatie die met die samenwerking wordt beoogd met een 

voldoende beheersing van de risico’s. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Gemeente Belastingen Amstelland is een samenwerkingsorganisatie tussen 6 gemeenten 

in Noord-Holland en is werkzaam voor 239.185 inwoners (stand 01-01-2019).  

De gemeente Amstelveen is aangewezen als centrumgemeente, bedoeld in artikel 8, 

derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke regeling 

(GR) wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke 

ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van 

gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende 

zaken voor zover het de gastgemeenten betreft.  

 

In artikel 16 van de GR is opgenomen dat de gastheergemeente en de gastgemeenten 

een vast bedrag betalen per inwoner per jaar. De bijdrage van de gastgemeenten, als 

bedoeld in het eerste lid, wordt met vijf procent verhoogd om de gastheergemeente te 

compenseren voor haar vaste kosten. 

 

Op grond van artikel 9 van de GR wordt het college in de gelegenheid gesteld zijn 

wensen en bedenkingen ter kennis van het college van de gastheergemeente te brengen. 

Op grond van artikel 17 van de GR stelt het college de begroting vast en stelt het bedrag 

vast voor dat betreffende jaar dat per inwoner wordt betaald aan de GR.  

 

Jaarrekening 2018   

De jaarrapportage 2018 sluit met een positief saldo van € 29.310 toe te voegen aan de 

reserve bedrijfsvoerings-fonds. Het saldo van de reserve bedrijfsvoerings-fonds bedraagt 

na verwerking van het resultaat 2018 negatief € 45.315, maar blijft binnen de 

overeengekomen marges van maximaal  5% negatief zijnde circa € 200.000.  

 

Begroting 2020 

De deelnemersbijdrage wordt verhoogd, per inwoner wordt de bijdrage € 20,40 (2019: 

€18,31). De jaarlijkse bijdrage bedraagt in 2020 € 283.900 (2019: € 247.000). De 

verhoging bedraagt € 36.900 respectievelijk 14,9% en wordt met name veroorzaakt 

door: 

 groei van inwoneraantal; in 2020 is er sprake van 13.915 inwoners (stand 01-01-

2019), voor 2019 is uitgegaan van 13.489 inwoners (stand 01-01-2018); een 

toename van 426 inwoners respectievelijk 3,2%. 

 een noodzakelijke uitbreiding van de formatie om invulling te kunnen geven aan de 

gevolgen van de nieuwe wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Zo moeten 

de komende jaren de taxaties van 100.000 woningen omgezet worden van m3 

naar m2. Hiervoor is extra capaciteit nodig en is in de formatie een uitbreiding 

opgenomen van 2 WOZ medewerkers en 1 WOZ taxateur. 

 Extra uitgaven aan onderhoud ICT mede in verband met de nieuwe wet WOZ; De 

eenmalige kosten aansluiting landelijke voorziening BRP zijn in 2018 ten laste 

van het bedrijfsvoerings-fonds gebracht, de structurele jaarlijkse 

onderhoudskosten komen ten laste van de jaarbegroting. 

 indexering, gehanteerd is een indexering van 2,5% tot 3%.  

 

De in eerdere jaren gerealiseerde efficiency, waardoor de bijdrage per inwoner kon 

dalen, nemen nu toe als gevolg van extra formatie nodig voor het uitvoering geven aan 

de nieuwe ontwikkelingen.  
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Voor de begroting 2020 geldt het formele voorbehoud van vaststelling van de 

gemeentebegroting 2020 door de gemeenteraad van Amstelveen, op 6 november 2019. 

 

Door Gemeente Belastingen Amstelland onderkende risico’s 

Proceskosten bezwaar en beroep welke toenemen door het verdienmodel van No-cure-

no-pay organisaties. De kosten hiervan worden rechtstreeks bij de deelnemende 

gemeenten in rekening gebracht. 

 

De wet WOZ is onderdeel van het stelsel van landelijke basisregistraties hetgeen hoge 

eisen stelt aan de kwaliteit van de data en met elkaar in verband staande 

softwareapplicaties om dit up-to-date en uniform te houden. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Gemeente Belastingen Amstelland valt qua risicoprofiel in de categorie “gemiddeld”. Op 

grond van de nota verbonden partijen en het risicoprofiel “gemiddeld” is er sprake van 

uitgebreide sturing. Uitgebreide sturing bestaat uit de sturings- en toezichtsmiddelen van 

reguliere sturing, aangevuld met de onderstaande middelen.   

 

De onderstaande sturingsinstrumentarium worden bij reguliere sturing gehanteerd:   

a. Het college bespreekt de begroting en de jaarrekening van een verbonden partij met 

ambtelijk advies en voorzien van het beoordelingsformat;   

b. De instemming op de ontwerpbegroting van de verbonden partij wordt als hamerstuk   

geagendeerd in de gemeenteraad (er is in principe geen zienswijze door de raad). 
  

De aanvullende sturingsinstrumentarium in verband met uitgebreide sturing zijn:  

c. Het college legt de begrotingen van de verbonden partijen ter zienswijze voor aan de 

raad;  

d. De jaarstukken van de verbonden partij worden in de gemeenteraad geagendeerd.  

e. Het college bespreekt alle planning en control documenten van de verbonden partij 

voorzien van ambtelijk advies; bij grote afwijkingen tussen begroting en verantwoording 

of bij hoge risico’s worden deze ook geagendeerd in de raad.  

f. Er is een hogere frequentie van bestuurlijke en ambtelijke overleggen.  

                                                       

Wat gaan we doen? 
Vaststellen van de jaarrapportage 2018, begroting 2020 met de daarin begrepen  

deelnemersbijdrage per inwoner en jaarbijdrage 2020 voor Ouder-Amstel aan Gemeente 

Belastingen Amstelland. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
U kunt er voor kiezen de jaarrapportage 2018, begroting 2020, deelnemersbijdrage per 

inwoner voor 2020 en jaarbijdrage 2020 niet vast te stellen, echter de documenten 

geven hiertoe geen aanleiding. Tevens zou u daarmee niet voldoen aan de afspraken 

zoals opgenomen in de nota verbonden partijen.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Uw reactie wordt kenbaar gemaakt via uw vertegenwoordiger in het regie-overleg bij 

Gemeente Belastingen Amstelland. 

 

 
 

Bijdrage per inwoner aan de bedrijfsvoering belastingsamenwerking 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

€ 19,80 € 19,05 € 18,09 € 16,93 € 16,49 € 17,90 € 18,31 € 20,40  

Cumulatief -4% -9% -17% -20% -11% -8% 3% 
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Wat is het vervolg? 

Uw besluiten ter kennis brengen aan Gemeente Belastingen Amstelland via uw 

vertegenwoordiger.  

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 
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RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/40, 

 

 

BESLUIT : 
 

1. De jaarrapportage 2018 van Gemeente Belastingen Amstelland, sluitend met een 

positief saldo van € 29.310 welke wordt toegevoegd aan de reserve 

bedrijfsvoerings-fonds, vast te stellen.   

2. De sluitende begroting 2020 vast te stellen. 

3. De deelnemersbijdrage vast te stellen; per inwoner wordt de jaarbijdrage € 20,40 

(2019: €18,31).  

4. De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor 2020 € 283.900 (2019: € 247.000).  

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de plaatsvervangend 

raadsgriffier 

de voorzitter, 

  

E. Kling J. Langenacker 
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1. Inleiding 

 

Deze rapportage van het 4de kwartaal 2018 informeert de deelnemers aan de GR Gemeentebelastingen 

Amstelland (verder: GBA) over de werkzaamheden, resultaten en ontwikkelingen van de uitvoeringsor-

ganisatie in dat kwartaal met tevens de afsluiting van het gehele jaar 2018. In Bijlage 1 geven we in 

een dashboard per gemeente een inzicht in de relevante ontwikkelingen voor die gemeente.  

2. Algemeen 

 
In dit kwartaal hebben een vijftal ontwikkelingen extra aandacht en afstemming gevraagd: 

 
a. De werkzaamheden rondom de migratie van het zaaksysteem (Inproces 2.10); 
b. Aansluiting op de Landelijke voorziening Basisregistratie Personen (LVBRP); 
c. Interne beheersing WOZ; 
d. Afronding taxaties 2019; 
e. Kadastermutaties (BRK). 

 

a. Afgelopen maanden is de organisatie Amstelveen/Aalsmeer gefaseerd overgestapt naar een nieuw 
zaaksysteem: Inproces 2.10. Gemeentebelastingen Amstelland (GBA) was ingepland in het laatste 
kwartaal. Echter in november is voor de migratie van GBA een “no-go” gegeven aangezien de for-
mulieren en de processen van WOZ-bezwaren en kwijtschelding niet het resultaat gaven dat vooraf 
verwacht werd. Door het projectteam digitalisering van de gemeente waren de zwaarte en de hoe-
veelheid van de processen niet goed ingeschat. Daarnaast zijn er veel wisselingen in het project-

team geweest. De migratie staat nu opnieuw gepland voor januari 2019. GBA heeft hier veel tijd in 

geïnvesteerd en naar verwachting zal de migratie worden afgerond voor verzending van de aansla-
gen 2019. Als dit niet lukt is er een fall back scenario. 
  

b. In oktober zijn voor alle zes deelnemers van GBA koppelingen gemaakt op de Landelijke voorzie-
ning Basisregistratie Personen via de Rijksdienst voor identiteitsgegevens. De mutaties van per-
soonsgegevens loopt goed. Het project is niettemin nog niet geheel afgerond. De leverancier legt 

nog de laatste hand aan de software voor het volgen van de buitenpoorters bij b.v. een verhuizing.  
Met deze koppelingen via een beveiligde verbinding behoort het uitwisselen van deze privacy ge-
voelige gegevens via LO3-bestanden tot het verleden en voldoen we ook volledig aan de AVG. 
 

c. De Waarderingskamer heeft in november met inspecteurs een onderzoek Interne Beheersing op de 
WOZ-processen uitgevoerd. Inmiddels is GBA akkoord gegaan met de conceptrapportage. Bij de 
nabespreking heeft de WaKa aangegeven dat de WOZ-processen op orde en de medewerkers goed 

gekwalificeerd zijn. Zij heeft tevens uitgesproken dat er geen nadere inspectie plaats zal vinden 

naar de kwaliteit van de taxaties voor 2019. 

 

d. De extra inzet voor het opnieuw inrichten van het bezwaar-/beroep proces heeft enige achterstand 
van de herwaarderingen tot gevolg gehad. Daarnaast heeft een taxateur ontslag genomen om ver-
der te gaan als ZZP-er. En er zijn twee medewerkers langdurig ziek op het cluster WOZ.  
Door extra inhuur op het cluster WOZ hebben we tijdig de herwaardering voltooid en kunnen we 
binnen de wettelijke termijn beschikken. 

 

e. Het Kadaster heeft in het weekend van 13/14 oktober een grote migratie uitgevoerd waarbij, naar 
later is gebleken, ook software is aangepast waardoor filiaties niet meer te zien waren. Inmiddels 
heeft GouwIT alles uit de kast gehaald om zijn software aan te passen op de wijzigingen die het 
Kadaster heeft uitgevoerd. Hierdoor is zowel bij GBA als landelijk achterstand ontstaan in de muta-
ties van eigendomssituaties. GBA was tot en met september bij met zijn mutaties. Momenteel zijn 
de mutaties tot en met 31 december bij ons binnen en zullen tijdig verwerkt worden. Landelijk ge-

zien zijn er een aantal gemeenten die dit niet gaan halen. 
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3. Planning kohieren 

 

 

 Conform planning verzonden 

 Nieuwe planning   

 Conform nieuwe planning verzonden   *vroeger dan gepland 

 

Verzonden aanslagen 

De aanslagen worden zowel via de post als via MijnOverheid verstuurd.  

Na het 4de kwartaal was de verdeling als volgt: 

 

Rijlabels DataB Post DataB MO 

Zelf verzonden 

GBA 

Totaal aan-

tal_biljetten 

Aalsmeer 12.491 6.477 11 18.979 

Amstelveen 36.700 19.706 57 56.463 

De Ronde Venen 20.546 6.851 155 27.552 

Diemen 10.634 3.890 19 14.543 

Ouder Amstel 6.567 2.180 44 8.791 

Uithoorn 12.189 4.177 37 16.403 

Eindtotaal 99.127 43.281 323 142.731 

4. Kwaliteitseisen 

 

Beleid 

De Gemeenschappelijk Regeling GBA 2018 is gepubliceerd in het Staatsblad en doorgezonden naar de 

provinciebesturen van Noord-Holland en Utrecht. 

 

Alle belastingverordeningen 2019 van alle deelnemers zijn in de gemeenteraadsvergaderingen van no-

vember en december vastgesteld en daarna gepubliceerd. Inmiddels zijn de verordeningen ook ver-

werkt in de belastingadministraties. 

Er zijn nog wel vragen gesteld over: a. het arrest inzake zonnepanelen en b. de aanpassing van de fis-

cale wetgeving (Belastingplan 2019) voor een OZB-woningtarief (aanpassing Gemeentewet 220 f) voor 

sportinstellingen en ANBI’s.  

2018 Amstelveen Aalsmeer Uithoorn 
Ouder- 

Amstel 
Diemen 

De Ronde 

Venen 

WOZ beschikking januari januari januari januari januari februari 

OZB  januari januari januari januari januari februari 

Hondenbelasting januari januari januari januari X februari 

Rioolheffing januari januari januari januari januari februari 

Rioolheffing meerverbruik ‘17 juli juni* juni* november juli augustus 

Afvalstoffenheffing januari januari januari januari januari februari 

Onderhoudsr. begraafplaats oktober oktober X X X X 

Roerende-zaak belasting X september X september X september 

Forensenbelasting X januari januari januari X november* 

Toeristenbelasting ’17 maart maart X maart maart april 

Watertoeristenbelasting X v.a. maart X X X december 

Reclamebelasting X maart* X X X X 

Precariobelasting X april+mei oktober X oktober X 

Liggelden X X X X X februari 

Reinigingsrechten X X X januari X X 

BIZ okt + dec X X april X mei 
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Ad a. Het niet meenemen van een waarde verhogende factor voor de WOZ is wettelijk gezien niet mo-

gelijk (zie ook site Waarderingskamer).  

Ad b. De aanpassing van het OZB-tarief voor bepaalde belastingplichtigen leidt tot veel discussie bij de 

gemeenten en wordt nader uitgewerkt door de VNG. Zij heeft op 21 december een brief gezonden 

naar het Ministerie van Financiën om in overleg met de Staatssecretaris te komen tot duidelijk-

heid over de uitvoering van dit artikel. In ieder geval zal uitvoering hiervan leiden tot software 

aanpassingen. 

 

Amstelveen heeft de hondenbelasting afgeschaft.  

 

Waarderingskamer 

De minister van Rechtsbescherming heeft een onderzoek ingesteld naar de praktijken van NCNP bu-

reaus. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in 2019 bekend worden. Opmerkelijk is wel dat de con-

sumentenbond en ook andere media nu waarschuwen voor de NCNP bureaus. Zoals bij ons al langer 

bekend laten zij belanghebbenden een doorlopende machtiging tekenen om bezwaar te maken. Indien 

een belanghebbende dit wil beëindigen moeten zij hiervoor gemiddeld € 90,- betalen. Dit staat in de 

kleine lettertjes! Wij zullen voor 2019 in onze bijsluiter meer pregnant opnemen dat belanghebbenden 

GRATIS bezwaar kunnen maken bij GBA. 

 

Het Ministerie van Financiën heeft op dit moment een internetconsultatie uitgezet voor het concept 

wetsvoorstel Wet verbetering rechtsbescherming WOZ. Dit wetsvoorstel is behoorlijk ingrijpend omdat 

de Wet WOZ onder het regime van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zal gaan vallen in plaats van 

onder de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Dit is het gevolg van het brede gebruik van de WOZ-

waarderingen. De uitvoering van de wet op basis van de AWB brengt echter nogal wat wijzigingen in de 

proces met zich mee die zullen leiden tot hogere kosten. 

GBA is door de VNG gevraagd mee te discussiëren bij het Ministerie van Financiën over deze wetswijzi-

gingen. Dit zal plaatsvinden in februari 2019. Tevens is het Platform directeuren samenwerkingsverban-

den gevraagd deze internetconsultatie te vullen. Hieraan wordt gehoor gegeven.  

 

Beveiligingsincidenten 

Er zijn dit jaar geen beveiligingsincidenten geweest. 

 

Kwijtscheldingsverzoeken 

Het aantal verzoeken om kwijtschelding is minder dan vorig jaar. Vorig jaar zijn er 1.623 binnengeko-

men tegen 1.417 dit jaar. Mede omdat een medewerkster ontslag heeft genomen hebben we voor het 

wegwerken van de achterstand gedurende een maand een inhuurkracht ingezet. En staan er op 31 de-

cember nog 216 verzoeken open die in behandeling genomen zijn. Dit betekent dat we op dit vlak nog 

maar een geringe achterstand hebben. 

 

Betalingsregelingen 

Een verzoek om een betalingsregeling moet altijd schriftelijk worden aangevraagd en dit verzoek wordt 

ook schriftelijk gehonoreerd of afgewezen. De stand van zaken per 31 december 2018 is: 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amstelveen 260 424 329    468   415 359 

Aalsmeer 145 216 134 128 139   121 

Uithoorn 178 239 185 194 156 168 

Ouder-Amstel 77 86 60 103   78 94 

Diemen 237   301 172 127 256 141 

De Ronde Venen      129 149   153 

Totaal 897 1.266 880 1.149 1.193 1.036 
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Aansluitingen Mijn Overheid 

Voor een 4-tal gemeenten is er dit jaar een forse toename van het aantal aansluitingen bij Mijn Over-

heid: 

 Aantal BSN nrs Aantal BSN MO % 2017 % 2018 % Toename 

Amstelveen 41.809 15.766 31 37,71 6,71 

Aalsmeer 13.944 5.269 34 37,79 3,79 

Uithoorn 13.287 3.532 1 26,58 25,58 

Ouder-Amstel 6.545 1.708 3 26,46 23,46 

Diemen 13.963 3.883 2 27,81 25,81 

De Ronde Venen 21.033 5.120 1 24,34 23,34 

 

Betalingen via iDeal 

Dit jaar is het voor eerst mogelijk om via iDeal de aanslag te betalen indien de aanslag via Mijn Over-

heid is toegezonden. Hieronder een overzicht van het aantal gevallen dat hiervan gebruik is gemaakt: 

 

 Aantal  

transacties 

Aantal  

via iDeal 

Aanslagen MO, 

geen AI * 

% ** 

Amstelveen 33.904 2.322 7.690 30,20 

Aalsmeer 10.149 537 2.255 23,81 

Uithoorn 8.848 399 1.471 27,12 

Ouder-Amstel 5.116 243 715 33,99 

Diemen 8.317 526 1.671 31,48 

De Ronde Venen 15.332 738 2.774 26,60 

Totaal 81.666 4.765 16.576 28,75 

*   Aantal aanslagen Mijn Overheid (MO) waarvoor geen Automatische incasso (AI) is afgegeven 

** Percentage aantal iDeal betalingen van het aantal aanslagen MO zonder AI 

5. Klantcontacten  

 

De afhandeling van de inkomende gesprekken wordt verzorgd door Tog Nederland in Rotterdam. Dit 

jaar is er gestart met nieuwe medewerkers. Uit de wekelijkse rapportage blijkt dat er aanzienlijk minder 

telefoontjes binnen gekomen zijn dan voorgaande jaren. In het 4de kwartaal is de gesprekstijd op het 

zelfde niveau gebleven. 

Met Tog Nederland is afgelopen kwartaal veel contact geweest omdat de vestiging Rotterdam opgehe-

ven wordt en de medewerkers zouden moeten verhuizen naar de vestiging in Sint Oedenrode. Niet alle 

medewerkers zullen meegaan. Er wordt op toegezien dat de kwaliteit van de eerstelijns telefoontjes op 

orde blijft. Tog Nederland heeft dit wel toegezegd. 

 

  Aantal oproepen Totaal 

2018 1ste kwartaal  9.111 

 2de kwartaal  5.552 

 3de kwartaal  5.126 

 oktober 1.839 

3.953  november 1.313 

 december   801 

 Totaal  23.742 

2017 1ste kwartaal  9.901 

 2de kwartaal  6.311 

 3de kwartaal  5.715 

 4de kwartaal  4.073 

 Totaal  26.000 
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2016 1ste kwartaal  9.499 

 2de kwartaal  5.481 

 3de kwartaal  5.476 

 4de kwartaal  3.941 

 Totaal  24.397 

2015 1ste kwartaal  8.027 

 2de kwartaal  3.823 

 3de kwartaal  3.975 

 4de kwartaal  4.193 

 Totaal  20.018 

2014 1ste kwartaal  8.352 

 2de kwartaal  4.990 

 3de kwartaal  4.291 

 4de kwartaal  3.417 

 Totaal  21.050 

2013 1ste kwartaal  7.861 

 2de kwartaal  4.806 

 3de kwartaal  5.200 

 4de kwartaal  3.674 

 Totaal  21.541 
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6. Klachtencoördinator 

 

Tot en met het 4de kwartaal zijn er 26 klachten binnengekomen bij de Klachtencoördinator. 

De klachten betroffen 5 maal bejegening door een medewerker en 21 maal klachten over de inhoud van 

de aanslag of het proces. 

 

Gemeente Ontvangst Cluster Klacht over: Afgehandeld Conclusie 

Amstelveen 05-01-18 Heffen Duur afhandeling legesbezwaar 12-02-18 Deels te-

recht 

 29-01-18 Invordering Bezwaar gedeeltelijke kwijt-

schelding 

31-01-18 Onterecht 

 04-02-18 KCC Bejegening 05-02-18 Terecht 

 19-04-18 WOZ Hoogte WOZ waarde 09-05-18 Onterecht 

 11-05-18 Invordering Automatische afschrijving van 

rekening moeder 

24-05-18 Onterecht 

 24-05-18 Invordering Rechtmatigheid aanmanings-

kosten 

05-06-18 Onterecht 

 25-05-18 Heffen Mijn Overheid 25-06-18 Onterecht 

 07-06-18 Invordering Onterechte aanmaning door 

storing bij ING 

14-06-18 Onterecht 

 10-07-18 Invordering Slechte telefonische bereik-

baarheid 

11-07-18 Deels te-

recht 

 29-08-18 Invordering Bejegening en proces 29-08-18 Deels te-

recht 

 13-09-18 Heffen Onjuist adres 27-09-18 Onterecht 

 09-11-18 Invordering Procedure kwijtschelding 23-11-19 Onterecht 

Aalsmeer 15-02-18 Invordering Norm vermogen bij kwijtschel-

ding 

28-02-18 Onterecht 

 01-08-18 Invordering Uitvoering betalingsregeling 13-08-18 Deels te-

recht 

Uithoorn 26-02-18 Invordering Beslag auto 28-02-18 Onterecht 

 25-04-18 Invordering Procedure kwijtschelding 30-04-18 Onterecht 

 22-05-18 Heffen Bejegening bij beroepsprocedu-

res 

18-06-18 Onterecht 

 06-11-18 Invordering Onterechte invorderingskosten 07-11-18 Terecht 

Ouder-Amstel 30-07-18 Invordering Niet toekennen kwijtschelding 01-08-18 Onterecht 

 22-10-18 Invordering Bejegening 15-01-19 Terecht 

Diemen 05-03-18 Heffen Tenaamstelling aanslag 05-03-18 Terecht 

 03-07-18 KCC Bejegening 04-07-18 Terecht 

 05-09-18 Invordering Proces van incasso 30-10-18 Onterecht 

 24-10-18 Invordering Uitvoering betalingsregeling 30-10-18 Onterecht 

 30-10-18 WOZ Afhandeltijd WOZ-bezwaar 20-11-18 Onterecht 

De Ronde 

Venen 

22-09-18 WOZ Afhandeltijd WOZ-bezwaar 24-09-18 Onterecht 
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7. Bedrijfsvoering 

 

Ziekteverzuim  

Het verzuimpercentage voor 2018 is uitgekomen op ruim 4,7 %. Ten opzichte van vorig jaar is dat een 

stijging van 1,7 %. Aangezien het verzuim voornamelijk op het cluster WOZ plaatsvindt, ontstaat hier 

ook de meeste achterstand. Bovendien hebben we langdurig verzuim van twee medewerkers.  

 

Inhuur 

Momenteel zijn er twee WOZ-taxateurs ingehuurd om de achterstand in de taxaties weg te werken en 

een medewerker WOZ-basisgegevens ter vervanging van een zieke medewerkster. 
 
HR21 
HR 21 is in december ingevoerd en heeft niet geleid tot bezwaren. Aangezien het functiehuis van 2012 

is zal dit in 2019 herijkt worden op een aantal functies. 
 
Samenwerking Waternet 
Met Waternet is voor 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van de kwijtschel-
ding. Tot nu toe verleende Waternet kwijtschelding aan hun belastingplichtigen als zij bij GBA ook kwijt-
schelding kregen. Hierdoor kreeg GBA veel verzoeken voor het verstrekken van een kopie van de kwijt-
scheldingsbeschikking. Vanaf 2019 leveren wij deze gegevens rechtstreeks aan Waternet tegen een 

kleine vergoeding van € 7,- per beschikking. Dit zal in totaal een opbrengst genereren van circa           
€ 12.000,-. 
 

Financiën 2018 

De bedrijfsvoeringskosten zijn door de incidentele investeringen in software (Gouwtax7, Way2go en 

aansluiting LVBRP) uit de pas gaan lopen ten opzichte van de begroting. Ook de uitbreiding van taken 

(m³ naar m²), de autonome toename van de werkzaamheden (meer objecten/subjecten) en de toena-

me van ncnp WOZ-bezwaar- en beroepschriften hebben hieraan bijdragen. Zie het financieel overzicht 

hieronder. 

Hierdoor is de stand van het bedrijfsvoering fonds thans negatief. Het fonds mag echter 5% negatief 

staan (circa € 200.000,-). Aanvulling van het fonds is nu dan ook nog niet aan de orde. 

 

Daarnaast zullen de structurele bedrijfsvoeringskosten toenemen doordat het door de autonome toe-

name van de werkzaamheden noodzakelijk is het cluster WOZ structureel te versterken met twee WOZ-

medewerkers op de basisgegevens (schaal 8) en een WOZ-taxateur (schaal 10). Deze kosten worden 

geraamd op circa € 300.000,-. In de kadernota en de begroting 2020 zal dit opgenomen worden. 
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Financiën 4de kwartaal 2018  

 

 
 

Rapportage GR Gemeentebelastingen Amstelland  Jaarrekening 2018 Versie: 15-2-19 16:45

1 Salaris personeel 2.417.600 2.408.326 2.124.467

2 Loonbijstelling 0 110.700
3 Uitbesteding/Inhuur personeel derden 179.400 222.592 424.573

2.597.000 2.630.918 2.659.741

4 Formatiebudget 87.500 75.658 67.134
5 Werkplekkosten 791.000 791.000 715.400

878.500 866.658 782.534

6 Extern advies 9.200 15.458 12.175

7 Drukwerk/formulieren 100.400 66.912 65.275

8 Kosten telefonieafhandeling 63.800 63.812 63.812

9 Accountantskosten 24.500 9.347 12.459

10 Proces en gerechtskosten 100.000 155.629 115.773
11 Overige kosten 64.500 66.471 61.019

362.400 377.629 330.514

12 Onderhoud automatisering/software 209.100 248.615 204.019

13 ICT Upgrade en aansluiting BRP 98.000 80.130
14 Kapitaallasten (Licentiekosten) 32.600 32.648 34.622

339.700 361.392 238.641

Incidentele bijdragen gemeenten

15 af: Bijdragen gemeenten -2.100 -49.069 -81.219

16 af: Bijdrage proces en gerechtskosten -100.000 -153.837 -131.855

-102.100 -202.906 -213.073

Sub-Totaal 4.075.500 4.033.690 3.798.356

5% bijdrage vaste kosten cf.art 16.2 GR 198.900 198.900 180.200

Te dekken uit bijdragen deelnemer of reserve 4.274.400 4.232.590 3.978.556

Dekkingsplan

gemeenten

per 

inwoner

inwoner- 

aantal bedrag bedrag

Amstelveen 17,90€        89.321 1.598.800 1.598.800 1.437.300

Aalsmeer 17,90€        31.386 561.800 561.800 512.500

Uithoorn 17,90€        29.201 522.700 522.700 473.800

Diemen 17,90€        27.225 487.300 487.300 439.700

Ouder-Amstel 17,90€        13.428 240.400 240.400 219.100

De Ronde Venen 17,90€        42.759 765.400 765.400 702.300

Totaal 17,90€      233.320 4.176.400 4.176.400 3.784.700

Resultaat voor bestemming 98.000 56.190 193.856

reserve bedrijfsvoeringsfonds

17 af: onttrekking ICT upgrade en aansluiting BRP -98.000 -85.500 -44.691

Resultaat na bestemming 0 -29.310 149.165

Ontwikkeling kosten ten opzichte van begroting 2018

1 9.300 voordeel incidenteel/

structureel

3 -31.200 nadeel structureel

3 -11.800 nadeel incidenteel

4 11.800 voordeel incidenteel

12 -40.000 nadeel incidenteel

13 18.000 voordeel incidenteel

Realisatie 2018 Realisatie 2017

Bedragen in euro's Begroting 2018 Realisatie 2018 Realisatie 2017

Personele kosten (inc. uitbesteding/inhuur)

Werkplekkosten en formatiebudget

Automatisering

Diensten derden overig

Automatisering

Bedragen in euro's 2018

Personele kosten

voordeel salariskosten door inkomsten uit detachering (€ 51.300). Structureel nadeel als 

gevolg van oproepkrachten en vakantiekrachten (€ 47.600) Voordeel op individueel 

keuzebudget (€5.600)

Structureel nadeel door extra inhuur voor de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken 

(€6.000) en achterstanden in taxaties (€ 10.000). Structureel nadeel op de afhandeling 

van de bezwaarschriften van (€ 15.200)

Incidenteel nadeel door inhuur vervanging detachering (€ 70.000) en werkzaamheden 

tbv dRV extra regel precarioteruggave (€ 4.000). Incidenteel voordeel inhuur tbv Project 

waardering m2 vanwege inzet voor ict oplossing (€ 43.000) en een incidenteel voordeel 

bij WOZ-bezwaarafhandeling 2017 (€ 19.200).

formatiebudget

incidenteel nadeel aanpassing Gouw ivm extra regel precarioteruggave de Ronde Venen 

(€ 3.000). Nadeel ictpakket Way 2GO voor project waardering m2 (€ 43.000) ipv inhuur. 

incidenteel nadeel invoering Gouw tax7 (€ 15.000) tlv bedrijfsvoeringsfonds. Het 

verwachte structurele nadeel beveiligingsmaatregelen GouwIT (€ 12.500) vervalt. Deze 

kosten worden door Amstelveen betaald. Dit geeft een incidenteel voordeel. De 

eenmalige kosten aansluiting landelijke voorziening BRP (€65.000) komen ten laste van 

het bedrijfsvoeringsfonds, maar zal in 2019 in rekening worden gesteld.
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8. ICT 

 

Performance hard- en software verbeterd 

De performance van de software is in het afgelopen kwartaal sterk verbeterd.  

De afdeling Informatiebeheer heeft in samenwerking met GouwIT in het weekend van 13/14 oktober de 

web swing uitgefaseerd. Dit heeft tot een duidelijke verbetering van de snelheid van het gebruik van de 

software van GouwIT geleid.  

Daarnaast is in november de bandbreedte van de internetlijn verdubbeld. Ook hierdoor zijn de presta-

ties van het gebruik van de systemen verbeterd.  

Tevens zijn dit kwartaal de nieuwe release van GouwIT en de aansluiting op de LVBRP met succes gere-

aliseerd. 

 

Applicatiebeheer 

De afdeling Informatiebeheer onderzoekt op welke manier de functie van technisch applicatiebeheerder 

(volledig) gerealiseerd kan worden binnen de huidige (te krappe) formatieruimte. Voorlopig wordt 

bovenformatief ingehuurd door Informatiebeheer. 

In 2019 zal de huidige functioneel applicatiebeheerder van GBA met pensioen gaan. Momenteel wordt 

een andere medewerkster opgeleid om deze functie te gaan vervullen. 

 

Directe aansluiting BRP 

Zie onder de kop Algemeen. 

 

Way2go: m³ naar m² 

Vanaf 2022 wordt waardering op gebruiksoppervlakte in plaats van op inhoud verplicht. De benodigde 

software ter ondersteuning van het project voor deze overgang is inmiddels aangeschaft (€ 50.0000,-) 

en er is op kleine schaal (gemeente Aalsmeer) een start gemaakt met het project. Het plan van aanpak 

is in het 3de kwartaal opgeleverd. Na de drukte van de aanslagopleggingen zal dit project in het 2e 

kwartaal 2019 verder opgepakt worden.  

 

  

-8.144 nadeel incidenteel
7 voordeel drukwerk en formulieren 33.500 voordeel structureel
9 voordeel accountantskosten 2017 (€ 3.100) en 2018 (€ 12.000) 15.154 voordeel structureel
10 nadeel proces en gerechtskosten -55.700 nadeel structureel

15 46.900 voordeel incidenteel

16 bijdrage proces en gerechtskosten 54.000 voordeel structureel

17 -12.500 nadeel incidenteel

29.310 voordeel

Reserve bedrijfsvoeringfonds

Stand per 1 januari 10.874   204.730    

af: kosten 2016 44.691-       

af: nieuwe software ICT* 85.500-     

af: resultaat 2017 149.165-      

bij: resultaat lopend boekjaar 29.311     

Stand per 31 december 45.315-   10.874      

Overige kosten

Overige incidentele bijdragen gemeenten

incidentele bijdragen gemeenten. Amstelveen: BIZ en bezwaarschriften (€ 17.200), 

Aalsmeer: implementatie precario (€ 7.200), De Ronde Venen: compensatieregel 

aanslag 2018 (€ 5.600), Diemen: extra uitvoeringskosten precario (€ 10.000) en DUO: 

implementeren bestanden persoonsgegevens GouwIt (€ 7.000)

Onttrekking bedrijfsvoeringsfonds

*De eenmalige kosten aansluiting landelijke voorziening BRP (€65.000) komen ten laste 

van het bedrijfsvoeringsfonds, maar zal in 2019 in rekening worden gesteld.

Incidenteel lagere onttrekking  doordat de vervallen kosten van beveiligingsmaatregelen 

GouwIT (€ 12.500)

resultaat bedrijfsvoering 2018

31 december 2018 31 december 2017
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9. Overzicht WOZ bezwaren  

 

  D A S H B O A R D    W O Z  B E Z W A R E N

Periode

Afdeling

Amstelveen Aalsmeer Uithoorn Ouder-Amstel Diemen De Ronde Venen

Aantal objecten 49.185 16.717 15.504 7.672 17.138 24.226

Aantal objecten van bezwaar 1.050 465 545 183 380 714

Woningen 725 314 443 93 287 448

Niet-woningen 325 151 102 90 93 266

Aantal objecten van WOZ bezwaar

2013 1.897 413 303 188 690

2014 898 258 173 139 336

2015 917 255 192 286 247

2016 734 185 151 183 129 495

2017 1.114 323 285 182 294 1.218

2018 1.050 465 545 183 380 714

% objecten van WOZ bezwaar (% van het totaal aantal WOZ objecten)

2013 3,94% 2,53% 1,96% 2,54% 5,17%

2014 1,89% 1,63% 1,15% 1,96% 2,43%

2015 2,20% 1,76% 1,45% 0,40% 2,18%

2016 1,54% 1,12% 0,99% 2,50% 0,88% 2,47%

2017 2,30% 1,94% 1,86% 2,49% 1,85% 5,12%

2018 2,13% 2,78% 3,52% 2,39% 2,22% 2,95%

Aantal afgedane bezwaren als percentage van het totaal aantal objecten van bezwaar

Gegrond 28,7% 28,4% 15,4% 21,3% 10,8% 32,8%

Ongegrond 44,0% 35,9% 73,0% 55,2% 79,7% 38,3%

Vernietigd 21,8% 28,6% 6,4% 13,1% 7,1% 14,9%

Totaal 94,5% 92,9% 94,9% 89,6% 97,6% 86,0%

4de kwartaal 2018

Gemeentebelastingen Amstelland
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Bijlage 1: Dashboard januari t/m december 2018 

 

Zie het dashboard van uw eigen gemeente. 

marges in de kleuren of niet, letters in kleur of kleur in de blokjes, 1 A3 of 2 A4
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1 Raambegroting 2020.pdf 
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1 RB 2019-41 BNG jaarrekening 2018 en begroting 2020 2019-07-04.docx 

RAADSBESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/41, 

 

 

BESLUIT : 
 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken BNG Bank 2018 middels bijgevoegd 

persbericht omtrent het jaarverslag 2018. 

  

Het volledige jaarverslag 2018 is benaderbaar middels bijgaande link: 

https://www.bngbank.nl/Documents/Over%20BNG%20Bank/Jaarverslag%202018/Jaa

rverslag%20BNG%20Bank%202018.pdf.  

  

2. Het jaar 2018 sluit met een positief saldo in miljoenen euro’s van € 337 (2017: € 

393).  

 

3. De dividenduitkering over 2018 bedraagt per aandeel € 2,85 (2017 € 2,53).  

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de plaatsvervangend 

raadsgriffier 

de voorzitter, 

  

E. Kling J. Langenacker 
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Nummer  2019/41
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Jaarverslag 2018 BNG Bank. 

portefeuillehouder : B. de Reijke 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
BNG Bank biedt het college van Ouder-Amstel het jaarverslag 2018 aan. Het college neemt 

de jaarrekening 2018, welke sluit met een positief saldo in miljoenen euro’s van € 337, ter 

kennisname aan. De dividenduitkering over 2018 bedraagt per aandeel € 2,85. De 

vooruitzichten voor BNG Bank zijn positief, de verwachting is dat de 

duurzaamheidsinvesteringen in nieuwe woningen toeneemt. De Bank is afhankelijk van 

marktomstandigheden en het monetaire beleid van de ECB en acht het niet verantwoord 

om een uitspraak te doen over de nettowinst 2019. 
 

Wat is de juridische grondslag? 
In de nota verbonden partijen, vastgesteld op 12 oktober 2017, zijn de kaders uitgewerkt 

en is de wijze en intensiviteit van sturing en toezicht op de verbonden partijen 

opgenomen. In deze nota is opgenomen dat de verbonden partijen en deelnemingen  

ingedeeld worden naar risicoclassificatie. BNG Bank is qua risicoprofiel geclassificeerd in 

de categorie “laag”. Het risicoprofiel is een indicator voor het sturing- en toezichtpakket 

waarvan gebruik wordt gemaakt.   

 

Zoals gesteld heeft de gemeenteraad binnen de gemeente een kaderstellende en 

controlerende taak. Zij stelt de bestuurlijke kaders vast door middel van de 

gemeentelijke begroting en de vaststelling van de beleidskaders. De gemeentelijke 

jaarstukken en de evaluatie van de beleidskaders vormen de basis voor de controlerende 

taak.  

De controlerende taak met betrekking tot verbonden partijen en deelnemingen houdt in, 

dat de gemeenteraad nagaat resp. zich laat informeren of de samenwerking tussen de 

gemeente en een verbonden partij cq deelneming plaatsvindt binnen de gestelde kaders 

en vooral of deze bijdraagt aan de doelrealisatie die met die samenwerking cq 

deelneming wordt beoogd met een voldoende beheersing van de risico’s. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en 

instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële 

dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke 

voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.  

 

Deelnemers in de BNG Bank zijn De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, 

waterschappen en andere openbare lichamen. Er is een Raad van Bestuur en een Raad 

van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal 

aandelen. 

 

De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. 

De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. De BNG 

verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit 

Financiële Markten stelt m.b.t koersgevoelige informatie. 
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Uit het jaarverslag 2018 blijkt een resultaat in miljoenen euro’s van positief € 337 (2017: 

€ 393. De dividenduitkering over 2018 bedraagt per aandeel € 2,85 (2017 € 2,53). 

 

De vooruitzichten voor BNG Bank zijn positief, de verwachting is dat de 

duurzaamheidsinvesteringen in nieuwe woningen toeneemt en de rente inkomsten op peil 

blijven. De Bank is afhankelijk van marktomstandigheden en het monetaire beleid van de 

ECB en acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2019. 

 

Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat 

de gemeente in de BNG geeft. 
 

Waarom dit raadsvoorstel? 
BNG Bank valt qua risicoprofiel in de categorie “laag”. Op grond van de nota verbonden 

partijen (waaronder ook deelnemingen zijn begrepen) en het risicoprofiel “laag” is er 

sprake van reguliere sturing. Reguliere sturing is de meest standaard wijze van sturing 

en informeren. 

De onderstaande sturingsinstrumentarium wordt hierbij gehanteerd:   

a. Het college bespreekt de begroting en de jaarrekening van een verbonden partij cq 

deelneming met ambtelijk advies en voorzien van het beoordelingsformat;   

b. De instemming op de ontwerp-begroting van de verbonden partij wordt als hamerstuk   

geagendeerd in de gemeenteraad (er is in principe geen zienswijze door de raad).  

 

De BNG Bank brengt geen begroting uit zodat er geen instemming van de gemeenteraad 

vereist is.  

                                                        

Wat gaan we doen? 
Kennis nemen van het jaarverslag 2018 en deze ter kennisname aanbieden aan de raad. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Geen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Niet van toepassing. 

 

Wat is het vervolg? 

Het jaarverslag BNG Bank 2018 ter kennisname aannemen.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 



 

Pagina 1 van 1 

 

 



1 Jaarverslag BNG 2018 pag 19-23 2019-41 2019-07-04.pdf 









1 BNG_Bank_jaarcijfers_2018 persbericht[1].pdf 

 

 

Koninginnegracht 2 

2514 AA Den Haag 

T 070 3750 750 

www.bngbank.nl 

 

Datum 

18 maart 2019 

Onze referentie 

2453609 

Contactpersoon 

Robert Bakker 

070 3750 609 

robert.bakker@bngbank.nl 

 

BNG Bank is een 

handelsnaam van  

BNG Bank N.V., statutair  

gevestigd te Den Haag,  

KvK-nummer 27008387 
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BNG Bank steunt energietransitie met krediet en kennis 
 

BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. ‘Ik ben tevreden omdat we onze 

missie waarmaken om een betrokken partner te zijn voor een duurzamer Nederland. 

Klanten kunnen hun maatschappelijke doelstellingen realiseren dankzij onze 

kredietverlening tegen aantrekkelijke voorwaarden, onze kennis en expertise en nieuwe 

financieringsoplossingen als het BNG Duurzaamheidsfonds’, zegt bestuursvoorzitter 

Gita Salden. 

 

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten is in 2018 met EUR 2,1 

miljard gestegen naar EUR 11,6 miljard. De nettowinst over 2018 bedraagt EUR 337 

miljoen. De bank stelt voor het dividendpercentage te verhogen naar 50% (2017: 

37,5%). 

 

De forse toename van de kredietverlening in 2018 is vooral te danken aan toenemende 

investeringen door decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer in 

woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed. Het tekort aan 

middenhuurwoningen in Nederland is nijpend. BNG Bank heeft mee mogen werken aan 

verlichting van dit probleem in Limburg door middel van een op maat gesneden 

financiering. De kredietverlening aan de zorgsector is licht gestegen, vooral door 

herfinanciering van bestaande leningen aan grote ziekenhuizen. 

  

Ook de kredietverlening ten behoeve van duurzame energie is gestegen. De bank 

participeerde onder meer in de financiering van het windpark Borssele III/IV op de 

Noordzee, dat vanaf 2021 ruim 800.000 huishoudens gaat voorzien van duurzame 

elektriciteit. De bank financierde ook projecten ten behoeve van bio-energie, 

aardwarmte en zonne-energie. De kredietverlening aan infrastructurele projecten zoals 

snelwegen, snel internet en warmtenetten nam ook toe. Ten dele betreft het hier 

nieuwe technologie. De bank vindt de acceptatie van het inherente risico hiervan, 

binnen grenzen, in het belang van de versnelling van de verduurzaming van Nederland 

en de realisatie van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.  

  

Met de start van het BNG Duurzaamheidsfonds komt de bank tegemoet aan de 

groeiende kredietvraag van zakelijke initiatiefnemers voor lokale duurzame projecten. 

Inmiddels zijn de eerste leningen verstrekt, onder meer ten behoeve van de installatie 

van laadpalen voor elektrische auto’s. De bank heeft in samenwerking met de 

Nederlandse overheid ook herfinancieringsovereenkomsten in het kader van de 

exportkredietgarantieregeling (EKG) gesloten. 

 

Om de toenemende kredietverstrekking mogelijk te maken heeft BNG Bank een bedrag 

van EUR 18,4 miljard aan langlopende financiering opgenomen (2017: EUR 17,7 

miljard). De bank plaatste onder meer benchmarkleningen in euro’s en Amerikaanse 

dollars, variërend in omvang van 500 miljoen tot 2,5 miljard. Bij internationale 

beleggers zijn tevens duurzame obligaties geplaatst ter financiering van hernieuwbare 

energie en van de duurzaamste gemeenten en woningcorporaties. In totaal heeft de 

bank sinds 2014 duurzame obligaties ter waarde van EUR 5,3 miljard geplaatst. 
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Renteresultaat stabiel, lagere nettowinst 

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2018 een nettowinst behaald van EUR 337 miljoen 

(2017: EUR 393 miljoen). De belangrijkste oorzaak van de lagere winst ten opzichte 

van 2017 is de daling van het resultaat financiële transacties naar EUR 112 miljoen 

positief (2017: EUR 181 miljoen positief). Het resultaat financiële transacties is sterk 

afhankelijk van marktomstandigheden en het monetaire beleid van de ECB. Aangezien 

BNG Bank haar uitzettingen normaliter tot einde looptijd op de balans houdt, zal het 

overgrote deel van dit resultaat ongerealiseerd blijven. Het renteresultaat over 2018, 

de kern van het resultaat, is met EUR 434 miljoen nagenoeg gelijk aan het 

renteresultaat over 2017. Ook in 2018 is het renteresultaat positief beïnvloed door de 

gunstige tarieven voor nieuw aangetrokken financiering. 

 

Solvabiliteitsratio’s stijgen 

Het eigen vermogen van BNG Bank is in het verslagjaar met EUR 0,3 miljard 

toegenomen tot EUR 5,0 miljard, met name door de ontwikkeling van de nettowinst. De 

solvabiliteitsratio’s zijn toegenomen, vooral als gevolg van de toevoeging van de 

ingehouden winst 2017 aan het Tier 1-vermogen van de bank. De Common Equity Tier 

1-ratio en de Tier 1-ratio zijn in 2018 gestegen tot 32%, respectievelijk 38%. De 

leverage ratio van de bank is ten opzichte van ultimo 2017 met 0,3 procentpunt 

toegenomen tot 3,8%. De bank voldoet daarmee ruimschoots aan de interne en 

externe eisen aan het eigen vermogen. 

 

Dividendpercentage omhoog 

De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om voor te 

stellen de pay-out te verhogen van 37,5% naar 50%. Na aftrek van de uitkering van 

dividend aan verschaffers van hybride kapitaal is een bedrag van EUR 318 miljoen 

(2017: EUR 375 miljoen) beschikbaar voor aandeelhouders. Het voorstel om 50% van 

dit bedrag uit te keren komt neer op een dividendbedrag van EUR 159 miljoen (2017: 

EUR 141 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend 

bedraagt dan EUR 2,85 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2017: EUR 2,53 dividend).  

 

Vooruitzichten 2019 

BNG Bank verwacht in 2019 toenemende investeringen door woningcorporaties in 

nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die in 

hernieuwbare energie. Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag van onze klanten 

positief beïnvloeden. Het renteresultaat zal naar verwachting uitkomen binnen een 

bandbreedte van EUR 410 tot EUR 450 miljoen. Gegeven de afhankelijkheid van 

marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële 

transacties niet te geven. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te 

doen over de nettowinst 2019. 

 

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in 

staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard 

zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale 

overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar 

winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact. 

 

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op 29 maart 2019.  
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GECONSOLIDEERDE BALANS 

 

Bedragen in miljoenen euro's 
31-12-2018 

(IFRS 9) 
1-1-2018 

(IFRS 9) 
31-12-2017 

(IAS 39) 

ACTIVA   
 

Kasmiddelen  1.587 2.996 2.996 

Bankiers 82 12 105 

Cash collateral 12.043 13.892 13.892 

Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 1.606 1.628 2.006 

Derivaten 8.390 8.978 8.982 

Financiële activa voor verkoop beschikbaar - - 14.110 

Financiele activa tegen reële waarde via het vermogen 9.648 10.794 - 

Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 7.406 5.134 - 

Kredieten 85.034 84.640 86.008 

Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 11.566 11.685 11.813 

Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 44 47 47 

Onroerende zaken & bedrijfsmiddelen 17 17 17 

Acute belastingvorderingen 7 - - 

Overige activa 79 19 19 

Activa aangehouden voor verkoop - 30 30 

TOTAAL ACTIVA 137.509 139.872 140.025 

    

PASSIVA    

Bankiers 2.383 2.079 2.079 

Cash collateral 419 369 369 

Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 762 944 944 

Derivaten 19.223 21.870 21.870 

Schuldbewijzen 103.722 104.323 104.127 

Toevertrouwde middelen 5.800 5.421 5.417 

Achtergestelde schulden 32 31 31 

Acute belastingverplichtingen - 18 17 

Latente belastingverplichtingen 99 83 173 

Overige passiva 78 47 45 

Totaal passiva 132.518 135.185 135.072 

    

EIGEN VERMOGEN    

Kapitaal en gerealiseerde reserves 3.555 3.715 3.366 

Hybride kapitaal 733 733 733 

Herwaarderingsreserve 125 189 259 

Cashflow hedge reserve 10 19 193 

Own credit adjustment 9 9 9 

Cost of hedging reserve 222 22 - 

Nettowinst 337 - 393 

 4.991 4.687 4.953 

    

TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 137.508 139.872 140.025 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

 

Bedragen in miljoenen euro's 2018 2017 

- Rentebaten 5.720 5.905 

- Rentelasten -5.286 -5.470 

Renteresultaat 434 435 

    

- Provisiebaten  30 26 

- Provisielasten -2 -3 

Provisieresultaat 28 23 

    
Resultaat financiële transacties 112 181 

Resultaten uit deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 4 2 

Overige resultaten 2 2 

Resultaat uit activa aangehouden voor verkoop 0 -  

TOTAAL BATEN 580 643 

    
Personeelskosten -40 -44 

Andere beheerskosten -33 -26 

Afschrijvingen -3 -2 

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -76 -72 

    
Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa 2 7 

Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van 
betekenis en joint ventures -4 3 

Resolutieheffing -12 -9 

Bankenbelasting -31 -36 

TOTAAL OVERIGE LASTEN -45 -35 

    

WINST VOOR BELASTINGEN 459 536 

    
Belastinglast -122 -143 

NETTOWINST 337 393 

- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 19 18 

- waarvan toekomend aan aandeelhouders 318 375 
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Nummer 2019/42 
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Jaarstukken stichting Rijk; Jaarrekening 2018 en 

Begroting 2020. 

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
Stichting RIJK biedt het college van Ouder-Amstel de jaarrekening 2018 en de  begroting 

2020 aan. Het college is akkoord met de jaarrekening 2018 welke sluit met een positief 

saldo van € 5087 en de begroting 2020. 

 

Het college stelt de raad voor tot het nemen van de navolgende besluiten: 

1. Het bestuur van Stichting RIJK mee te delen dat het jaarverslag 2018 en de begroting 

2020 geen aanleiding geven tot opmerkingen.  

2. De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 5.087. Aan het bestuur wordt 

voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.  

3. De begroting 2020 is sluitend. De deelnemersbijdrage is, behoudens indexering, in lijn 

met de deelnemersbijdrage over 2019.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
In de Wgr (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) is opgenomen dat de gemeenteraad 

besluit tot het instellen van gemeenschappelijk regelingen. Ook het college kan voor de 

uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden een  gemeenschappelijke regeling 

aangaan (de zogenaamde collegeregeling), na verkregen toestemming van de 

gemeenteraad. Tevens geeft de Wgr de kaders aan rond de begroting en verantwoording 

van de gemeenschappelijke regelingen. 

 

In de nota verbonden partijen, vastgesteld op 12 oktober 2017, zijn deze kaders 

uitgewerkt en is opgenomen de wijze en intensiviteit van sturing en toezicht op de 

verbonden partijen. In deze nota is opgenomen dat de verbonden partijen ingedeeld 

worden naar risicoclassificatie. Stichting Rijk is qua risicoprofiel geclassificeerd in de 

categorie “laag”. Het risicoprofiel is een indicator voor het sturing- en toezichtpakket 

waarvan gebruik wordt gemaakt.   

Zoals gesteld heeft de gemeenteraad binnen de gemeente een kaderstellende en 

controlerende taak. Zij stelt de bestuurlijke kaders vast door middel van de 

gemeentelijke begroting en de vaststelling van de beleidskaders. De gemeentelijke 

jaarstukken en de evaluatie van de beleidskaders vormen de basis voor de controlerende 

taak. De kaderstellende rol van de raad komt naar voren in de goedkeuring bij een 

voorstel voor het aangaan van een samenwerking (veelal een gemeenschappelijke 

regeling) en bij het begrotingsmoment van een gemeenschappelijke regeling (= wettelijk 

geregeld).   

De controlerende taak met betrekking tot verbonden partijen houdt in, dat de 

gemeenteraad nagaat resp. zich laat informeren of de samenwerking tussen de 

gemeente en een verbonden partij plaatsvindt binnen de gestelde kaders en vooral of 

deze bijdraagt aan de doelrealisatie die met die samenwerking wordt beoogd met een 

voldoende beheersing van de risico’s. 
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Wat is de voorgeschiedenis? 
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een  

samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK  

is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en  

advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en  

procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, zowel op basis van een lange  

termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK, als tussen de gemeenten samen.  

Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning  

van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een onafhankelijke  

stichting, die op initiatief van de 8 participerende gemeenten per 1 april 2009 is   

opgericht. Op dit moment maken 17 gemeenten deel uit van Stichting RIJK.  

 

Naast dat ze de zorg dragen voor de inkoopvraagstukken van de gemeenten die  

betrekking hebben op Buurt, Burger en Bedrijfsvoering, hebben ze zich gespecialiseerd in 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Social Return on Investment (SROI).   

Daarnaast draagt RIJK sinds een enige tijd ook zorg voor contractmanagement. RIJK 

ondersteunt gemeenten met complexe inkoop en aanbestedingsvraagstukken, zowel op 

landelijk- als Europees niveau.    

 

Jaarrekening 2018   

Uit de jaarrekening 2018 blijkt een resultaat van positief € 5.087 (begroot negatief  saldo 

van de rekening van baten en lasten 2018 € 6.640). De realisatie 2018 ligt in lijn met de 

begroting 2018. De deelnemersbijdrage vanuit onze gemeente, begroot op € 114.626 is 

gelijk aan de gerealiseerde bijdrage.  

 

Het eigen vermogen mag maximaal 15% van het begrotingstotaal bedragen (besluit  

Algemeen Bestuur dd. 3 december 2009). Bij de vaststelling van het jaarverslag 2013 

zijn de bestemmingsreserves ICT en opvang langdurig verzuim uitgezonderd van deze  

normering. De normering is daarom alleen van toepassing op de algemene reserve. 

 

Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per 31-12-2018 € 78.334 

hetgeen minder is dan 15% van het begrotingstotaal over 2018 groot € 2.516.838; 

derhalve mag het eigen vermogen maximaal € 377.526 bedragen. De omvang van het 

eigen vermogen voldoet aan het besluit dat door het Algemeen Bestuur is genomen ten 

aanzien van de omvang van het eigen vermogen. 

 

Begroting 2020 

Uit de begroting 2020 blijkt een jaarlijkse bijdragen voor de gemeente Ouder-Amstel van 

€ 145.852. De toename in deelnemersbijdrage is in de begroting 2019 ingezet en 

vastgesteld. De toename van de deelnemersbijdrage in de begroting 2020 ten opzichte 

van 2019 betreft de implicaties van indexeringen waarbij er gerekend is met een index 

van 2,25% op de personele kosten en een algemene prijsindex van 2,40%. De begroting 

geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. 
 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Stcihting rijk valt qua risicoprofiel in de categorie “laag”. Op grond van de nota 

verbonden partijen en de risicoprofiel “laag” is er sprake van reguliere sturing. Reguliere 

sturing is de meest standaard wijze van sturing en informeren. 

De onderstaande sturingsinstrumentarium wordt hierbij gehanteerd:   

a. Het college bespreekt de begroting en de jaarrekening van een verbonden partij met 

ambtelijk advies en voorzien van het beoordelingsformat;   

b. De instemming op de ontwerp-begroting van de verbonden partij wordt als hamerstuk   

geagendeerd in de gemeenteraad (er is in principe geen zienswijze door de raad). 

                                                        

Wat gaan we doen? 
Vaststellen van de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van Stg Rijk. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
U kunt er voor kiezen de jaarrekening 2018 en begroting 2020 niet vast te stellen, echter 

de documenten geven hiertoe geen aanleiding en daarmee zou u niet voldoen aan de 

afspraken zoals opgenomen in de nota verbonden partijen.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Stichting RIJK. Uw reactie wordt kenbaar gemaakt via uw vertegenwoordiger in het  

Algemeen Bestuur, de heer L. Heijlman, op 4 juli 2019. 

 

Wat is het vervolg? 

Uw besluiten ter kennis brengen aan de Stichting RIJK via uw vertegenwoordiger.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 
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RAADSBESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/42, 

 

 

BESLUIT : 
 

1. Het bestuur van Stichting RIJK mee te delen dat de jaarrekening 2018 en de 

begroting 2020 geen aanleiding geven tot opmerkingen.  

2. De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 5.087. Aan het bestuur 

wordt voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.  

3. De begroting 2020 is sluitend. De deelnemersbijdrage is, behoudens indexering, in 

lijn met de deelnemersbijdrage over 2019.  

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de plaatsvervangend 

raadsgriffier 

de voorzitter, 

  

E. Kling J. Langenacker 
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Organisatie en deelnemers 

 

Op 18 december 2008 is Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland 

opgericht. Als verkorte naam wordt Stichting Rijk gebruikt. De Stichting Rijk is statutair 

gevestigd te Heemstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 18 december 

2008. De stichting houdt kantoor in het gemeentehuis van Heemstede, Raadhuisplein 1, 

2101 HA te Heemstede. De stichting stelt zich het volgende ten doel: 

“Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor 

zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal 

inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. 

De deelnemers van de Stichting Rijk bestaan uit gemeenten en hebben in het jaar 2018 

de hierna vermelde geraamde hoeveelheid dagen afgenomen. Indien meer is afgenomen 

zal hiervan in de volgende paragrafen verslag worden gedaan. 

 

Gemeente Dagen/week Totaal dagen 
2018 

(42 weken per jaar) 

Beverwijk 8,70 365,40 
Bloemendaal 5,00 210,00 
Castricum 8,20 344,40 
Diemen 4,00 168,00 
(1) Heemskerk 4,00 168,00 
Heemstede 6,10 256,20 
Hillegom 4,00 168,00 
Lisse 4,00 168,00 
Noordwijk 4,00 168,00 
Noordwijkerhout 1,64 68,88 
Ouder-Amstel 4,00 168,00 
Over-gemeente 4,20 176,40 
Ronde Venen 4,00 168,00 
Teylingen 4,00 168,00 
Uitgeest 2,80 117,60 
Uithoorn 4,00 168,00 
Velsen 5,80 243,60 
(*) Zandvoort 1,00 42,00 

Totaal 79.44 3.336,48 

 

(*) De gemeente Zandvoort heeft opgezegd in verband met de ambtelijke fusie met de 

gemeente Haarlem en heeft per 1 april 2018 Stichting Rijk verlaten. In de begroting 2018 

is rekening gehouden met 1 kwartaal hetgeen neerkomt op de afname van 1 dag per 

week op jaarbasis (normaal 4 dagen per week). 

(1) De gemeente Heemskerk is met ingang van 1 januari 2018 toegetreden. De afname is 

thans in de tabel toegevoegd. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 was dit 

nog niet bekend. 
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De bestuursstructuur is geregeld in de statuten en is aangevuld met het directiestatuut. 

De Stichting Rijk heeft een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur 

wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Het dagelijks bestuur van de Stichting Rijk bestaat op het moment van samenstellen van 

het jaarverslag 2018 uit de volgende leden: 

Gemeente  Naam    Functie 

Diemen dhr. J.D. de kort  waarnemend voorzitter 

Uitgeest dhr. P. Schouten  secretaris  

Castricum dhr. G.A. Suanet  penningmeester 

Lisse  dhr. J. Schellevis  bestuurslid 

Het Algemeen bestuur van de Stichting Rijk bestaat op het moment van samenstellen van 

het jaarverslag 2018 uit de volgende leden: 

Gemeente Naam Functie 

   

Beverwijk dhr. R. Pirovano Lid 

Bloemendaal mw. W. Atsma Lid 

Castricum dhr. G.A. Suanet Penningmeester 

Diemen dhr. J.D. de Kort Waarnemend voorzitter 

Heemskerk dhr. J. Ozenga lid 

Heemstede mw. H. de Vos Lid 

Hillegom mw. C. Baauw Lid 

Lisse dhr.J. Schellevis Bestuurslid 

Noordwijk dhr. C. Hof Lid 

Ouder-Amstel dhr. L. Heijlman Lid 

Over-gemeenten dhr. E. van Wattingen Lid 

De Ronde Venen dw. L. Schreurs Lid 

Teylingen dhr. J. Covers Lid 

Uitgeest dhr. P. Schouten Secretaris 

Uithoorn dhr. M. Voorhorst Lid 

Velsen mw. C. Creveld Lid 

   
  

De directie van de Stichting Rijk sinds 1 april 2009 wordt gevoerd door de heer 

D. Waterman. 
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Directieverslag 2018 

 

In 2018 is een belangrijke stap gezet naar de nieuwe structuur van RIJK. In de 

januarivergadering van het Algemeen Bestuur (AB) is besloten om RIJK te laten 

ontwikkelen naar een outputgerichte organisatie (optie b in het beleidsdocument). Dit 

betekent dat de aanzet is gegeven om onze organisatie beter af te stemmen op de 

(veranderende) behoefte van de gemeenten. RIJK zal de gemeenten beter ondersteunen 

in het bereiken van hun organisatorische en maatschappelijke doelen. Hiertoe moest RIJK 

in 2018 worden omgebouwd.  

In de eerste plaats is in dit jaar de voorbereiding getroffen om de organisatieopzet van 

RIJK te veranderen van een regionale indeling naar een inhoudelijke indeling die tred 

houdt met de gemeentelijke domeinen: Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. Dit betekent dat 

inkopers binnen onze organisatie zich zijn gaan specialiseren in deze domeinen om de 

gemeenten in de toekomst beter te kunnen ondersteunen. In 2018 heeft RIJK 

geïnvesteerd in competentieonderzoek, opleiding en organisatieadvies om de organisatie 

klaar te maken voor deze omwenteling. Ook is de managementstructuur en de wijze van 

aansturing aangepast. Per 1 januari 2019 is deze nieuwe structuur ingegaan.    

Verder heeft RIJK samen met de penningmeester een nieuwe opzet ontwikkeld voor de 

begroting 2019. Deze opzet is erop gericht beter inzicht te geven in de investeringen in 

RIJK, de dienstverlening van RIJK aan gemeenten en de resultaten die hiermee worden 

bereikt. Tevens is in dit document een programma opgenomen om de gemeenten te 

ondersteunen in hun beleidsvoornemens over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

(MVI) in 2019. Deze begroting is aangenomen in de julivergadering van het AB.  

Het jaar 2018 heeft ook een aantal andere uitdagingen met zich meegebracht. Zo is er 

sprake geweest van bovengemiddeld ziekteverzuim. Binnen een relatief kleine organisatie 

als RIJK heeft dit verzuim direct impact op de dienstverlening aan de gemeenten. Omdat 

RIJK geen budget heeft voor inhuur van flexkrachten is het AB in juli om een extra 

bijdrage gevraagd om te voorkomen dat de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar zou 

komen. Teneinde deze situatie in de toekomst te vermijden heeft het AB in juli eveneens 

ingestemd met een budget voor flexibele capaciteit in 2019. Ondanks dat aan het eind 

van 2018 het verzuim weer grotendeels onder controle is gekomen heeft het op peil 

houden van het personeelsbestand -zeker gezien de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en 

de grote schaarste aan inkopers- bijzondere aandacht van het management.  

In 2018 is de gemeente Zandvoort vanwege ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem 

uitgetreden. De gemeente Heemskerk is per 1 januari 2018 tot de RIJK toegetreden. Voor 

2019 verwacht RIJK geen verdere toe- of uittredingen.  

 

 

 



 

 
Jaarverslag 2018 

 

 6/29 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2018 

 

  



 

 
Jaarverslag 2018 

 

 7/29 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 

 

Algemeen 

Stichting Rijk heeft de rekening opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

(kleine organisaties) C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van 

activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen 

worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Het boekjaar is gelijk aan het 

kalenderjaar. De begroting dient 6 weken voor vaststelling in het Bestuur door de 

penningmeester te worden gestuurd naar de Colleges van B&W van de deelnemende 

gemeenten zodat zij hun commentaar kunnen geven. De begroting dient uiterlijk op 1 juli 

van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waar deze op betrekking heeft door het 

bestuur te worden vastgesteld. De balans en de staat van baten en lasten dienen jaarlijks 

binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar door de penningmeester aan het bestuur te 

worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 

 

Stelselwijziging 

De waarborgsommen omvatten de gestorte bedragen van de deelnemers. Contractueel 

wordt de waarborgsom teruggestort bij liquidatie van de stichting of bij opzegging van het 

lidmaatschap. Vanaf het boekjaar 2018 zijn de waarborgsommen verantwoord onder de 

langlopende schulden. Voorheen behoorde dit tot de algemene reserve. De vergelijkende 

cijfers 2017 zijn hierop ook aangepast. Ten opzichte van de jaarrekening 2017 heeft 

hierdoor de volgende wijziging plaatsgevonden: 

- Afname algemene reserves 2017: € 184.182 

- Toename Langlopende schulden 2017: € 184.182 

 

Materiële vaste activa in eigen gebruik 

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs 

(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt 

dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de staat van baten en lasten 

gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de staat van baten en lasten 

verwerkt. Er zijn geen rentelasten in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde 

materiële vaste activa opgenomen. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend 

met de restwaarde. 

Overige materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte 

economische levensduur. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
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geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 

een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de 

hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van 

de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 

van de vordering. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden aangehouden bij de BNG. De liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

 

Pensioenen 

De personeelsleden hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij het ABP. De 

aan het ABP te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend 

passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. 

 

Belastingen 

De stichting is vennootschapsbelastingplichtig. Met betrekking tot deelnemers kan gebruik 

worden gemaakt van de samenwerkingsvrijstelling. Voor de omzetbelasting is de Stichting 

Rijk aangemerkt als ondernemer. De verschuldigde omzetbelasting voor de 

dienstverlening aan de deelnemers wordt op aangifte afgedragen. 

 

Schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde 

en worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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Baten 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van 

het jaar, gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de nominale waarde. 

Onder de baten worden verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van 

diensten, de deelnemersbijdragen en de overige baten. De baten worden bepaald onder 

op grond van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Verlenen van diensten 

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst 

betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst van de bate waarschijnlijk is, wordt de 

bate met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. 

 

Deelnemersbijdragen 

Deelnemersbijdragen worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar 

waarop zij betrekking hebben gebracht. 

 

Baten met een bijzondere bestemming 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden in de staat van baten 

en lasten verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden 

de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). 

 

Rente 

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 

 

Lasten 

 

Algemeen 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Lasten voor een bijzondere bestemming 

Lasten in het kader van een bijzondere bestemming worden enerzijds in de staat van 

baten en lasten en anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) verwerkt. 
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Rente 

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden, rekening houdend met 

de effectieve rentevoet van de desbetreffende schuld. 
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Balans 

en 

Staat van baten en lasten 
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Balans per 31 december 2018 

 

 

 
   

 
 

ACTIVA 2018 2017 
   

 
 

   
 

 
 

Vaste activa  
 

   
 

 
   

 
 

 
Materiële vaste activa 0 10.632    

 
 

 
      

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 

    Totaal vaste activa 0 10.632    
 

 
 

Vlottende activa  
 

   
 

 
   

 
 

 
Uitzettingen korter dan één jaar 128.659 171.786   

Debiteuren 128.659 171.786    
     

   
Liquide middelen 539.672 313.491   

 Bank- en girosaldi 539.672 313.491    
   

Overlopende activa 4.565 19.150    
 

 

    totaal vlottende activa 672.896 504.428    
 

 
   

 
 

TOTAAL ACTIVA 672.896 515.060 

 

 

 

  



 

 
Jaarverslag 2018 

 

 13/29 

PASSIVA 2018 2017    
 

 

 
Passiva  

 

   
. 

 
 

Eigen vermogen 83.421 78.335   

Algemene reserve 39.566 93.314 
  

Bestemmingsreserves 38.768 38.769 

  Rekening resultaat 5.087 -53.748 

     
 

Langlopende 
Schulden  

193.218 184.182 

  Waarborgsommen 193.218 184.182 
   

 
 

    totaal vaste passiva 276.639 262.516 

   
 

 
   

 
 

 Vlottende passiva  
 

   
 

 
 

Netto vlottende schulden langer dan één 
jaar 

 

 

  
 

 
    

 
 

 

Netto vlottende schulden korter dan één 
jaar 

38.191 26.591 
  

Crediteuren 38.191 26.591 
   

 
 

 

Overlopende passiva 358.066 225.952 
   

 
 

    totaal vlottende passiva 396.257 252.544 

   
 

 
   

 
 

TOTAAL PASSIVA 672.896 515.060 
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Toelichting op de balans 

Activa 

 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

In 2015 zijn de verouderde laptops en smartphones vervangen. Het gros hiervan vond 

plaats medio december 2015. Gezien de aanschafwaarde is deze post geactiveerd. De 

economische levensduur is gesteld op 3 jaar. Gezien de vervangingsdatum wordt 

afgeschreven vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. 

 31-12-2017 Afschrijvingen 31-12-2018 

Laptops, tablets 6.677 6.677 0 

Smartphones 3.955 3.955 0 

Totaal materiële vaste activa 10.632 10.632 0 

 

 

Vlottende activa 

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

Er is geen sprake van dubieuze debiteuren in het debiteurensaldo 2018 zodat geen 

voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering is gebracht. 

Het debiteurensaldo per 31 december 2018 bedraagt € 128.659 (2017 € 171.786). De  

openstaande posten zijn inmiddels ontvangen. Er is geen aanleiding dit bedrag als 

dubieus te beschouwen. 

 

Debiteuren 31-12-2018 31-12-2017 

Totaal 128.659 171.786 

 

Liquide middelen/Kruisposten 

 
Stichting Rijk heeft geen kas. Bij de Bank Nederlandse Gemeenten wordt de volgende 
bankrekening aan gehouden.  
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Liquide middelen 31-12-2018 31-12-2017 

BNG (NL30 BNGH 028.51.42.178) 539.672 313.491 

 
De Kruisposten bedragen € 160. Het bedrag heeft betrekking op een onbekende 
ontvangst en zal worden teruggestort. 
 

Overlopende activa 

De overlopende activa bestaan uit de volgende posten: 

Overlopende activa 31-12-2018 31-12-2017 

Vooruitbetaalde bedragen 4.565 9.883 

Omzetbelasting 0 9.267 

Totaal 4.565 19.150 

 

De post vooruitbetaalde bedragen bestaat uit diverse abonnementen die betrekking 

hebben op het jaar 2019. Voor het 4e kwartaal 2018 is een aangifte omzetbelasting 

gedaan met een verschuldigd bedrag. Dit bedrag is onder de  overlopende passiva 

opgenomen. 
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Passiva 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

Grondslag 

Het eigen vermogen mag maximaal 15% van het begrotingstotaal bedragen (besluit 

Algemeen Bestuur dd. 3 december 2009). Bij de vaststelling van het jaarverslag 2013 zijn 

de bestemmingsreserves ICT en opvang langdurig verzuim uitgezonderd van deze 

normering. De normering is daarom alleen van toepassing op de algemene reserve. De 

algemene reserve (het weerstandsvermogen voor stichting Rijk) wordt voornamelijk 

gevormd uit de ontvangen waarborgsommen van de deelnemende gemeenten. 

Toetredende gemeenten betalen zowel een waarborgsom als entreegeld. Het entreegeld 

is bedoeld ter dekking van de extra kosten voor werving, selectie en implementatie en 

wordt verantwoord in de staat van baten en lasten terwijl de waarborgsom, binnen de 

geldende normering toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Daarnaast kan een 

eventueel exploitatieoverschot, op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur 

eveneens toegevoegd worden aan de algemene reserve. 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende bedragen. Het rekeningresultaat van het 

boekjaar is voorlopig in de tabel opgenomen en dient nog door het Algemeen Bestuur te 

worden bestemd. 

Het resultaat van 2018 ad € 5.087 zal afhankelijk van de besluitvorming van het algemeen 

bestuur ten laste/gunste van de algemene reserve worden gebracht.  

    

Eigen vermogen 31-12-2017 toevoeging onttrekking 31-12-2018 

      

algemene reserve 93.314 0 53.748 39.566 

bestemmingsreserve verzuim 38.768 0 0 38.768 

          

totaal voor bestemming resultaat 132.083 0 53.748 78.334 

       

resultaat vorig boekjaar -53.748 53.748     

resultaat lopend boekjaar    5.087   5.087 

          

totaal eigen vermogen* 78.335 58.835 53.748 83.421 

     
*inclusief het nog te bestemmen 
resultaat     
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Bestemmingsreserve opvang langdurig verzuim 

Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2013 en bedoeld om vervanging van 

langdurig uitgevallen personeel te bekostigen. In het jaar 2018 is geen beroep gedaan op 

de reserve. De stand ultimo 2018 is € 38.769. 

 

Rekeningresultaat 

Het rekeningresultaat 2018 bedraagt € 5.087 positief (2017 € 53.748 negatief). In de 

paragraaf “analyse rekeningresultaat” wordt dit nader toegelicht. Thans is het resultaat  

voorlopig gereserveerd onder het eigen vermogen. 

 

Voorstel tot resultaatbestemming 

Bij de vaststelling van de jaarrekening zal separaat een voorstel worden gedaan het 

rekeningresultaat te bestemmen. 

 

Langlopende schulden 

Waarborgsommen 

De waarborgsommen omvatten de gestorte bedragen van de deelnemers en zijn vanaf 

2018 verantwoord onder de schulden. Voorheen behoorde dit tot de algemene reserve. 

Contractueel wordt de waarborgsom teruggestort bij liquidatie van de stichting of bij 

opzegging van het lidmaatschap. 

 

De waarborgsommen bestaan uit de volgende bedragen: 

Gemeente Beverwijk 14.734 

Gemeente Bloemendaal 8.874 

Gemeente Castricum 13.947 

Gemeente Diemen 9.869 

Gemeente Heemskerk 15.676 

Gemeente Heemstede 10.230 

Gemeente Hillegom 8.355 

Gemeente Lisse 9.074 

Gemeente Noordwijk 10.279 

Gemeente Noordwijkerhout 6.261 

Gemeente Ouder-Amstel 5.258 

Over-gemeenten 6.342 
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Gemeente De Ronde Venen 17.057 

Gemeente Teylingen 14.294 

Gemeente Uitgeest 4.824 

Gemeente Uithoorn 11.202 

Gemeente Velsen 26.942 

Totaal waarborgsommen 193.218 

 

Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 

Het crediteurensaldo per 31 december 2018 bedraagt € 38.191 (2017 € 26.591) en heeft 

betrekking op diverse verschillende bedragen. Inmiddels zijn de betreffende facturen 

betaald. 

 

Crediteuren 31-12-2018 31-12-2017 

Totaal 38.191 26.591 

 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva bestaan uit de volgende posten: 

Overlopende passiva  31-12-2018 31-12-2017 

Nog te betalen bedragen 115.724 17.456 

Verlofsaldi 47.611 51.862 

Kruisposten 160  

Omzetbelasting 37.015 0 

Loonheffing en premies december 157.555 156.634 

Totaal 358.066 225.952 

 

De post nog te betalen bedragen ad. € 115.724 bestaat voornamelijk uit nog te betalen 

huisvestingskosten € 61.504, accountantskosten € 11.850 en diverse facturen die in 2019 

zijn ontvangen van in totaal € 42.370. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

De lopende verplichtingen zijn: 

• Huur en dienstverlening gemeente, 2018 € 61.504; 

• Ten behoeve van de ICT zijn licenties afgesloten, 2018 € 2.245; 

• Het oude telefoniecontract liep tot 1 december 2017, thans zijn contracten afgesloten 
bij T-mobile, 2018 € 2.349 en Vodafone. 2017 € 1.018 ;  

• Er lopen 3 verzekeringspolissen voor onbepaalde tijd: 
- Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders van Motorrijtuigen, 

€ 302 ; 
- Bestuurdersaansprakelijkheid €1.088 ;  
- AVN en beroepsaansprakelijkheid € 7.030. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die vermeld moeten 

worden in de jaarrekening 2018. 
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Staat van baten en lasten 

 

De staat van baten en lasten geeft de exploitatie van Stichting Rijk over het jaar 2018 en 

de inzet van de reserves weer. Het rekeningresultaat bedraagt € 5.087 (2017 € 53.748 

negatief). Het Algemeen Bestuur zal separaat een voorstel worden gedaan tot 

bestemming van het resultaat 2018. 

 

Staat van Baten en Lasten 2018  

 
   

 
 

 
   

 
 

2018 2018 2017 

 
 

Werkelijk Begroot Werkelijk  
BATEN 

  

 

 

   

 
1 Deelnemersbijdragen  2.730.844 2.161.838 2.219.852 
2 Entreegelden 0 0 0 
3 Diensten aan derden 107.674 355.000 155.813 
4 Kwartiermaken toetredende gemeenten 0 0 0 
5 Ontvangen waarborgsommen 0 0 0 
6 Overige goederen en diensten 21.235 0 0 

 
  

  

 Totaal baten 2.859.752 2.516.838 2.375.665 

 

   

 
 

   
 

 
   

  
LASTEN 

  

 

 

   

 
1 Personeelslasten 2.243.646 2.260.838 2.196.141 
2 Bedrijfsvoering 611.019 256.000 303.272 
3 Terugbetaling waarborgsommen 0 6.640 0 

 
   

 

 Totaal lasten 2.854.665 2.523.478 2.499.413 

 

   

 
 Exploitatieresultaat voor mutatie in de reserves 5.087 -6.640 -123.748 

 
 

 
  

4 Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting 0 0 0 

 
 

 
  

 Saldo van de rekening van baten en lasten 5.087 -6.640 -123.748 

 
 

 
  

 
 

 
  

5 Saldo mutatie in de reserves 0 6.640 70.000 

 
   

 

 Exploitatieresultaat na mutatie in de reserves 5.087 0 -53.748 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 

 

Baten 

 

 

1 Deelnemersbijdragen       

     
Gemeente Werkelijk 

2017 
Werkelijk 

2018 
Begroting 

2018 
Verschil  
werkelijk 

2018 

Beverwijk 228.780 255.419 249.311 6.108 
Bloemendaal 131.483 143.282 143.282 0 
Castricum 215.632 234.982 234.982 0 
Diemen 105.186 114.626 114.626 0 
Heemskerk 0 129.322 0 129.322 
Heemstede 164.409 174.801 174.801 0 
Hillegom 105.186 114.626 114.626 0 
Lisse 105.186 114.626 114.626 0 
Noordwijk 156.786 229.252 114.626 114.626 
Noordwijkerhout 43.126 46.996 46.996 0 
Ouder-Amstel 105.186 114.626 114.626 0 
Over-gemeenten 110.446 120.357 120.357 0 
Ronde Venen 105.186 114.626 114.626 0 
Teylingen 105.186 114.626 114.626 0 
Uitgeest 73.630 80.238 80.238 0 
Uithoorn 105.186 114.626 114.626 0 
Velsen 152.520 166.207 166.207 0 
Zandvoort 105.186 28.656 28.656 0 

Totaal 2.118.300 2.411.894 2.161.838 250.056 

 

De deelnemersbijdragen over 2018 bedroegen in totaal € 2,4 miljoen. De gemeente 

Zandvoort is per 1-4-2018 uitgetreden. De gemeente Heemskerk is met ingang van 1-1-

2018 tot de Stichting Rijk toegetreden. De gemeenten Beverwijk en Noordwijk hebben 

meer activiteiten afgenomen. 

De overige bijdragen door de deelnemers bedroegen in totaal € 318.950. Hierin zijn 

verdisconteerd de extra bijdragen in 2018 van € 12.000 per deelnemer en de extra 

verleende diensten. Het totaal van de bijdragen komt neer op afgerond € 2,7 miljoen. 
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2. Entreegelden 

 

In het jaar 2018 is de gemeente Heemskerk toegetreden. De entreegelden worden niet 

meer afzonderlijk geadministreerd. 

 

3. Diensten aan derden         

     

  

Werkelijk 
2017 

Werkelijk 
2018 

Begroting 
2018 

Verschil 
begroot 

- 
werkelijk 

Haarlemmerliede (afspraak via Heemstede) 20.000 0 0 0 
Werkzaamheden niet-deelnemers 135.813 107.674 105.000 2.674 
Werkzaamheden buiten contract deelnemers 101.552 0 250.000 -250.000 

Totaal diensten aan derden 257.365 107.674 355.000 -247.326 

     
Vanaf 2018 vervalt de samenwerking met de gemeente Haarlemmerliede als gevolg van 

de fusie met de gemeente Haarlemmermeer. Ten opzichte van de begroting is voor 

werkzaamheden voor niet deelnemers € 2.674 meer ontvangen aan extra opdrachten dan 

was begroot. De overige werkzaamheden buiten contract deelnemers zijn gedeeltelijk 

verantwoord onder de deelnemersbijdragen. Dit bedroeg € 115.200. Een daling van 

134.800 ten opzichte van de begroting. 

 

4. Kwartier maken toetredende gemeenten 

 

In het jaar 2018 zijn geen kosten voor het kwartiermaken in rekening gebracht. Voor de 

toetreding van de gemeente Heemskerk zijn geen kosten gemaakt. 

 

5. Ontvangen waarborgsommen 

 

De ontvangen waarborgsom van de gemeente Heemskerk is direct in de post 

waarborgsommen gestort. 
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Lasten 

 

1. Personeelslasten 

 

Het overzicht van de personeelslasten is met diverse personele kosten uitgebreid. 

Hierdoor worden de personele lasten meer inzichtelijk gemaakt. 

 

Staat van personele lasten 2018 

     

Personeelslasten 

Totaal 
loonkosten 
werkelijk 

2017 

Totaal 
loonkosten 
werkelijk 

2018 

Totaal 
loonkosten 
begroting 

2018 

Verschil 
begroot - 
werkelijk 

Lonen en sociale lasten 2.035.830 2.072.132 2.165.513 93.381 

Terugontvangen ziektegelden 0 0 0 0 

Feestdagen 6.250 6.640 6.000 -640 

PGB gelden 4.790 7.265 7.000 -265 

Gratificaties (niet gesplitst per 
afdeling) 

2.972 3.551 2.315 -1.236 

Koop en verkoop verlof 15.053 2.888 0 -2.888 

Onkosten/dienstreizen 78.967 72.917 80.310 7.393 

Gedetacheerden 417 22.714 0 -22.714 

Vakantiegeld 0 0 0 0 

Bedrijfsgezondheidszorg 0 7.279 0 -7.279 

Studiekosten 0 40.646 0 -40.646 

Congressen etc. 0 1.674 0 -1.674 

Overige personeelskosten 0 5.940 0 -5.940 

Verlofsaldi 51.862 0 0 0 

Totaal 2.196.141 2.243.646 2.261.138 17.492 

 

Het aantal FTE is ten opzichte van de raming toegenomen met 1 medewerker. Op 31 

december 2018 zijn 29 medewerkers in dienst. 

Formatie per 31 december 
Werkelijk 

2018 
Begroot 

2018 
Verschil 

2018 

     
Aantal medewerkers 29 28 1 

Aantal FTE 27,5 26,8 0,7 
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2. Bedrijfskosten 

 

Het overzicht van de lasten binnen de bedrijfsvoering is met een aantal posten uitgebreid. 

Diverse posten waren bij het samenstellen van de begroting 2018 nog  niet op dit 

gedetailleerde niveau geraamd. In totaal zijn de bedrijfslasten zowel ten opzichte van de 

werkelijke uitgaven als de ramingen toegenomen. De kosten met betrekking tot de inhuur 

van personeel waren niet voorzien. De ICT lasten (hard- en software en dienstverlening 

gemeente Heemstede) waren eveneens hoger dan verwacht. Zo ook de extra lasten die 

zijn ontstaan door de werving en selectie van personeel zijn toegenomen. 

De kosten van de opleidingen, congressen, seminars, zijn vnl. door cursussen op het 

gebied van aanbestedingsrecht en organisatiekunde toegenomen. De lasten genoemd 

onder externe advieskosten en kosten accountant zijn naar aanleiding van 

ontwikkelassessments en advisering van het management toegenomen hebben 

voornamelijk betrekking op het maatschappelijk verantwoord inkopen. 

  

Werkelijk 
2017 

Werkelijk 
2018 

Begroting 
2018 

verschil 
begroot 
werkelijk 

Inhuur personeel 7.744 317.323 0 317.323 
Overige goederen en diensten: 
onvoorzien 0 1.755 0 1.755 
Kantoormaterialen 0 311 0 311 
Reprografie 21.654 12.115 20.000 -7.885 
Werving en selectie 6.315 27.519 12.000 15.519 
ICT kosten 54.083 76.116 51.000 25.116 
Afronding betalingen aan fiscus 0 -39 0 -39 
Abonnementen, vakliteratuur, 
lidmaatschappen etc. 0 4.175 0 4.175 
Catering, lunches overleg, vergader 0 7.463 0 7.463 
Bankkosten 0 424 0 424 
Huur 60.595 79.913 58.500 21.413 
Representatie 0 4.481 0 4.481 
Externe advieskosten en kosten 
Accountant 76.476 51.219 48.000 3.219 
Verzekeringen 7.335 9.094 7.600 1.494 
Telefoonkosten 14.993 8.518 10.000 -1.482 
Afschrijving 10.632 10.632 10.600 32 
Overige kosten 43.445 0 38.300 -38.300 

  303.272 611.019 256.000 355.019 

 

3. Terugbetaalde waarborgsommen 
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De ontvangen waarborgsommen zijn binnen de schulden op de balans opgenomen en 

worden indien een gemeente c.q. deelnemer uittreedt terugbetaald. In 2018 is de 

gemeente Zandvoort uitgetreden. 

 

4. Vennootschapsbelasting 

 

Sinds 1 januari 2016 vallen overheidsbedrijven onder de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969. Stichting Rijk heeft haar positie geanalyseerd en komt na 

overleg met een externe fiscalist tot het standpunt dat de activiteiten van de Stichting tot 

de vrijstellingen kunnen worden gerekend. 

Een deel van de activiteiten zal onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, maar door 

het negatieve resultaat in 2017 en 2016 is Stichting Rijk nog niet door de 

ondernemerspoort. De stichting beoogt geen winst en behaalt geen overschotten. Een 

VPB-aangifte is door de Belastingdienst nog niet uitgereikt. 

 

5. Mutatie in de reserves 

 

Het negatieve resultaat van het jaar 2017 ad € 53.748 is ten laste gebracht van de 

algemene reserve gebracht. Overige toevoegingen en onttrekkingen hebben aan de 

reserves niet plaatsgevonden. 

Binnen de algemene reserve is ten laste van de waarborgsommen de uitbetaling aan de 

gemeente Zandvoort € 6.640 onttrokken. 

 

Analyse van het rekeningresultaat 

 

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 waren een aantal ontwikkelingen nog 

niet voorzien. Vooral de inhuur van personeel is toegenomen. Zie ook de toelichting onder 

de bedrijfskosten. 
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Analyse rekeningresultaat         

     
Post Werkelijk 

2017 
Werkelijk 

2018 
Begroting 

2018 
Verschil 
begroot - 
werkelijk 

Inkomsten        
Deelnemersbijdragen 2.219.852 2.730.844 2.161.838 569.006 
Entreegelden 0 0 0 0 
Diensten aan derden 155.813 107.674 355.000 -247.326 
Kwartiermaken toetredende 
gemeenten 0 0 0 0 
Overige goederen en diensten 0 21.235 0 21.235 

Totaal inkomsten 2.375.665 2.859.752 2.516.838 342.915 

          
Uitgaven         
Salarislasten 2.196.141 2.243.646 2.260.838 -17.192 
Bedrijfsvoering 303.272 611.019 256.000 355.019 
Waarborgsommen 0 0 6.640 -6.640 

Totaal uitgaven 2.499.413 2.854.665 2.523.478 331.187 

          
Bedrijfsresultaat -123.748 5.087 -6.640 11.728 
        0 
Onttrekking opvang langdurig verzuim 70.000 0 0 0 
Onttrekking algemene reserve 
juridische functie 0 0 0 0 
Waarborgsommen 0 0 6.640 -6.640 
Onttrekking bestemmingsreserve ICT 0 0 0 0 

Mutatie reserves 70.000 0 6.640 -6.640 

          
Resultaat (-/- is nadelig) -53.748 5.087 0 5.087 

 

 

WNT-verantwoording 2018 Stichting Rijk 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 

volgende op Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (“Stichting Rijk”) 

van toepassing zijnde regelgeving. 

Het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en 

Kennemerland is € 189.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend 

naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 

dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter 
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kan zijn dan 1,0 fte. 

 

De in dit verslag genoemde leden van het Algemeen Bestuur en/of het Dagelijks Bestuur 

ontvangen bij Stichting RIJK geen beloning en zijn ook niet in dienstbetrekking. 

 

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking is: 

Gegevens 2018   

bedragen x € 1 D. Waterman 

Functiegegevens directeur 

    

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1/31-12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.351 

Beloningen betaalbaar op termijn 16.313 

Subtotaal 116.664 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. 

Totale bezoldiging 116.664 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. 

  

Gegevens 2017   

bedragen x € 1 D. Waterman 

Functiegegevens directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1-1/31-12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 97.682 

Beloningen betaalbaar op termijn 20.605 

Subtotaal 118.287 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 

  

Totale bezoldiging 118.287 
Naast de leidinggevende(n) dient een overzicht van de bestuursleden te worden 

opgenomen. De bestuursleden in 2018 zijn of zijn geweest: 



 

 
Jaarverslag 2018 

 

 28/29 

Gemeente NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

      

huidige bestuursleden   

Beverwijk dhr. R. Pirovano Lid 

Bloemendaal mw. W. Atsma Lid 

Castricum dhr. G.A. Suanet Penningmeester 

Diemen dhr. J.D. de Kort 
Waarnemend 
voorzitter 

Heemskerk dhr. J. Ozenga lid 

Heemstede mw. H. de Vos Lid 

Hillegom mw. C. Baauw Lid 

Lisse dhr.J. Schellevis Bestuurslid 

Noordwijk dhr. C. Hof Lid 

Ouder-Amstel dhr. L. Heijlman Lid 

Over-gemeenten dhr. E. van Wattingen Lid 

De Ronde Venen dw. L. Schreurs Lid 

Teylingen dhr. J. Covers Lid 

Uitgeest dhr. P. Schouten Secretaris 

Uithoorn dhr. M. Voorhorst Lid 

Velsen mw. C. Creveld Lid 
   

afgetreden bestuursleden   

Heemstede dhr. W. van den Berg voorzitter 

De Ronde Venen dhr. T. de poot lid 

Noordwijk dhr. L. v.d. Pol lid 

Noordwijkerhout dhr. T. Heijsteeg lid 

Zandvoort mw. A. Griekspoor-Verdurmen lid 

   
 

Overige gegevens 

 

Bestemming van het resultaat 2018 

 

Separaat zal aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd het positieve 

rekeningresultaat 2018 ad. € 5.087 aan de algemene reserve toe te voegen. 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 2018 
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Inleiding

Met trots bieden wij u de begroting 
2020 van de Stichting Regionaal 
Inkoopbureau IJmond en Ken-

nemerland (RIJK) aan. In 2019 bestond 
RIJK 10 jaar. In de periode 2009-2019 is 
RIJK gegroeid van 8 gemeenten naar 17 ge-
meenten in drie provincies.. We zijn ver-
heugd dat zoveel gemeenten vertrouwen 
hebben in de kwaliteit van onze organisa-
tie, de medewerkers en onze dienstverle-
ning. Om naar de toekomst toe te blijven 
werken aan dit vertrouwen heeft RIJK in 
januari 2019 haar visie neergelegd in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur 
(AB). De gemeenten hebben een keuze tus-
sen verschillende opties gemaakt die het 
best paste bij hun wensen en ontwikkelin-
gen. RIJK heeft daarop in juli 2019 de eer-
ste begroting nieuwe stijl gepresenteerd. 
Deze begroting is de tweede evolutie van 
deze nieuwe aanpak. 

De opzet van RIJK is om met deze aanpak 
klantgericht maatwerk bieden en gemeen-
ten te ondersteunen in het bereiken van 
hun maatschappelijke- en organisatie-
doelstellingen. De deelnemende gemeen-
ten van RIJK veranderen namelijk zelf  
ook ingrijpend. Ze hebben onder meer 
door de komst van de taken in het sociaal 
domein, de verandering van de politieke 
dynamiek en de vorming van gemeen-
schappelijke dienstencentra te maken 
met verzakelijking bij de dienstverlening 

aan haar burgers. RIJK gaat mee met deze 
ontwikkelingen. Wij willen ook meer re-
kenschap geven over wat de investeringen 
in onze organisatie en dienstverlening in 
de praktijk opleveren. Daarom willen we 
meer outputgerichte plannen, informatie 
en rapportages gaan opleveren. Gemeen-
ten moeten kunnen vaststellen dat RIJK 
een instrument is dat echt bijdraagt aan de 
uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet.

In 2019 is RIJK gaan werken met een ande-
re organisatie-opzet. Zoals in het hoofd-
stuk Thema’s verder wordt toegelicht gaan 
we werken vanuit de sectoren van gemeen-
ten: Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. Dit 
is niet alleen intern. In de relatie met alle 
gemeenten afzonderlijk en RIJK als geheel 
zullen we deze productdifferentiatie laten 
doorwerken. De reden hiervoor is dat we 
per domein willen zien wat onze inzet is, 
wat deze kost en wat dit heeft opgeleverd. 
Dit past bij de outputgerichte benadering 
en de mate van transparantie die wij na-
streven. In 2020 werken we verder om de 
domeinen op te bouwen. Zo zullen we de 
dienstverlening en de interne organisatie 
omvormen zodat dit een vast onderdeel 
wordt van onze organisatie. Zie hiervoor 
ook de voorgenomen maatregelen bij het 
hoofdstuk Organisatie. 

In 2021 willen we in de kadernota aange-
geven welke (macro)ontwikkelingen we 

per sector (Buurt, Burger, Bedrijfsvoe-
ring) zien bij de gemeenten. We gaan dat 
vervolgens koppelen in de begroting 2021 
aan de investeringen die per onderdeel 
eventueel nodig zijn om de doorontwik-
keling te realiseren. Daarbij willen we te-
vens gaan werken met het formuleren van 
Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s) op basis 
van deze behoeften en ontwikkelingen. In 
het jaarverslag 2021 wordt aan de hand 
hiervan vervolgens verantwoording afge-
legd wat de prestaties van RIJK op dit punt 
zijn geweest. Dit alles gaan we organise-
ren terwijl de winkel spreekwoordelijk 
open blijft.We hopen hiermee een sprong 
vooruit te maken om de gemeente in staat 
te stellen aan de politiek uit te leggen wat 
met de bijdragen aan RIJK is verwezen-
lijkt. Dit zal een sprong vooruit zijn om de 
gemeente in staat te stellen aan de politiek 
uit te leggen wat met de bijdragen aan RIJK 
is verwezenlijkt.  

Maatwerk: programma en keuzemodulen
Ook per gemeente gaan we organiseren dat 
de geleverde dienstverlening geheel in lijn 
wordt gebracht met de concrete behoefte 
binnen de verschillende domeinen (Buurt, 
Burger en Bedrijfsvoering). Hiertoe wordt 
een format ontwikkeld. 

Op basis van de vraag in de gemeenten 
zullen op termijn ook keuzemodulen1 
worden geformuleerd. Lopende 2019 doen 

we verder onderzoek naar wensen voor 
nieuwe keuzemodules. We inventariseren 
voor welke behoeften deze keuzemodulen 
moeten worden ontwikkeld en brengen in 
kaart door wie deze worden afgenomen. In 
2020 zullen we vervolgens doorgaan met 
deze uitbouw van keuzemodulen. Het ge-
heel van keuzemodulen moet gemeenten 
in staat stellen voor zichzelf  een profiel 
van werkzaamheden op te bouwen die past 
bij hun lokale situatie en hun behoefte.

Waar er RIJK-breed interesse bestaat voor 
bepaalde dienstverlening kan RIJK een 
programma ontwikkelen. Een programma 
is de ontwikkeling van een dienst die alle 
gemeente in een bepaald jaar afnemen. In 
2019 is dat de dienstverlening aan de ge-
meenten in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI). In de begro-
tingen van RIJK staat meerjarig budget 
gereserveerd voor een programma. Voor 
2020 zal er geen RIJK-breed program-
ma zijn. In de vergadering van het AB in 
januari 2019 is naar voren gekomen dat 
er geen behoefte bij de gemeente bestaat 
voor een dergelijk programma in 2020. 
Dit betekent dat in deze begroting daarom 
geen kosten staan opgenomen. Mocht nu 
blijken dat over de jaren er geen behoefte 
meer bestaat aan een programma dan kan 
deze uit de begroting worden gehaald. 

Ditmar Waterman, Directeur

1Een keuzemodule is een afgebakend stuk dienstverlening op 
een bepaald specifiek terrein (zoals Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen, inhuur externen, contractmanagement of  
gebiedsontwikkeling).
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Onze Thema’s

RIJK volgt de wijze waarop de gemeen-
ten in sectoren zijn georganiseerd. 
Het is voor de gemeenten van groot 

belang om per sector te kunnen nagaan wat 
de effecten zijn van de inzet van RIJK en de 
investeringen die daarbij zijn gepleegd. Op 
basis daarvan heeft het AB in januari 2019 
besloten dat op voorstel van de directie de 
producten van RIJK, de thema’s ook wor-
den opgezet naar deze indeling in Buurt, 
Burger en Bedrijfsvoering. Op deze wij-
ze kan RIJK per inhoudelijk gebied, zoals 
eerder aangegeven, heel goed de ontwik-
kelingen schetsen en eventueel benodigde 
middelen en investeringen aangeven. Deze 
kunnen per sector heel anders zijn. Binnen 
Bedrijfsvoering spelen bijvoorbeeld hele 
andere vragen als bij Burger. De gemeente 
zelf  maakt ook per sector andere keuzen. 
RIJK zal hierin volgen.

In de begroting 2020 wordt dus gewerkt 
met drie kernthema’s van de dienstverle-
ning: Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. De 
oude thema’s Begeleiding, Advies, Juridisch 
Advies en Contractmanagement worden 
in de nieuwe thema’s ondergebracht. Dit 
past ook geheel binnen de filosofie van 
integraal werken die door het AB in janu-
ari 2019 is overgenomen. Alle activiteiten 
van RIJK dienen passend worden gemaakt 
aan de wens van de klant. Ze bieden tel-
kens in een bepaalde mixverhouding een 
maatwerkoplossing voor de betreffende 
inkoopbehoefte. Concreet betekent dit dat 

Juridisch Advies en Contractmanagement 
geheel in de algemene begroting 2020 zijn 
opgenomen en niet meer als afzonderlijk 
thema. Het huidige thema Bedrijfsvoering 
RIJK zal, om verwarring te voorkomen, in 
begroting 2020 Interne Organisatie RIJK 
worden genoemd. 

BUURT
Bij het thema Buurt richten we ons op 
de fysieke inrichting van gemeenten. 
Hieronder horen bijvoorbeeld de bouw 
van een brug, een kantoorgebouw of 
de aanleg van een weg. Maar ook on-
derhoud van straat- werk of gebouwen 
of het vervangen van kunstgrasvelden. 
De opdrachten binnen Buurt beslaan 
op dit moment het grootste gedeelte 
van de jaarplannen van gemeenten. 
Daarbinnen bestaan vervolgens bin-
nen gemeenten nog veel afzonderlijke 
inkooptrajecten, meestal meervoudig 
onderhands. 

RIJK onderzoekt de komende tijd samen 
met de gemeenten hoe de transactiekos-
ten voor deze opdrachten kunnen worden 
teruggedrongen, zodat meer tijd over-
blijft voor de bijzondere trajecten met 
veel impact, zoals gebiedsontwikkeling 
en multifunctionele accommodaties. Dit 
kan bijvoorbeeld door te werken met OM-
OP-bestekken, raamovereenkomsten (bijv. 
schilderwerk) of  groslijstensystematiek. 
Ook kan RIJK helpen bij de gemeente door 

zelf  meer aanbestedingskennis te ontwik-
kelen. Aan de andere kant zien we bij ge-
meenten door de hoogconjunctuur vaker 
gebiedsontwikkelingstrajecten. 

Om deze ontwikkelingen te ondersteu-
nen wordt binnen team Buurt doorlopend 
geïnvesteerd in kennis over de bouw en 
bouwaanbestedingsrecht (RAW/ARW/UAV, 
etc.). Daarnaast wordt  kennis uitgebreid 
bij speciale gebieden van de bouw, zoals op 
het gebied van geïntegreerde contracten 
(bijv. bouwteam) en gebiedsontwikkeling. 
Naar de gemeente toe werken we aan ken-
nisopbouw bij uitvoerende medewerkers 
in gemeenten om ook bij deze opdracht-
verlening kwaliteit meer te borgen. 

BURGER
Bij het thema Burger draait het om al-
les wat samenhangt met de sociale as-
pecten rond de burger. Dat wil zeggen 
alle inspanningen die de gemeente ver-
richt voor haar burgers rondom werk, 
participatie en zelfredzaamheid, zorg 
en jeugd, op basis van onder meer de 
WMO, de Participatie- en de Jeugdwet. 
Traditioneel was het aandeel in de ge-
meentebegroting op het gebied van 
inkoop beperkt, maar sinds de decen-
tralisaties in 2015 is het aandeel geste-
gen tot meer dan 50% van het gehele 
inkoopvolume. Volgens de eisen van de 
rijksoverheid wordt binnen de WMO 
en Jeugdzorg veel samengewerkt met 

andere gemeenten. De inkoop is vaak 
ondergebracht bij zelfstandige werkor-
ganisaties, waarin de gemeenten par-
ticiperen. Vaak zijn grote gemeenten 
trekker bij de inkooptrajecten en leve-
ren de RIJK-gemeenten daarin een aan-
deel.

Voor de toekomst verwachten we dat ge-
meenten meer onderdelen uit de WMO en 
de Jeugd weer zelf  gaan inkopen. Dit blijkt 
onder meer uit de Monitor Gemeentelij-
ke Zorginkoop 2018. De redenen hiervoor 
volgens dit rapport zijn dat gemeenten ver-
schillende visies hebben op bijvoorbeeld 
toeleiding en contracteren. Ook speelt het 
feit dat er grote tekorten zijn dat deze sa-
menwerkingen onder spanning komen te 
staan. Voor RIJK betekent dit dat daar waar 
een extra behoefte gaat ontstaan voor be-
geleiding van inkooptrajecten wij hiervoor 
capaciteit willen leveren. Wel gaan we met 
gemeenten kijken hoe de inkoopbehoefte 
meer over de tijd kan worden verdeeld, zo-
dat er minder belasting van ambtenaren en 
RIJK-medewerkers optreedt. Dit komt ook 
de kwaliteit van de inkoop ten goede. Ten 
slotte gaan we de gemeenten ondersteunen 
in het organiseren van overzicht en grip 
op de WMO en Jeugdzorg door met hen te 
werken aan het organiseren van contract-
management. 

RIJK investeert verder in de kennisopbouw 
van inkoop en contractmanagement. Met 
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name op het gebied van reële kostprijs, 
bekostiging, open house-inkoop en con-
tractmanagement zullen we samen met 
gemeenten zoveel mogelijk kennis en er-
varing binnen de RIJK-gemeenten delen.   

BEDRIJFSVOERING
Bij het thema Bedrijfsvoering staat de 
interne gemeentelijke bedrijfsvoering 
en alles wat nodig is om deze optimaal 
te laten functioneren centraal. Het gaat 
dan om zaken als ICT, accountantsdien-
sten, energie, koffieautomaten, inhuur 
van personeel, kantoorinrichting enzo-
voorts. Dit is het domein met de meest 
verschillende soorten opdrachten. Het 
gaat van facilitaire zaken, naar financi-
ele diensten naar ICT hard- en software. 
Het is binnen de gemeenten relatief wel 
het kleinste inkoopvolume. 

Voor de komende periode willen we binnen 
deze groep een onderscheid maken tussen 
verschillende diensten. Zo willen we voor 
standaardgoederen (niet locatie gebonden, 
niet complex of  politiek gevoelig) collec-
tieve inkoop stimuleren. RIJK heeft met de 
laatste statutenwijziging de status van aan-
koopcentrale gekregen. In 2020 willen we 
actief  gaan werken aan het bundelen van de 
vraag van onze gemeenten hierbij en deze 
binnen de inkoopcollectieven op de markt 
zetten. Er zijn bij de standaardgoederen 
die in elke gemeente worden ingekocht nog 
heel veel besparingen te boeken, zowel in 
volume als in kosten. De medewerkers in 

de gemeenten moeten zich zo efficiënt mo-
gelijk kunnen richten op hun kerntaken en 
zo weinig mogelijk worden afgeleid door 
inkooptrajecten die niet de kern van hun 
werkzaamheden raken. Meestal zullen we 
dat binnen RIJK-verband doen, maar waar 
dit efficiënter is werken we samen met an-
dere inkoopsamenwerking als BIZOB of  de 
VNG (bijv. mobiele telefonie). Opzet is om 
volumevoordelen te boeken, maar meer 
nog te werken aan de reductie van transac-
tiekosten. Een andere belangrijke inkoop-
groep is externe inhuur. Zoals aangegeven 
in het AB van januari 2019 zullen we ook 
in 2020 verder onderzoeken of  we op het 
gebied van externe inhuur kunnen werken 
aan efficiënte wijze van inkoop. Dit om te 
zorgen dat gemeenten dit efficiënt, doel-
matig en rechtmatig met elkaar kunnen 
inkopen. 

We gaan binnen RIJK binnen de domeinen 
inventariseren waar meer opdrachten ge-
bundeld kunnen worden over het gehele 
volume van de RIJK-gemeenten. Daar-
naast gaat RIJK op zoek naar partners in de 
regio die niet lid zijn van RIJK (recreatie-
schappen, RUD’s, veiligheidsregio’s, etc.) 
om ook hun kosten op deze pakketten te 
reduceren en daarnaast tegelijkertijd mo-
gelijk ook externe inkomsten voor RIJK te 
genereren. Ten slotte kijken we met de ge-
meenten naar aanbestedings- en contract-
vormen om externe inhuur rechtmatig 
en doelmatig te regelen (bijv. met MSP of  
DAS-systemen).
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Organisatie

Onze interne organisatie is onder-
steunend aan het primaire pro-
ces van RIJK. Het is de opzet van 

RIJK om tegen zo gunstig mogelijke kos-
ten hoogwaardig advies en begeleiding 
aan onze gemeenten te leveren. Omdat 
de vraag van gemeenten omvangrijker en 
complexer wordt moet RIJK ook investeren 
in de bedrijfsvoering om het niveau van 
deze dienstverlening te borgen.  De orga-
nisatie van RIJK is dan ook voortdurend in 
ontwikkeling.

Ambitie- en relatiemanagement
Bij outputgericht werken hoort dat er een 
sterke relatie moet bestaan tussen de wen-
sen van de klant, de inzet van de organi-
satie en uiteindelijke resultaten die wor-
den opgeleverd. Zowel voor de bestaande 
dienstverlening, maar zeker voor de keu-
zenmodules die de komende periode wor-
den gecreëerd, is het van cruciaal belang 
dat RIJK dit in de interne organisatie vol-
doende borgt. 

RIJK heeft al in 2018 de actie ondernomen 
om dit onderwerp te beleggen op manage-
mentniveau. Een van de MT-leden is speci-
fiek belast met relatie- en ambitiemanage-
ment. Deze persoon moet ervoor zorgen 
dat RIJK goed zicht heeft op de uitdagingen 
die in gemeenten spelen, de mogelijkheden 
van RIJK om daaraan een bijdrage te leve-
ren en in hoeverre RIJK heeft bijgedragen 

aan het realiseren van deze uitdagingen. 
Daarnaast hebben we voor bewaken van en 
rapporteren over de inzet van RIJK bij de 
gemeenten en de resultaten die worden be-
reikt in 2018 het RIJK Informatie Systeem 
opgezet (RIS). Dit systeem stelt ons in staat 
beter de inzet van RIJK en de resultaten 
voor de gemeenten aan elkaar te koppelen. 
Dit systeem is in 2019 van start gegaan en 
wordt verfijnd in de loop van 2020.

Kennisopbouw 
Kennis en kennisopbouw is cruciaal voor 
een kennisorganisatie als RIJK. De veran-
dering van RIJK die per 1 januari 2019 is 
ingegaan is voortgekomen uit de behoef-
te van gemeenten voor meer kennis over 
de domeinen waarin de gemeenten actief  
zijn. Kennisopbouw vindt voor het grootste 
gedeelte binnen RIJK plaats in de kennis-
teams. Deze teams werken voor een groot 
deel inhoudelijk zelfstandig en geven van-
uit de behoefte en ambitie van de klant aan 
welke behoefte er bestaat aan opleiding en 
kennisopbouw. 

Om de kennisteams te ondersteunen in 
hun kennis- en expertiseopbouw zullen 
we meer investeren in opleiding en onder-
steuning. Zowel intern als extern zal de 
inzet in 2020 worden geïntensiveerd om 
te kunnen voldoen aan de verwachtingen. 
Niet alle kennis hoeven we echter zelf  op te 
bouwen. We gaan waar mogelijke de krach-

ten bundelen en intensiever samenwerken 
met collega inkoopsamenwerkingen en 
kennisorganisaties, zoals PIANOo, CROW 
en de nieuwe leerstoel Public Procurement 
(inkoop in de publieke sector).  

Communicatie 
In de periode 2018-2019 is gewerkt aan de 
in- en externe communicatie. De externe 
communicatie met onze gemeente is een 
speerpunt voor de komende jaren. Omdat 
belastinggeld van gemeenten door steeds 
meer verbonden partijen wordt besteed 
en gemeenten zelf  intern ook sterk ver-
anderd zijn is het van cruciaal belang hier 
veel aandacht aan te besteden. De komen-
de tijd zal RIJK veel aandacht besteden 
aan de communicatie op moment dat wij 
al in contact staan met de gemeenten. Dit 
zijn onder meer op het moment van voort-
gangsgesprekken en rapportages, maar 
ook bijeenkomsten en onze bezoeken aan 
teambesprekingen, MT-overleggen en col-
legevergaderingen. 

De website van RIJK, die van groot belang 
is voor aanbieders, medeoverheden en 
sollicitanten, is in 2018 geheel herzien en 
wordt continu geüpdate om de informatie 
relevant te houden. Met ingang van 2019 
hebben we ook meer ingezet op intranet 
als middel voor de interne communicatie 
en samenwerking (inkoop, juridisch, maar 
ook sociaal). Gezien de mobiliteit die met 

de kennisteams gepaard gaat gaan we dit 
nog meer als instrument voor samenwer-
king inzetten. 

Financiële planning en control
De huidige organisatie van de financiële 
planning en control is niet meer voldoen-
de om de veranderingen in de dienstverle-
ning, de producten en de keuzemodulen op 
termijn te kunnen coördineren. In 2019 is 
een aanzet hiertoe gemaakt en 2020 wer-
ken we aan het verder versterken van de 
financiële en operationele controlfunctie 
binnen RIJK. Hierbij kijken we zowel  naar 
het proces van resourceplanning, waaron-
der in het bijzonder de capaciteitsinzet en 
-kosten, alsook naar de planning en con-
trolcyclus. 

Samen met de penningmeester van RIJK is 
een dialoog met de gemeente Heemstede 
aangegaan om deze functie te versterken. 
Hierbij gaat het om een aantal scenario’s 
om dit binnen of  buiten Heemstede te be-
trekken. De uitkomst van deze gesprek-
ken is een factor die bij de evaluatie van de 
huisvesting begin 2020 in het Algemeen 
Bestuur wordt besproken. Daarnaast is dit 
onderwerp binnen het management struc-
tureel belegd bij de Manager Interne Orga-
nisatie. Waar voorheen taken op dit gebied 
werden verdeeld over de verschillende 
MT-leden, is dit nu geconcentreerd als taak 
voor een enkel MT-lid. 
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RIJK ICT
In 2019 hebben al belangrijke aanpassin-
gen plaatsgevonden aan de ICT-systemen 
binnen RIJK. Dit betreft in de eerste plaats 
het overbrengen van de interne server-
structuur van de gemeente Heemstede 
naar een cloudoplossing bij een externe 
dienstverlener. Hierdoor was het mogelijk 
om afspraken over dienstverlening en on-
dersteuning te maken die beter pasten bij 
de specifieke situatie van RIJK. Met name 
de oplossingen voor gedeeld werken, de 
locatieonafhankelijke toegankelijkheid en 
serviceniveaus waren belangrijke factoren 
die het integraal werken moesten onder-
steunen.  

Daarnaast hebben we samen met Bureau 
Inkoopsamenwerking Zuidoost Brabant 
(BIZOB) samengewerkt aan een soft-
warepakket voor workflow, project- en 
urenadministratie. Dit heet het RIJK In-
koopSysteem (RIS). RIS stelt ons in staat 
om interne werkprocessen te plannen en 
monitoren en outputgerichte rapportages 
aan gemeente te leveren. 

In 2020 wordt RIS verder doorontwikkeld 
en geoptimaliseerd om de gemeenten ver-
der te ondersteunen. 

Huisvesting
Volgens afspraak in het AB zal RIJK medio 

2019 een tussenevaluatie uitvoeren van de 
huisvesting door de gemeente Heemstede 
(beoogd in AB-vergadering januari 2020). 
Omdat de rapportage en besluitvorming 
hierover niet kan kunnen worden afge-
rond voor de behandeling van de begroting 
wordt in deze begroting fictief  uitgegaan 
van een voortzetting van de dienstverle-
ning.

HRM
Om binnen RIJK mensen langer aan ons 
te kunnen binden, kennis in de organisa-
tie te borgen en te zorgen voor meer con-
tinuïteit willen we meer perspectief  creë-
ren binnen RIJK. Met ingang van 2019 zijn 
we begonnen we met diverse niveaus van 
kennis binnen RIJK. Bij de vorming van de 
kennisteams zal een structuur worden ge-
maakt in meerdere lagen. Iedere laag zal 
de trajecten op zich nemen die passend 
zijn bij hun kennisniveau. Junior inkopers 
bijvoorbeeld kunnen de andere inkopers 
ontlasten bij administratieve werkzaam-
heden, zodat deze in staat zijn om meer 
trajecten tegelijk uit te voeren en daarmee 
de slagkracht van de aanwezige expertise 
kan worden vergroot. 

Tevens kan door het introduceren van 
meer lagen van inkopers ook een bron van 
opgeleide kandidaten voor de hogere func-
ties ontstaan, waardoor sneller en makke-

lijker vacatures kunnen worden opgevuld. 

Er zal in 2020 een verdere en functionele 
en geleidelijke differentiatie met meerde-
re lagen plaatsvinden binnen de teams. Dit 
leidt naar verwachting daarom slechts tot 
een beperkte verhoging van de totale loon-
kosten.  

Personeel in FTE 2020 Aantal

Buurt 7,7

Burger 3,3

Bedrijfsvoering 8,9

Interne Organisatie 5,2

Totaal FTE 25,1

Ziekteverzuim
In 2018 heeft het ziekteverzuim een be-
langrijke rol gespeeld voor RIJK. Om de 
dienstverlening aan de gemeente te waar-
borgen is vanwege het ontbreken van bud-
get voor flexcapaciteit het AB om een een-
malige bijdrage gevraagd. In de begroting 
2020 is wel voorzien in een budget voor 
flexcapaciteit en is dit risico voor een groot 
deel afgedekt. Gelukkig zijn de ontwikke-
lingen in 2019 van het langdurig verzuim 
met impact zeer gunstig verlopen. Met 
twee medewerkers waarvan sprake was 

van langdurig niet-arbeidsgerelateerd 
verzuim hebben in overeenstemming met 
beide partijen aanpassingen plaatsgevon-
den in de arbeidsrelatie. Op deze manier 
heeft RIJK invulling gegeven aan haar rol 
als sociale werkgever. Bij een derde geval 
van langdurig niet-arbeidsgerelateerd ver-
zuim is gelukkig sprake van voorspoedig 
herstel en integratie. 

Kort en middellang verzuim binnen RIJK 
is laag en ligt onder het gemiddelde.

 

2015
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De voorliggende begroting is een 
uitwerking van de door het alge-
meen bestuur op 28 januari 2019 

vastgestelde Kadernota 2020. Voor het 
begrotingsjaar en de jaren erna is reke-
ning gehouden met een prijsindex van 2,4 
procent. Voor de loonindex is uitgegaan 
van 2,25 procent. Jaarlijks wordt door het 
Algemeen Bestuur bezien in hoeverre er 
sprake is van behoefte aan een programma 
en of  er daadwerkelijk een programma in 
de begroting wordt geraamd. Voor het be-
grotingsjaar 2020 is hier conform besluit 
van het Algemeen Bestuur van afgezien. 
Het meerjarig perspectief  is gehandhaafd. 
Binnen de personeelslasten hebben in het 
jaar 2018 en 2019 diverse mutaties plaats-
gevonden. Met deze mutaties is voor zover 

Begroting
In Euro Begroting

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
Begroting 

2023

Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Saldo Baten en Lasten 0 0 0 0

Baten

Bijdragen basis 3.102.067 3.173.713 3.264.040 3.341.085

Diensten derden 152.625 155.296 158.014 158.014

Entreegelden 0 0 0 0

Waarborgsommen 0 0 0 0

Bijdrage kwartiermaken 0 0 0 0

Bijdragen programma's 0 306.667 306.667 306.667

Overige baten 290.375 288.128 284.524 284.524

Totaal Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten

Personeel 2.583.567 2.641.697 2.701.136 2.761.911

Bedrijfsvoering 646.500 662.016 677.904 694.174

Lasten programma's 0 306.667 306.667 306.667

Overige lasten 20.000 20.000 35.000 35.000

Kostenverdeling 295.000 293.424 292.538 292.538

Saldo Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Exploitatieresultaat voor 
mutatie in reserve 0 0 0 0

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0

Saldo rekening van
baten en lasten 0 0 0 0

Mutaties in reserves 0 0 0 0

Geraamd resultaat 0 0 0 0

mogelijk voor de komende jaren rekening 
gehouden. De af- en toename van het aan-
tal uren bij diverse gemeenten is naar de 
huidige stand van zaken in de ramingen 
van de begroting verwerkt.

Uit de Kadernota zijn voor de Begroting 
2020-2023 de volgende ramingen van de 
baten en lasten overgenomen. De ramin-
gen onder de baten en lasten ad. €345.000 
van het programma MVI van het meerjarig 
perspectief  zijn verlaagd naar het huidig 
aantal gemeenten en dalen naar €306.667. 
Verder zijn op de ramingen geen mutaties 
doorgevoerd of  zijn gewijzigd.

Het financieel overzicht, op de volgende 
pagina, bestaat uit de volgende ramingen:

Het financieel overzicht
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Diverse personeelslasten

Bedrijfsvoeringslasten

Bijdragen van de deelnemende gemeenten

De bijdragen stijgen als gevolg van de loon- en prijsindexcijfers en de 
fluctuaties in de afgenomen uren. Tevens is rekening gehouden met 
nieuwe personeelslasten. De toe- en afname van de uren in de bijdra-
gen is vooral op te merken bij de gemeenten Heemstede, Wormerland 
en Oostzaan als gevolg van het verlagen van het aantal uren en bij de 
gemeente Noordwijk door uitbreiding van het aantal uren. Ter verge-
lijking is de jaarschijf  uit de voorgaande begroting opgenomen.

Gemeente Begroting  
2020

Begroting 
2019 

mjr. 2020
Mutaties

Beverwijk 317.138 311.845 5.293

Bloemendaal 182.255 179.221 3.034

Castricum 298.936 293.922 5.014

Diemen 145.852 143.377 2.475

Heemskerk 145.852 143.377 2.475

Heemstede 192.259 218.646 -26.387

Hillegom 145.852 143.377 2.475

Lisse 145.852 143.377 2.475

Noordwijk 339.437 202.162 137.275

Ouder-Amstel 145.852 143.377 2.475

Wormerland 72.926 75.273 -2.347

Oostzaan 72.926 75.273 -2.347

Ronde Venen 145.852 143.377 2.475

Teylingen 145.852 143.377 2.475

Uitgeest 102.096 100.364 1.732

Uithoorn 145.852 143.377 2.475

Velsen 357.277 351.274 6.003

Totaal 3.102.067 2.955.000 147.067

In Euro Begroting
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Lonen en sociale lasten 2.346.567 2.404.697 2.464.136 2.524.911

Feestdagen 8.000 8.000 8.000 8.000

PGB gelden 5.000 5.000 5.000 5.000

Gratificaties (niet gesplitst per 
afdeling) 4.000 4.000 4.000 4.000

Koop en verkoop verlof 20.000 20.000 20.000 20.000

Onkosten/dienstreizen 82.000 82.000 82.000 82.000

Verlofsaldi 52.000 52.000 52.000 52.000

Overige personeelslasten 66.000 66.000 66.000 66.000

Totaal 2.583.567 2.641.697 2.701.136 2.761.911

In Euro Begroting
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Inhuur personeel 297.184 304.316 311.620 319.099

Reprografie en kantoorkosten 23.350 23.911 24.484 25.072

Huur 64.744 66.297 67.889 69.518

Representatie 10.614 10.868 11.129 11.396

Werving en selectie 10.614 10.868 11.129 11.396

ICT kosten 58.375 59.776 61.211 62.680

Bedrijfsgezondheidszorg 5.307 5.434 5.565 5.698

Verzekeringen 8.491 8.695 8.903 9.117

Opleidingen, Congressen, Sem-
inars 40.332 41.300 42.291 43.306

Externe advieskosten en kosten 
accountant 82.787 84.774 86.808 88.892

Telefoonkosten 8.491 8.695 8.903 9.117

Afschrijving 15.608 15.983 16.367 16.759

Overige lasten 20.603 21.098 21.604 22.122

Totaal 646.500 662.016 677.904 694.174
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De Begroting 2019 was het startpunt voor de invoering van de The-
ma’s. Met ingang van het begrotingsjaar 2020 bestaan de thema’s 
uit: Buurt, Burger, Bedrijfsvoering, de Interne Organisatie en het 
door het Algemeen Bestuur jaarlijks vast te stellen Programma. 

De ramingen van de  baten en lasten van de thema’s, het Program-
ma en de Interne Organisatie zijn afzonderlijk weergegeven. In 
deze tabel is de verdeling van de interne organisatie nog niet door-
gevoerd:

Thema’s in Euro Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

buurt 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

burger 567.211 578.742 593.053 605.380

bedrijfsvoering 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 779.915 795.770 815.447 832.397

Totaal Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten

buurt 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

burger 567.211 578.742 593.052 605.380

bedrijfsvoering 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 779.915 795.770 815.447 832.397

Totaal Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Na de verdeling van de ramingen van de  baten en lasten van de in-
terne organisatie aan de thema’s en het programma MVI leidt dit 
tot de volgende totale baten en lasten:

Thema’s in Euro Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

buurt 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

burger 727.193 741.977 760.324 776.128

bedrijfsvoering 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 0 0 0 0

Totaal Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten

buurt 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

burger 727.193 741.977 760.324 776.128

bedrijfsvoering 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 0 0 0 0

Totaal Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290
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De Financiële begroting
Op de volgende pagina staat de financi-
ele begroting 2020 met vergelijking van 
de cijfers naar de voorgaande begroting 
en de jaarrekening 2018 opgenomen. Er 
zijn geen noemenswaardige verschillen te 
constateren dan alleen de stijgingen van 
salarislasten en de bedrijfsvoeringslasten 
grotendeels als gevolg van de loon- prijsin-
dexeringen. Met ingang van het jaar 2019 
is het thema met betrekking tot het Maat-
schappelijk verantwoord inkopen (MVI) 
geïntroduceerd. In het begrotingsjaar 
2020 zijn geen afzonderlijke programma-
kosten opgenomen en geraamd.

Vennootschapbelasting
Stichting Rijk werkt nagenoeg voor alle 
deelnemende gemeenten. Voor winstge-
vende overheidsactiviteiten is Stichting 
Rijk vennootschapsbelastingplichtig. 
Vooralsnog heeft dit nog niet plaatsgevon-
den. Ook voor de komende jaren wordt dit 
niet verwacht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De vrije reserve bedraagt momenteel 
€39.566.De reserve kan worden ingezet 
voor optredende risico’s. De vrije reser-
ve is te laag om als  weerstandsvermogen 
te fungeren en dient in de komende jaren 
te worden aangevuld. Eventuele voorde-

Financiële begroting in Euro Jaarrek. 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Baten 2.859.752 3.672.700 3.545.067

Lasten 2.854.665 3.672.700 3.545.067

-5.087 0 0

Baten

Bijdragen basis 2.730.844 2.885.400 3.102.067

Diensten derden 107.674 150.000 152.625

Entreegelden 0 0 0

Waarborgsommen 0 0 0

Bijdrage kwartiermaken 0 0 0

Bijdragen thema's 0 345.000 0

Overige baten 21.235 292.300 290.375

Totaal Baten 2.859.752 3.672.700 3.545.067

Lasten

Personeel 2.243.646 2.425.400 2.583.567

Bedrijfsvoering 611.019 610.000 646.500

Diverse lasten programma 0 345.000 0

Overige lasten 0 0 20.000

Kostenverdeling 0 292.300 295.000

Totaal Lasten 2.854.665 3.672.700 3.545.067

Exploitatieresultaat voor mutatie in reserve -5.087 0 0

Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo rekening van baten en lasten -5.087 0 0

 

Mutatie in reserve 5.087 0 0

Geraamd resultaat 0 0 0

lige jaarrekeningresultaten kunnen in de 
reserve worden gestort. De voorziene ri-
sico’s zijn binnen de stichting afgedekt 
via verzekeringspolissen. Dit betreffen 
een drietal verzekeringen op het gebied 
van bestuurdersaansprakelijkheid, een 
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en 
een werkgeversaansprakelijkheid. Overige 
risico’s die de stichting loopt richten zich 
op calamiteiten en incidenten. De meest 
voorkomende is de uittreding van een ge-
meente en het langdurig ziekteverzuim 
van werknemers. Voor de laatste is een be-
stemmingsreserve gevormd. Deze is op dit 
moment toereikend. Bij het voordoen van 
een calamiteit of  incident wordt ingeschat 
dat de vrije reserve op dit moment niet 
toereikend zal zijn en in het ongunstigste 
geval zullen de deelnemende partijen in de 
lasten meedragen.

Voor de reserves en voorzieningen worden 
in het jaar 2020 geen mutaties verwacht. 
De bestemmingsreserve opvang langdurig 
verzuim is door de raming van de flexibe-
le schil binnen de ramingen van de inhuur 
van personeel ad €297.184 niet langer be-
nodigd. Voorgesteld wordt om het bedrag 
van deze bestemmingsreserve ad. €38.769 
aan de algemene reserve toe te voegen. 
De algemene reserve stijgt hierdoor naar 
€83.422.
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Over RIJK
Hoe zijn wij ontstaan?
Gedreven door een gezamenlijke behoefte 
hun inkoop te professionaliseren, besloten 
acht gemeenten begin 2009 hun inkoop 
onder te brengen bij een nieuwe stichting: 
Regionaal Inkoopbureau IJmond en Ken-
nemerland (RIJK). Inkoopsamenwerking 
RIJK is dus letterlijk van en voor gemeen-
ten. Vandaag de dag bestaat RIJK 10 jaar en 
werken wij samen met zeventien gemeen-
ten in de provincies Noord- en Zuid-Hol-
land en Utrecht.

Waarom zijn we er?
Nederlandse gemeenten spenderen ge-
middeld bijna de helft van hun budget aan 
inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, 
openbare verlichting, ICT en zorg. In to-
taal besteedt de overheid jaarlijks voor 
73 miljard euro aan inkoop. Als dit beter 
gebeurt, levert dit extra groeimogelijkhe-
den op voor ondernemers, een efficiënte 
inkooppraktijk bij overheden en een ef-
fectieve besteding van belastinggeld. RIJK 
is er voor gemeenten die het beste uit de 
markt willen halen. Voor gemeenten die 
constant streven naar het bereiken van de 
beste waarde voor de beschikbare financi-
ele middelen. Voor gemeenten die inkoop 
willen inzetten voor het realiseren van be-
leid.

Hoe doen we dat?
Bij RIJK werken betrokken mensen die ge-
dreven worden door het behalen van het 
maximale resultaat, ook als dat betekent 
dat van gebaande paden moet worden af-
geweken. Onze drijfveer is het creëren van 
toegevoegde waarde. Wat ons betreft is de 
beste waarde voor de beschikbare financi-
ele middelen, soms een goede prijs, maar 
veel vaker een passende maatwerkoplos-
sing. Wat de behoefte ook is, samen met de 
gemeente halen we het beste uit de markt.

Wat voegen we toe?
Verbinden is het kernthema van RIJK. We 
richten ons geheel op onze gemeenten en 

hebben geen winstoogmerk. Omdat ge-
meenten geen concurrenten van elkaar 
zijn delen wij zoveel mogelijke best prac-
tices en informatie binnen ons gebied. We 
streven naar optimale kruisbestuiving en 
samenwerking met onze gemeenten. We 
bereiken daarmee een hoog niveau van 
inkoop dat zich richt op de gemeentelijke 
organisatie als geheel en niet alleen op het 
leveren van handjes.  

Om telkens de meest optimale oplossing 
te vinden willen wij zo dicht mogelijk bij 
onze deelnemers zitten. Wij detacheren 
onze medewerkers daarom rechtstreeks 
bij gemeenten. Wij zijn daardoor nauw en 
persoonlijk betrokken bij zowel de behoef-
testelling als de realisatie. En voor vragen 
zijn we altijd beschikbaar. Net als voor in-
formatie en kennisdeling. Wij zijn immers 
van gemeenten, voor gemeenten.

Welke gemeenten zijn aangesloten bij 
RIJK?

• Beverwijk
• Bloemendaal
• Castricum
• De Ronde Venen 
• Diemen
• Heemskerk
• Heemstede
• Hillegom
• Lisse
• Noordwijk
• Oostzaan
• Ouder-Amstel
• Teylingen
• Uitgeest
• Uithoorn
• Velsen
• Wormerland.

Wat zijn de voordelen?
RIJK is een collectief  waarin gemeenten 
krachten hebben gebundeld om inkoop-
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 
Zoals gezegd, is inkoopsamenwerking 

zoals RIJK niet te vergelijken met een ex-
tern consultancybureau dat meestal alleen 
maar handjes levert. RIJK biedt gemeenten 
veel meer
Als collectief  kan RIJK een aantal belang-
rijke lidmaatschapsvoordelen vanuit de 
gezamenlijkheid aanbieden:

Kwantitatieve voordelen
• RIJK heeft geen winstoogmerk en re-

kent haar diensten op basis van kost-
prijs door aan haar gemeenten.

• Samenwerking leidt tot vermindering 
van de transactiekosten (soms tot meer 
dan 80%). Hierdoor vermindert ook de 
belasting van het ambtenarenappa-
raat, dat kan zich met kerntaken bezig-
houden

• Er zijn mogelijkheden tot benchmarks 
op basis van gegevens van alle deelne-
mende gemeenten. Hierdoor ontstaat 
inzicht in marktconformiteit van prij-
zen en voorwaarden.

• Minder externe inhuur is mogelijk (le-
vert directe besparing op), RIJK neemt 
taken van externen over.

• Gebruik maken van massa=kassa, waar 
de prijs elastisch is!

Kwalitatieve voordelen
• Omdat RIJK “eigendom” is van de deel-

nemende gemeenten is haar dienstver-
lening volledig toegespitst op de be-
hoeften van deze organisaties.

• Betere uitvoering van beleidsthema’s is 
mogelijk, zoals bijvoorbeeld MVI, MKB 
en social return on investment.

• Omdat RIJK wordt aangestuurd door 
gemeenten is geen wildgroei in dienst-
verlening tijdens trajecten. RIJK doet 
wat nodig en gewenst is en niet meer.

• Impact op de markt (door bundeling), 
met als gevolg: betere voorwaarden, in 
het bijzonder in markten met veel leve-
ranciersmacht.

• Toegang tot specifieke inkoopkennis. 
Mogelijkheden tot sparren van mede-
werkers van gemeenten en inkopers 
om samen tot de beste resultaten te ko-
men. Gebruik maken van verschillende 
expertiseachtergronden van medewer-
kers.

• Kruisbestuiving. Ervaringen en goede 
ideeën uit de ene regio kunnen zonder 
meerkosten in de andere regio wor-
den ingezet. Reductie van markton-
derzoekskosten (kosten en inspanning 
worden gedeeld).

• Voldoen aan rechtmatigheidseisen. 
Dossiers op orde, duidelijke contracten 
(evt. inclusief  administratie).

• Minder juridische risico’s door conti-
nu getoetste bestekken en algemene 
inkoopvoorwaarden. Mogelijkheid bij 
onzekerheid om advies te vragen aan 
de jurist.

• Aanbiedingen in de markt die beter 
aansluiten op behoefte en de maat-
schappelijke- en organisatiedoelstel-
lingen van de gemeente (fit for purpo-
se).

Specifieke lidmaatschapsvoordelen
• Meer flexibele en continue dienstver-

lening. Om dit te kunnen bewerkstel-
ligen heeft RIJK naast haar meer dan 
25 eigen inkopers sinds 2019 ook een 
flexpool.

• Contacten en samenwerking tussen ge-
meenten worden versterkt, ook buiten 
inkoop: aanzet tot bredere samenwer-
king (bijvoorbeeld tussen personeelsaf-
delingen via project inhuur derden).

• Inkoopsamenwerking is een impuls 
voor regionale inkoopsamenwerking. 
Bijvoorbeeld het delen van kosten van 
een hoogwerker, afstemmen maaien 
extensief, wegenonderhoud, etc.

• Kennisdeling en -ontwikkeling en 
proactief  op ontwikkelingen inspelen, 
zoals wetgeving en beleid (Aanbeste-
dingswet, gids proportionaliteit, etc.), 
inclusief  voorlichting.

• Trainingen en cursussen kunnen in- 
house ontwikkeld worden, in plaats 
van extern.

• Categoriemanagement: meer ken-
nisopbouw van specifieke markten, zo-
als bouw, infra, ICT, etc.
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JAARRAPPORTAGE 2018 - VOORWOORD 
 
 
Vooraf, wanneer je een zaadje plant, weet je nog niet of het ontkiemt, groeit, bloeit en vruchten 
gaat geven. 
 
Tien jaar geleden is er een zaadje geplant, dat zich heeft ontwikkeld tot een prachtige boom. Met 
wortels die diep de in de grond zijn  verankerd, die stormen doorstaat en waarvan we keer op keer 
mogen oogsten. Die rijker en voller is geworden en nieuwe vertakkingen heeft gekregen. 
 
 
  
Tien jaar bestaat Stichting RIJK en met trots 
presenteren we onze jaarrapportage over 
2018. 
 
Een jaar van verandering, een jaar van 
verbinding, een jaar waarin we jarig zijn.  
Dat moeten we samen vieren. Want zonder al 
jullie ? personeel RIJK of gemeente inzet was 
RIJK niet geworden wie ze nu is, een 
inkoopbureau dat niet meer is weg te denken.  
In 2008 is RIJK opgericht voor en door acht 
gemeenten. Om de gemeenten te kunnen 
ontlasten als het gaat om 
inkoopvraagstukken. Om vanuit kennis en 
expertise een verdiepingsslag te kunnen 
maken en van toegevoegde waarde te 
kunnen zijn. 
Om rechtmatig en doelmatig, op een 
duurzame manier het beste inkoopresultaat 
te halen. 
 
RIJK is in alle opzichten gegroeid en meer 
verbonden met de gemeenten.  
Waar we tien jaar geleden met een kleine 
groep medewerkers begonnen, hebben we 
inmiddels 29 medewerkers in vaste dienst. 
Een prachtig volwaardig team, waarbij 

iedereen zijn eigen expertise heeft kunnen 
ontwikkelen.  
RIJK is van acht uitgegroeid naar maar liefst 
zeventien gemeenten in de regio’s IJmond, 
Kennemerland, Zaanstreek, Bollenstreek en 
Amstelland.  
RIJK is veranderd, we zijn van een team van 
generalisten naar een team van specialisten 
gegaan.  
 
Naast dat we de zorg dragen voor de 
inkoopvraagstukken van de gemeenten die 
betrekking hebben op Buurt, Burger en 
Bedrijfsvoering, hebben we ons 
gespecialiseerd in Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI) en Social Return 
on Investment (SROI). 
Daarnaast draagt RIJK sinds een enige tijd 
ook zorg voor contractmanagement. 
RIJK ondersteunt gemeenten met complexe 
inkoop en aanbestedingsvraagstukken, zowel 
op landelijk- als Europees niveau.  
Ook in 2018 is er weer samen hard 
samengewerkt met de gemeenten om het 
beste resultaat te behalen. Persoonlijk en 
deskundig, dat is RIJK. 

 
 
Vier het leven, vier je successen. Tien jaar RIJK. Een jubileum.  
 
Daarom zijn wij dankbaar. Dankbaar dat we staan waar we nu staan. 
Daarom zullen we samen met de gemeenten in 2019 ons jubileum vieren en toosten op het 
verleden, heden en toekomst. 
  
Op naar de volgende tien jaar, samen met jullie! 
 
Het team van RIJK 
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ONTWIKKELINGEN RIJK IN 2019 
 
Per 2 januari 2019 is de manier waarop RIJK haar diensten aan de gemeenten verleend 
veranderd.  
Niet zozeer hoe we de diensten verlenen, maar meer de manier waarop we onze diensten 
aanbieden. De inkopers werken vanuit zogenaamde ‘ kennisteams’ . Dit zijn teams van inkopers 
die werken in een zelfde sector, hun kennisgebied.  
Deze kennisgebieden kennen grote overlap met de wijze waarop de meeste gemeenten zijn 
georganiseerd; in Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. 
 
Waarom deze verandering?  
We hebben deze stap gezet om vanuit het belang van de gemeenten onze dienstverlening op het 
terrein van Inkoop te verbeteren en deze beter aan te laten sluiten op de veranderende vraag 
vanuit de gemeenten. Ook willen we graag samen met de gemeenten kennis verder uitbouwen en 
mogelijk nieuwe diensten ontwikkelen. 
Daarnaast willen we nog meer profiteren van het leggen van verbindingen tussen onze 
gemeenten. Of dit nou gaat over bijvoorbeeld, ICT-systemen, Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen of zorgovereenkomsten, RIJK zal de opgedane kennis tussen de gemeenten zoveel 
mogelijk onderling delen, zodat alle gemeenten deze kunnen benutten voor hun praktijk. 
 
Wat betekent het voor de dienstverlening? 
In de eerste plaats willen we de goede relatie die we met onze partners hebben graag in stand 
houden. We zullen per gemeente of samenwerkingsverband één of twee van onze inkopers als 
relatiebeheerder aanstellen die aanspreekpunt is voor alle soorten opdrachten (Buurt, Burger en 
Bedrijfsvoering). De relatiebeheerder is de vaste contactpersoon. Deze contactpersoon zal het 
traject niet altijd zelf uitvoeren, maar vindt de meest geschikte inkoper binnen de kennisteams om 
deze opdracht te begeleiden. Daarnaast is de relatiebeheerder de vraagbaak voor alle inkoop 
gerelateerde vragen. 
 
 
Wat gebeurt er met de lopende trajecten?  
In de tweede plaats zijn vanaf januari 2019 in een gemeente verschillende inkopers werkzaam. 
Om deze overgang te kunnen organiseren zullen de nieuwe, nog te starten, inkooptrajecten van 
onze gemeenten worden overdragen naar de kennisteams. Dit doen we uiteraard niet tijdens een 
lopend inkooptraject, zodat we dit proces niet hoeven te verstoren, maar pas telkens bij nieuwe 
trajecten die vanaf 2 januari 2019 starten. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de 
continuïteit van de begeleiding van de reeds lopende trajecten. 
Uiteindelijk verwachten we dat over het verloop van de eerste zes maanden van 2019 het 
grootste deel van de inkooptrajecten zal zijn overgedragen. 
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN MVI 
 
RIJK gaat de gemeenten ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Vele gemeenten binnen RIJK hebben het Manifest 
MVI 2016 - 2020 getekend dat opgezet is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Andere gemeenten hebben ander specifiek duurzaamheidsbeleid dat met inkoop moet worden 
ondersteund. Voor de effectiviteit van het uitvoeren van dit duurzaamheidsbeleid bij 
inkooptrajecten heeft RIJK een integrale MVI-aanpak ontwikkeld die is geïntegreerd in haar 
algemene inkoopmethodiek. 
 
Het MVI-programma is RIJK-breed opgezet, waarin gemeenten gezamenlijk de ontwikkeling van 
MVI ter hand nemen. Het is een optimale mix tussen acties die het beste collectief kunnen worden 
opgezet (marktdialogen, helpdesk, etc.) en acties die voor elke gemeente op basis van hun 
wensen specifiek worden ontwikkeld (actieplan, impactanalyse, etc.). Door in beide gevallen 
zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen meerdere gemeenten kunnen sneller en goedkoper 
instrumenten ontwikkeld worden dan wanneer gemeenten dit ieder voor zichzelf zouden moeten 
doen. Concreet betekent dit dat wij de gemeenten gaan bijstaan in het proces van het maken 
van beleidskeuzes voor duurzaam inkopen binnen de gemeenten, onderzoeken waar de grootste 
impact gevonden kan worden in het geheel van de gemeentelijke inkoop en vervolgens daarvoor 
een actieplan opstellen, inclusief pilottrajecten. Hierbij wordt uitgebreid geïnvesteerd in contacten 
met de markt en de opbouw/uitwisseling van kennis en ervaring tussen de gemeenten om MVI te 
kunnen uitvoeren. 
 
Samen met multidisciplinaire teams in gemeenten zal RIJK samenwerken om deze doelstellingen 
lokaal in de gemeente bij inkooptrajecten te behalen. Met behulp van contractmanagement zal in 
rapportages inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre deze doelstellingen ook zijn gerealiseerd. 
RIJK ondersteunt ten slotte ook de gemeenten in de verantwoording hierover naar de raad en 
draagt bij aan de interne en externe communicatie. 
Voor RIJK betekent dit dat steeds meer eisen gesteld aan de kennis en vaardigheden van de 
inkoper. Kennisuitbreiding en specialisatie zijn daarom van groot belang. 
Om nog beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van de burgers is RIJK bezig om haar kennis 
op de verschillende inkoopterreinen verder te verdiepen. Dit is ook voor de uitvoering van het MVI 
van groot belang. Vanuit de verdieping is de inkoper namelijk beter op de hoogte van alle 
ontwikkelingen op de markt, ook op het gebied van duurzaamheid. RIJK kan vanuit het 
inkoopjaarplan de gemeenten beter adviseren bij het behalen van de doelstellingen. 
 
Het effect van MVI  
Slim en groen inkoopbeleid van Nederlandse overheden in 2015 en 2016 heeft 
geleid tot minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse 
uitstoot van 600.000 huishoudens. Ook was er milieuwinst door minder uitstoot van andere 
schadelijke stoffen en door spaarzamer gebruik van grondstoffen 
(bron: RIJKsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 
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AFGERONDE TRAJECTEN 
 

Bestandsscreening   
(gemeente Uithoorn)  
 
De gemeente heeft Bestandsscreening, als 4e onderdeel van de re-integratiediensten, middels 
een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet. De andere 3 diensten hadden 
betrekking op: 1) voorkoming instroom in uitkering, 2) bevordering uitstroom uit de uitkering en 3) 
bemiddeling naar betaalde baan, inclusief taalvaardigheid versterken. Aanvullend is de gemeente 
een overeenkomst aangegaan voor de bestandsscreening.  
Bestandsscreening is een adviesdienst met als doel om een helder beeld te krijgen van de 
mogelijkheden van haar cliënten in het uitkeringsbestand, die een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het gaat hier in eerste aanleg om een onafhankelijke beoordeling van de 
mogelijkheden van cliënten uit het zittende cliëntenbestand om aan het werk te gaan.  
Voor deze aanbesteding waren vijf ondernemingen uitgenodigd waarvan er drie een inschrijving 
hebben ingediend. De overeenkomst met Matchcare B.V. is ingegaan medio februari 2018 met 
een vaste looptijd t/m 31 december 2019, met aanvullend 2 opties tot verlenging van 2 x 1 jaar. 
Maximale looptijd is t/m 31 december 2021.  
 

Meerjaren Groenonderhoud  
(gemeente Uithoorn) 
 
Ten behoeve van de uitvoering van het groenonderhoud van de gemeente Uithoorn is er 
aanbesteed middels een Europese openbare aanbesteding.  
De uitvoer van de werkzaamheden dienen te voldaan aan beeldkwaliteitsniveau B, met 
uitzondering van het verwijderen van zwerfafval, waar beeldkwaliteitsniveau A is voorgeschreven. 
Er is bij de uitvraag verder rekening gehouden met de toepassing van Social Return.  
De uitvoer van de werkzaamheden is opgedeeld in 3 percelen (naar wijkindeling). Hierbij is 1 
perceel gelijk aan voorgaande jaren 1 op 1 uitbesteed aan AM Match, de werkorganisatie waar de 
gemeente Uithoorn mede aandeelhouder van is. De overige 2 percelen zijn middels de openbare 
aanbesteding aan commerciële partijen gegund met een verplichtte SROI van 10%.  
Er hebben 8 partijen een inschrijving ingediend, waarvan J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. en 
Dolmans Wieringen Prins B.V., de laagste inschrijvingen hebben ingediend voor perceel 1 en 
perceel 2. Met deze partijen zijn dan ook onderhoudsovereenkomsten afgesloten, met 
ingangsdatum 1 januari 2018, voor een periode van 2 jaar met een eenzijdige verlengoptie vanuit 
de gemeente van twee keer één jaar. 
 

Levering, installatie en onderhoud van trapliften  
(Duo gemeenten) 
 
De opdracht voor de levering, installatie en het onderhoud van trapliften voor de gemeenten 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn op basis van koop, is via een openbare Europese 
aanbesteding in de markt gezet. Er is samen aanbesteed om voor alle drie de gemeenten tot 
uniforme afspraken te komen en betere condities te realiseren. Er zijn weinig aanbieders die 
trapliften leveren aan gemeenten. Er is daarom een marktconsultatie gehouden om een zodanig 
PVE te kunnen opstellen opdat meerdere partijen zouden inschrijven. Twee inschrijvers hebben 
een inschrijving gedaan, een derde partij was net te laat met aanleveren. De beoordeling heeft 
plaatsgevonden op basis van prijs en kwaliteit waarbij de kwaliteitscriteria  betrekking hadden op 
communicatie en bejegening. Welzorg B.V. is de winnende inschrijver en heeft de inschrijving met 
de laagste prijs ingediend en een goede score behaald bij het onderdeel kwaliteit. In het kader van 
het maatschappelijk verantwoord inkopen wordt voor hergebruikte trapliften dezelfde prijs betaald 
als voor nieuwe trapliften. 
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Warme drankenautomaten en operating services  
(gemeenten Uithoorn & Ouder-Amstel) 
 
Deze Openbare Europese aanbesteding had betrekking op de warme drankenvoorziening met 
bijbehorende operating services voor de gemeenten Ouder-Amstel en de gemeente Uithoorn, ten 
behoeve van de gemeentehuizen en de gemeenten werven. Gelet op de centrale aansturing vanuit 
Duo+ werd met deze uitvraag de dienstverlening meer geharmoniseerd en belegd bij één 
leverancier, waardoor eenduidigheid ontstaat over de locaties heen. Door op de verschillende 
locaties dezelfde werkwijze te hanteren, zal de hoeveelheid facturen, meldingen, bestellingen beter 
beheersbaarder worden en kan er efficiënter gewerkt. Andere belangrijk uitgangspunten in deze 
aanbesteding waren o.a.:  verbetering van de smaakbeleving (voorkeur voor verse bonen), 
duurzaamheid en ontzorging van Duo+ door operating services te beleggen bij de leverancier. 
Er zijn slechts 2 inschrijvingen ingediend. Voor de totale dienstverlening is een overeenkomst 
afgesloten met Maas International B.V. uit Son en Breugel voor een periode van maximaal 7 jaar 
(5+1+1). Beoogde ingangsdatum is 1 augustus 2018.  
 

Maaien bermen, taluds en watergangen  
(gemeente Uithoorn)  
 
Ten behoeve van de uitvoering van de maaiwerkzaamheden van de bermen, taluds en 
watergangen voor de gemeente Uithoorn is er aanbesteed middels een Europese openbare 
aanbesteding.  
De wijze van aanbesteding heeft geleid tot een optimale benutting van de marktwerking en 
geresulteerd in een flinke daling van de kosten ten aanzien van de huidige situatie. 
Zes partijen hebben een inschrijving ingediend, waarvan Theo Klever B.V. de laagste inschrijving 
heeft ingediend. Met deze partij is dan ook een onderhoudsovereenkomst afgesloten, met 
ingangsdatum 5 april 2018 t/m 31 december 2019 met een eenzijdige verlengoptie vanuit de 
gemeente van één keer één jaar. 
 

Verbouwing Publieksbalie en Raadszaal Gemeentehuis 
(gemeente Diemen) 
 
De huidige publiekshal van de Gemeente Diemen is gedateerd en voldoet naar het oordeel van de 
Gemeente in velerlei opzicht niet meer aan de standaarden die gelden voor het huidige 
dienstverleningsconcept. De huidige inrichting is nl. gericht om formeel en afstandelijk contact 
tussen de Gemeente en haar inwoners en het doel is dan ook om een mooie publiekshal te 
creëren waar de inwoners van de Gemeente Diemen op een plezierige manier gebruik kunnen 
maken van de diensten die geboden worden. Dit wil de Gemeente realiseren door de publiekshal 
een nieuwe frisse uitstraling te geven opdat het publiek wordt uitgenodigd tot informeel contact met 
de gemeentemedewerker.  
Aan de publiekshal grenst de raadzaal die eveneens in de verbouwing wordt betrokken. Dit traject 
wordt eveneens meegenomen om te voorkomen dat de uitstraling van de publiekshal onbedoeld 
niet meer past bij dat van de toekomstige raadszaal.  
Omdat de Gemeente Diemen zelf nog niet concreet invulling heeft gegeven hoe de toekomstige 
publiekshal er precies uit moet komen te zien, is het belangrijk dat te contracteren leverancier ook 
dit aspect gaat begeleiden.  
Om die reden is de aanbestedingsprocedure er niet op gericht om het beste product te werven 
maar erop gericht om de beste expert te contracteren, die samen met de Gemeente Diemen het 
voor haar beste product gaat realiseren. De Gemeente heeft verder besloten om zowel publiekshal 
als raadszaal circulair aan te besteden en heeft ten behoeve van de aanbesteding van architect en 
aannemer/interieurbouwer separaat een bouwmanager (van ICS Adviseurs) middels een 
onderhandse aanbesteding aangetrokken die, samen met een extern bureau dat zich richt op 
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circulaire economie (Copper8), behulpzaam is bij het opstellen van een PVE en bij de selectie van 
architect en aannemer/interieurbouwer. De MVO-aanbesteding is eind Q4 2017 van start gegaan 
en de uitkomsten daarvan worden in Q1 2018 verwacht. Er geldt een social return van 2% op het 
Werk-component (te verrichten door de aannemer).  
Deze aanbesteding zal vervolgens gevolgd worden door de aanbesteding van een 
geluidsinstallatie voor de raadszaal. Dat neemt de gemeente echter zelf ter hand. 
 

Kleine Veegwagen  
(gemeente Diemen) 
 
De Kleine Veegwagen is voor Team Wijkbeheer in Q3 2017 MVO tegen Laagste Prijs aanbesteed. 
Bij kluisopening bleek evenwel dat de uitvraag van dit voertuig onvoldoende scherp gesteld was, 
nu er ruimte bleek te bestaan voor interpretatie of en in hoeverre de 3 uitgenodigde leveranciers 
naast het voertuig (Levering) eveneens een ROB-contract (Dienst) dienden aan te bieden dat 
alsdan onderdeel zou zijn van de aanbieding. Hierop is besloten de procedure af te breken en 
opnieuw aan te besteden waarbij ditmaal expliciet de Inschrijvers verzocht werden om niet alleen 
ter zake een kleine veegwagen doch tevens ter zake een voor dit voertuig af te sluiten ROB-
contract in te schrijven. 
Van de 3 uitgenodigde bedrijven schreven er uiteindelijk 2 in en werd er vervolgens voorlopig 
gegund aan VTM, waarna bezwaar van de afgewezen Inschrijver Aebi volgde. Tijdens de standstill 
ontstond daarop bij Team Wijkbeheer gerede twijfel omtrent de rijstabiliteit en kwaliteit van het 
voertuig , naar aanleiding waarvan VTM is uitgenodigd voor een verificatiegesprek en toen 
eenmaal vastgesteld werd dat sprake was van een niet bestek conforme inschrijving , is de 
inschrijving van VTM alsnog terzijde gelegd en gemotiveerd afgewezen, waarna alsnog aan Aebi is 
gegund, waarbij naast de levering van het voertuig tevens en ROB (onderhouds)contract is 
afgesloten voor 5 jaar (2 jaar vast en 3 x1 jaar eenzijdig door de gemeente optioneel te verlengen). 
VTM bood overigens voor het oude voertuig € 500,=  terwijl Aebi hiervoor € 5.500,= bood; het oude 
(defecte) voertuig zal worden ingeruild. 
 
 

Herinrichting Centrum West  
(gemeente Diemen) 
 
De buitenruimte van de wijk Diemen Centrum-West is toe aan groot onderhoud en herinrichting. 
Voor de uitvoering daarvan is een Definitief Ontwerp in samenspraak met bewoners opgesteld 
door de Gemeente Diemen, dat naast een renovatie gelijktijdig een optimalisatie van de inrichting 
van de buitenruimte omvat en voornamelijk bestaat uit de herinrichting verhardingsoppervlakken, 
zoals woonstraten, trottoirs en pleinen. In het kader van de herinrichting dienen tevens schades 
aan de aldaar gesitueerde onderheide wegen hersteld te worden. 
Uitgaande van de geraamde kosten zou een (openbare) Europese procedure de eerst 
aangewezen aanbestedingsprocedure zijn. Echter, Ingevolge de complexiteit van het werk heeft 
het de voorkeur om het Werk middels een openbare aanbesteding met voorselectie (~ niet 
openbare Europese procedure) aan te besteden. De complexiteit van het Werk is gelegen in 
enerzijds de locatie van het Werk en de beschikbare ruimte om de werkzaamheden uit te voeren. 
Anderzijds in de inhoudelijke werkzaamheden van het Werk, waarbij de combinatie tussen civiel en 
constructieve aspecten om gespecialiseerde aannemers vraagt.  Naast kwaliteit zijn 
procesbeheersing en ontzorging kernbegrippen. De beoogde partner is betrouwbaar, ervaren, pro 
actief, denkt mee èn ontzorgt. Hierbij is niet alleen een sleutelrol weggelegd voor de vaste 
contactpersonen van de Gemeente als Opdrachtgever maar ook voor de vaste contactpersonen 
van de Inschrijver aan wie gegund wordt als opdrachtnemer in de verschillende fasen van het 
traject, t.w. de voorbereidingsfase (aanbestedingsfase), de implementatiefase alsook tijdens de 
uitvoeringsfase. De huidige markt trekt de laatste tijd erg aan; er komen meer orders binnen 
waardoor het voorkomt dat aannemers niet altijd inschrijven omdat het werk niet in de planning 
past en waardoor bovendien de prijzen scherp op lopen. Aldus is geadviseerd om de aanbesteding 
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uit twee fasen te laten bestaan: Enerzijds de fase teneinde geïnteresseerde partijen te selecteren 
(selectiefase) anderzijds de geselecteerde gegadigden uit te nodigen een Inschrijving te doen 
(inschrijvingsfase) en gekozen voor een niet openbare Europese procedure, waarbij gegund zou 
worden op prijs en kwaliteit, met als beoordelingsmethodiek “gunnen op waarde”, waarbij met 
fictieve kortingen en bijtellingen gewerkt wordt en van invloed kunnen zijn op de inschrijfsom en 
tevens als dwangsommen worden opgenomen ter naleving van het met de aannemer af te sluiten 
contract. 
Voor de selectiefase hebben zich 5 partijen aangemeld, waarvan uiteindelijk 2 afvielen omdat ze 
niet dan wel in onvoldoende mate aan de selectie-criteria bleken te voldoen. Voor de 3 
overgebleven partijen voor de inschrijffase heeft een mondelinge toelichting op het Werk 
plaatsgevonden middels een zgn. Aanwijs, doch haakten na de Nota van Inlichtingen alsnog 2 
bedrijven af omdat het hen enerzijds aan tijd ontbrak om een goed EMVI-plan te schrijven en 
anderzijds aan tijd om het werk vervolgens ook uit te voeren (de GWW markt is thans behoorlijk 
overspannen). De overgebleven Inschrijver, AW Vessies, die al veel werk verricht in Diemen (te 
denken valt o.m. aan de Oost-West as en Plantage de Sniep) bleek vervolgens de enige 
inschrijver, waarbij gebleken is dat ook Diemen niet gevrijwaard wordt van oplopende bouwprijzen 
in de GWW sector, nu er een inschrijving gedaan werd dat fors boven de directieraming lag. 
Nu er slechts 1 inschrijving gedaan was, en per saldo van een mislukte aanbesteding, is hierop 
met AW Vessies onderhandeld met als gevolg dat in gezamenlijk overleg met de gemeente 
gekomen is tot een verdere optimalisatie van werkzaamheden, met een kostenbesparing van € 
890.000,= tot gevolg. Er wordt een social return toegepast van 1% op de opdrachtsom. 
 
 
 

Renovatie elektrotechnische installatie 2 bruggen  
(gemeente Diemen) 
 
De Gemeente beheert de Venserbrug en de Diemerbrug over de Weespertrekvaart te Diemen. De 
Venserbrug en Diemerbrug betreffen beiden ophaalbruggen uit het begin van de jaren tachtig. De 
Venserbrug wordt lokaal bediend terwijl de Diemerbrug op afstand wordt bediend vanuit het 
bediengebouw Venserbrug. De elektrotechnische installaties van beide bruggen zijn verouderd en 
na intensief gebruik toe aan vervanging. 
Het project behelst dientengevolge twee machines van beide voormelde bruggen en bestaat in 
hoofdzaak uit het fabriceren, leveren en monteren van onderdelen t.b.v. de aandrijvingen en 
elektrische installaties, het verrichten van ontwerp- en bijkomende werkzaamheden. Ter zake de 
voorkeur voor leveranciers is advies uitgebracht door Iv-Infra BV en Iv-Water BV (de 
ingenieursbureaus die ook het bestek hebben opgesteld). Ervaringen met de door hen 
voorgedragen leveranciers hebben immers de afgelopen jaren uitgewezen dat prijs en kwaliteit 
voldoen aan de eisen die worden gesteld en is een MVO uitgeschreven en op laagste prijs gegund 
nu immers alle minimale eisen reeds genoegzaam vastliggen in het bestek. Er zijn bedrijven 
uitgenodigd om een inschrijving te doen, waartoe tevens een schouw heeft plaatsgevonden. 
Langezaal & Inniger is de winnende inschrijver gebleken, ook al bleek diens inschrijving 
aanmerkelijk te verschillen van het oorspronkelijk geraamde bedrag (de huidige leverancier 
schreef zelfs in met een inschrijfsom dat 2x zoveel als de raming bedroeg). Na meerder 
gesprekken in het kader van een verificatie is verder besloten dat dat de in het bestek genoemde 
RAMS komt te vervallen, waarvoor in de plaats komen de componenten voorgeschreven door 
Waternet welke worden getest met de zgn. Testkoffer van Waternet tijdens de FAT-COB, welke 
omstandigheden zullen leiden tot minderwerk, waarvoor nog verrekening zal plaatsvinden (en dat 
nog later zal blijken hoe hoog die besparing zal uitvallen). 
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Reiniging en Inspectie Riolen  
(DE BUCH, Aalsmeer + Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) 
 
Voor deze aanbesteding zijn verschillende gemeenten gezamenlijk met elkaar opgetrokken 
teneinde te komen tot het doelmatig en rechtmatig selecteren en contracteren van een leverancier 
voor het uitvoeren van reiniging èn inspectie van riolen bij verscheidene deelnemende Gemeenten 
(i.c. betrof het hier DE BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), Amstelveen & Aalsmeer en 
Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel). Het reinigen en inspecteren van riolen is essentieel om de 
kwaliteit van het rioleringsstelsel te waarborgen en daartoe de conditie van het rioleringsstelsel te 
monitoren en te bewaken, zodat tijdig onderhoud en noodzakelijke reparaties uitgevoerd kunnen 
worden.  
De focus ligt op de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van reiniging en inspectie. Dit 
betekent dat de aanbesteding zich richt op de eisen die de Gemeenten hebben t.a.v. de 
dienstverlening, waarbij ook rekening wordt gehouden met de wensen en er ruimte is (waar van 
toepassing) voor maatwerk per Gemeente. Vanuit dit kader wordt vervolgens bepaald welke 
Inschrijver de dienstverlening voor de meest voordelige prijs aanbiedt. 
Aanverwante doelen die met deze gezamenlijke aanbesteding worden beoogd zijn: Efficiëntere 
werkwijze (voor de deelnemende Gemeenten kan de werkwijze efficiënter worden door een 
(raam)contract aan te gaan voor meerdere jaren (maximaal 4) waardoor niet meer ieder jaar een 
opdracht hoeft te worden aanbesteed), 2. Gunstigere voorwaarden (door een gezamenlijke 
aanbesteding is het opdrachtvolume groter, dit in combinatie met een meerjarencontract dat het 
bedrijf of de bedrijven meer zekerheid geeft, maakt dat de tarieven en de inkoopvoorwaarden voor 
de diensten gunstiger kunnen uitvallen. 
Aan de deelnemende gemeenten is ondersteuning geboden bij het schrijven van een gezamenlijk 
PvE en vervolgens is een openbare Europese procedure doorlopen waarbij gegund is op Laagste 
Prijs, nu alle minimum eisen reeds in het bestek vastlagen en weinig onderscheidend vermogen 
bestond op de te leveren kwaliteit, in het kader waarvan inschrijvers gevraagd werd om prijzen ter 
zake fictieve hoeveelheden die dan tijdens de contractduur gestand dienen geworden gedaan. 
Rekening houdend met accentverschillen die tussen de deelnemende gemeenten bleken te 
bestaan is gekozen voor een opdeling in 3 percelen waarbij DE BUCH een perceel vormde, 
Amstelveen & Aalsmeer samen een perceel en tot slot Diemen samen met Uithoorn en Ouder-
Amstel als één perceel hebben opgetrokken. 
Inmiddels is onlangs bekend geworden dat voor Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel inschrijver 
Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. de nieuwe leverancier wordt per 1 augustus 2018. Er geldt 
een contractduur van 4 jaar, waarvan 2 jaar vast en 2x 1 jaar optioneel eenzijdig door de 
gemeente te verlengen. Voor DE BUCH is per 1 augustus VanderValk+Degroot BV te Poeldijk de 
leverancier geworden en ook voor deze leverancier een contractduur geldt van 4 jaar, waarvan 2 
jaar vast en 2x 1 jaar optioneel. 
 
 

Smartphones  
(DUO gemeenten) 
 
Betreft een EU openbare procedure waarbij het startgesprek in Q3 2017 heeft plaatsgevonden 
waarna een inkoopstrategie is opgesteld en vervolgens enige tijd on hold gestaan heeft. Deze 
aanbesteding is gecombineerd met de hierna genoemde aanbesteding ter zake werkplek-, server 
en netwerkapparatuur teneinde (nog) meer schaalvoordeleen te behalen. 
 

Werkplek-, server- en netwerkapparatuur & smartphones  
(Duo gemeenten) 
 
Tot op het moment van aanbesteding werd hardware zoals werkplek-, server- en 
netwerkapparatuur, alsmede smartphones door Duo+ min of meer op ad-hoc basis ingekocht op 
het moment dat daar behoefte aan is (overwegend uitbreiding, incidenteel vervanging). Dit paste 
ook bij de fase van ontwikkeling waar deze nog jonge samenwerkingsorganisatie zich tot nog toe 
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bevond. Dergelijke hardware wordt momenteel dus al naar gelang de behoefte in relatief kleine 
batches ingekocht bij diverse partijen (veelal na een kortstondig prijsvergelijking dmv. websites). 
Daar liggen verder geen raam- of andersoortige overeenkomsten aan ten grondslag. Inmiddels is 
duidelijk dat de komende tijd vervanging meer en meer een rol gaat spelen. Mede om die reden is 
er inmiddels een meerjarige investeringsagenda opgesteld. Gelet op de mate van volwassenheid 
waarnaar de organisatie zich zo langzaamaan beweegt, zal de inkoop van hardware dus niet 
langer ad-hoc maar veeleer planmatig plaatsvinden op basis van de vervangingscyclus. De 
daarmee gemoeide kosten van enkele honderdduizenden euro’s per jaar rechtvaardigen een 
(Europese) aanbesteding. In het kielzog daarvan wil Duo+ bovendien een flinke kwaliteitsslag 
maken met betrekking de administratieve en logistieke afhandeling van geplaatste orders, 
uniforme procedures t.a.v. bestellingen, facturatie, afhandeling van garantieclaims, reparaties en 
dergelijke. Er is behoefte aan één aanspreekpunt, dat bovendien proactief meedenkt. Uit het 
oogpunt van met name beheer heeft Duo+ immers belang bij een homogeen hardware landschap 
(met identieke of soortgelijke typen apparatuur voor gelijksoortige toepassingen). Oftewel: niet 
allerlei verschillende typen laptops, monitoren, smartphones, switches, etc. maar één of een 
beperkt aantal typen, zo veel mogelijk dezelfde fabrikant. Daarnaast is een stabiel en bij voorkeur 
zo laag mogelijk prijspeil van de aan te schaffen apparatuur natuurlijk van groot belang. De raming 
is gebaseerd op de meerjarige investeringsagenda die in mei 2018 voor I&A Duo+ is opgesteld. 
Omdat I&A Duo+ voor investeringen een zgn. ideaalcomplex hanteert, zijn deze kosten ieder jaar 
grosso modo gelijk. Een dergelijk ideaalcomplex zorgt nl. voor gelijkblijvende lasten in de 
exploitatie over de jaren heen, zodat pieken en dalen in zowel het exploitatiebudget van I&A als de 
betreffende bijdragen van de afzonderlijke DUO-gemeenten worden voorkomen. Bij de vorming 
van Duo+ is reeds uitgegaan van voorspelbare, gelijkmatige kosten met betrekking tot I&A; In het 
ICT-realisatieplan Duo+ uit 2014 (De Viersprong) staat daarover: “reguliere vervanging van de 
hardware gaan in een ideaalcomplex (5 jaar)”. Dat wil zeggen dat de hardware in een cyclus van 5 
jaar evenredig vervangen wordt. Dit voorkomt de vorming van de benodigde kapitaallasten en 
heeft als voordeel voorspelbare en over de jaren gelijke kosten. 
Vanwege de afschrijvingstermijn van 5 jaar voor hardware (enige uitzondering hierop zijn mobiele 
telefoons, waarvan de afschrijvingstermijn / vervangingscyclus 3 jaar bedraagt) wordt er gekozen 
voor een contract met looptijd van 5 jaar (3 jaar + 2x verlenging met 1 jaar). Het voornemen is om 
medio augustus 2018 te publiceren (EU openbaar) waarbij de doelstelling is het contracteren van 
één leverancier ter zake de aanschaf en levering van werkplek hardware (w.o. smartphones) en 
ICT (netwerk) infrastructuur en daaraan gerelateerde dienstverlening, waarbij de door de 
leverancier geoffreerde kortingen gestand dienen te worden gedaan voor de loop van het contract. 
Er werd zowel op prijs als op kwaliteit beoordeeld, waarbij Duurzaamheid een gunningsonderdeel 
vormde. 
 

Holland Park West  
(gemeente Diemen) 
 
Medio 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot herontwikkeling van Bergwijkpark Noord (verder 
te noemen: “Holland Park”). Doel was het huidige kantorengebied te her-ontwikkelen tot een 
gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. In 2013 is het “Masterplan Bergwijkpark; 
aanpassing en verdere uitwerking” door de gemeenteraad vastgesteld en is vervolgens tussen 
Snippe Projecten en de Gemeente in november van dat jaar een raamovereenkomst gesloten die 
de basis vormt voor de herontwikkeling van het grootste (noordoostelijke) deel van Holland Park. 
Dit deel wordt thans gerealiseerd. Naast het huidige Holland Park heeft de Gemeente zelf ook 
grondeigendommen in het gebied. Tussen 2013 en 2018 is er veel gebeurd. Diverse plandelen zijn 
klaar en de eerste bewoners geven reeds kleur en levendigheid aan de wijk. Nog meer gebouwen 
staan in de steigers in het kader waarvan onder meer de uitbreiding van de Campus in aanbouw 
is. Het succes van voornoemde ontwikkelingen valt samen met de enorme druk op de 
woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Deze urgente maatschappelijke behoefte is voor de 
Gemeente Diemen de hoofdreden om Holland Park West nu versneld op te pakken. Daarnaast wil 
de Gemeente nog meeliften op het succes van Holland Park. In dat kader wil de Gemeente voor 
dit gebied zo snel mogelijk overeenstemming bereiken met een marktpartij om woningbouw (600 à 
700 woningen) alsmede een Brede School in het gebied te realiseren en tevens de openbare 
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ruimte verder in te richten. Met het in de markt zetten van alle werkzaamheden als één 
overheidsopdracht worden de risico’s voor zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 
beperkt, terwijl de Gemeente organisatorisch ontzorgd wordt doordat men slechts één 
aanspreekpunt heeft voor de gehele uitvoering (ontwerp, bouw en uiteindelijke realisatie en 
oplevering) van het Werk.  
De Gemeente heeft kader-stellende documenten opgesteld ter integrale invulling van de ruimtelijke 
aspecten voor de ontwikkeling van het gebied (t.w. Stedenbouwkundig Programma van Eisen, 
Beeldkwaliteitsplan, Technisch Programma van Eisen, Duurzaamheidsnota, Ruimtelijk Functioneel 
en Technisch Programma van Eisen Brede School) met daaraan gekoppeld een bouwplicht. 
Binnen de in voormelde stukken gegeven kaders kunnen ontwikkelaar(s) het stedenbouwkundig 
plan, het architectonisch concept en de landschappelijke kwaliteit nader uitwerken en zelfs met 
eigen voorstellen komen wanneer dit de plankwaliteit en/of beoogd ambitieniveau naar het oordeel 
van de Gemeente Diemen ten goede komt. Ingevolge het multidisciplinaire karakter en de 
complexiteit van het Werk (dat om een gespecialiseerde, betrouwbare en ervaren contractspartij 
vraagt, waarbij voor meerdere jaren met andere partijen moet worden samengewerkt) en de 
substantiële investering die van de Inschrijver wordt gevraagd teneinde een Inschrijving te kunnen 
doen (gerelateerd aan het maken van een schetsontwerp voor het gehele gebied), wordt 
geadviseerd om de gehele overheidsopdracht middels een openbare aanbesteding met 
voorselectie (~ niet openbare Europese procedure) aan te besteden om uiteindelijk 5 partijen voor 
de inschrijffase te selecteren, waarbij er uiteindelijk op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding 
(BPKV) zal worden gegund. De complexiteit van het Werk is enerzijds gelegen in de vele ambities 
die in de gebiedsontwikkeling zijn verwerkt en anderzijds in de inhoudelijke werkzaamheden van 
het Werk, waarbij de combinatie van het ontwerpen en bouwen van woningen en een Brede 
School enerzijds en tegelijkertijd het inrichten van de publieke ruimte anderzijds om 
gespecialiseerde en ervaren partijen vraagt. In hoofdlijnen is een inkoopstrategie gereed en zal in 
samenwerking met de projectgroep de gunningscriteria (waaronder ter zake duurzaamheid) en 
beoordelingsmethodiek verder worden uitgewerkt waarna de vertaalslag naar een selectieleidraad 
en inschrijfleidraad volgt. Er zal zowel op social return als op duurzaamheid worden ingezet. De 
financiële resultaten zijn pas in 2019 te verwachten. 
 

Diverse voertuigen team Wijkbeheer  
(gemeente Diemen)  
 
Door team Wijkbeheer van Diemen dienen diverse voertuigen (w.o. Rioolwagen met doorspuitunit, 
Veegwagen en een Pick-Up) aangeschaft te worden. Hiertoe hebben in Q4 2016 de eerste 
startgesprekken plaatsgevonden. De diverse PvE’s zijn inmiddels voor handen en verder zijn er de 
benodigde inkoopstrategieën en aanbestedingsdocumenten opgesteld t.b.v. meerdere 
afzonderlijke meervoudige onderhandse procedures waarbij op Laagste Prijs zal worden gegund 
ter zake de levering van diverse voertuigen. Zowel ten aanzien van de Pick up als 
bestratingsvoertuig (beiden met een onderhouds- (ROB)contract) zal naar verwachting in het 
tweede halfjaar tot publicatie worden overgegaan en zal, nadat er een afwijkingsbesluit voor 
handen is, de Rioolwagen met doorspuitunit tenslotte eveneens door de Gemeente zelf 
enkelvoudig onderhands worden aanbesteed. De oude Pick up zal worden gehandhaafd en voor 
gladheidsbestrijding en/of uitzonderlijke situaties zal worden ingezet. De kleine veegwagen is 
hiervoor reeds aan de orde gekomen. 
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HELPDESK EN ADVIES 
 
Ziet toe op het leveren van ondersteuning in de meest brede zin van het woord ter zake diverse 
inkoopperikelen, waaronder (doch niet uitsluitend) het geven van input ter zake de Algemene 
Inkoopvoorwaarden alsmede ten behoeve van een door de accountant uitgevoerde spend-
analyse, ter zake de Groslijst, assisteren bij diverse enkelvoudig en meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedures, alsmede een voorgenomen EU openbare procedure Openbare 
Verlichting, EU openbare procedure Ingenieursdiensten en MVO procedure Geluidsinstallatie 
Raadzaal die de gemeente Diemen allen zelf ter hand zal nemen. 
RIJK heeft in samenspraak met de Duo gemeenten diverse contracten welke indertijd via RIJK 
afgesloten zijn, waarvan de looptijd verstrijkt en het contract verlengbaar is, opnieuw verlengd. 
 
 

LOPENDE TRAJECTEN 

Aanbesteding WMO  
(Duo gemeenten) 

Significant en RIJK ondersteunen de Duo gemeenten in de komende aanbesteding WMO. 

Aanbesteding component Jeugdzorg  
(Duo gemeenten) 
RIJK ondersteunt de Duo gemeenten in de komende aanbesteding Component Jeugdzorg. 
 

Schoonmaak  
(Duo gemeenten) 
 
Er is Intern binnen Duo  nog wat  gesteggel over de scope van deze aanbesteding. In ieder geval 
betreft dit de gemeentehuizen en werven van Uithoorn en Ouder-Amstel, met naar aller 
waarschijnlijkheid als toevoeging gemeentelijk vastgoed Uithoorn. Belangrijk is dat in projectteam 
zowel afdeling vastgoed UH als Interne Dienstverlening Duo+ vertegenwoordigd zijn en dat 
rol/taakverdeling tussen beide afdelingen helder en duidelijk zijn.   
 

Inhuur D&B adviseur Thamerdal 
(Gemeente Uithoorn) 
 
Na deze aanbesteding wordt direct aansluitende een zelfde aanbesteding gedaan voor 
Zijdelwaard. Voortgang is van belang i.v.m. verkrijgen/wegvallen van subsidie.  
 

Afval  
(gemeente Ouder-Amstel) 
 
Opdracht is nog niet gegund. Er was 1 inschrijver de huidige leverancier. Op dit moment is het niet 
mogelijk om te gunnen gezien inschrijving ver boven de raming ligt. Men is nu met de leverancier 
in gesprek om te kijken of men nader tot elkaar kan komen. Mocht dit niet zo zijn, dan is Duo+ 
genoodzaakt zich opnieuw te beraden en dat zou kunnen leiden tot (een) nieuwe 
aanbesteding(en). Contactpersonen zijn hier Eric Kling (projectleider), Harm Boud en Marian 
Vermaas. Week 51 worden (on)mogelijkheden besproken in college.  
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FINANCIEEL RESULTAAT 2018 
 

 

Onderwerp  

  

Raming 
Gegunde 

waarde 
Resultaat Looptijd Leverancier 

Bestandsscreening €100.000 €66.000 €24.000 2**+1+1 Matchcare B.V. 

Meerjaren Groenonderhoud 

Uithoorn 
€2.608.000 €2.104.324 €503.676 2+1+1 

P1: J.M. de Wit 

Groenvoorziening B.V. 

P2: Dolmans Wieringen 

Prins B.V. 

P3: AM Match (1op1) 

Levering, installatie en 

onderhoud van trapliften 
€420.000 €399.640 €20.360 2+1+!* Welzorg Nederland B.V. 

Warme drankenautomaten 

en operating services 

(Uithoorn & Ouder-Amstel) 

€294.000 €293.977 €23 5+1+1 Maas International B.V. 

Maaien bermen, taluds en 

watergangen gemeente 

Uithoorn 

€360.000 €269.955 €90.045 2+1 Theo Klaver B.V. 

Kleine Veegwagen €175.000 €175.010 -€10 

Aanschaf en 

onderhoud 

2+1+1+1 

Aebi Schmidt 

Herinrichting Centrum West €7.852.000 €9.000.000 
-

€1.148.000 
eenmalig AW Vessius 

Renovatie elektrotechnische 

installatie  

2 bruggen 

€780.000 €1.217.500 -€437.500 eenmalig Langezaal & Inniger B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.h Bestemmingsplan The Joan (2019/53)

1 Dossier 1264 voorblad.pdf 

Raadsvergadering
Dossiernummer 1264
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 3 juli 2019
Agendapunt 5.h
Omschrijving Bestemmingsplan The Joan (2019/53)
Eigenaar Cottaar, P.

Geagendeerd Vergaderdatum
Raadsvergadering 3 juli 2019

Toelichting
Het bestemmingsplan “The Joan” heeft betrekking op het vestigen van een multifunctioneel 
bedrijfsverzamelgebouw en parkeergebouw aan de Joan Muyskenweg. Dit gebouw zal 
worden gebruikt voor (creatieve) bedrijven, kantoren en zelfstandige horeca. Het ontwerp 
bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn er 
zienswijzen ingebracht door Exploitatiemaatschappij HQ B.V. (HQ) en Rijkswaterstaat (RWS). 
De zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan inhoudelijk te wijzigen. Wel is 
naar aanleiding van deze zienswijzen de toelichting aangepast.

Het kostenverhaal is/wordt geregeld doormiddel van privaatrechtelijke afspraken met de 
initiatiefnemer en de grondeigenaar.

Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de nota van beantwoording en het 
bestemmingsplan The Joan en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.



1 190523 Concept NvB zienswijzen The Joan.pdf 
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Nota van beantwoording zienswijzen  

 
 

Ontwerp bestemmingsplan The Joan 

 
 

 
 

Concept 
23 mei 2019 
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Inleiding 

 

Het ontwerp bestemmingsplan The Joan heeft in de periode van 7 februari 2019 tot 

en met 20 maart 2019 voor eenieder ter inzage gelegen waarbij gedurende deze 

periode een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan ingediend kon worden. 

Uiteindelijk zijn door twee belanghebbenden de volgende zienswijzen ingediend. Bij 

de nota van beantwoording (hierna; “NvB”) hoort één bijlage, de bezonning- en 

zichtbaarheidstudie The Joan. Dit document is toegevoegd als bijlage 1 aan de NvB. 

 

De zijnswijzen zijn in navolgende tekst samengevat en voorzien van een antwoord 

van de gemeente. 

 

Zienswijzen Exploitatiemaatschappij HQ B.V. (hierna; “HQ”) 

 

Zichtlocatie en bezonning 

HQ stelt vast dat het plangebied van The Joan aan de westzijde en op korte afstand 

van haar pand ligt. Voor het plangebied geldt op grond van het thans geldende be-

stemmingsplan 'Amstel Business Park Zuid' een maximum bebouwingspercentage 

van 80% en een maximale bouwhoogte van 15 meter. Het ontwerp bestemmings-

plan The Joan maakt het mogelijk een gebouw op te richten met een maximale 

bouwhoogte van 40 meter. De hoogte van het pand van HQ is 26,75 meter. Het 

bouwvlak en de maximale bouwhoogtegrens van 40 meter van The Joan liggen 

dichter op de A10 dan het pand van HQ. Het ontwerp bestemmingsplan maakt het 

derhalve mogelijk dat een hoger en dichter op de A10 gelegen gebouw wordt gere-

aliseerd. Dit heeft tot gevolg dat de zichtbaarheid van het pand van HQ zal worden 

beperkt. Indien de voorgenomen 40 meter hoge bebouwing dichter op de A10 dan 

het pand van HQ wordt gerealiseerd, zal het pand van HQ niet langer op een zicht-

locatie liggen (ten opzichte van de A2 vanuit Utrecht richting de A10). In dat kader 

is relevant dat de gevel van het pand van HQ wordt gebruik voor merkuitingen. De 

waarde hiervan zal door de voorgenomen ontwikkeling afnemen.  

 

HQ verwacht dat door het verlies van de zichtlocatie de verhuurbaarheid van haar 

pand zal afnemen. Voor zover HQ kan nagaan is ten onrechte geen onderzoek ge-

daan naar een ontwikkeling van het gebied waarbij HQ wel haar zichtlocatie kan be-

houden. Er is reeds om die reden geen rekening gehouden met de belangen van 

HQ.  

 

Daarnaast zal het pand van HQ, met name door de door het ontwerp bestemmings-

plan toegestane bouwhoogte van The Joan, schaduwhinder ondervinden hetgeen 

naast verlies van productiviteit ook tot structureel hogere verbruikskosten zal lei-

den. 

 

Gelet op het bovenstaande verwacht HQ door dit bestemmingsplan en de voorgeno-

men herontwikkeling inkomens- en vermogensschade te zullen lijden, in de toelich-

ting bij het ontwerp bestemmingsplan is weliswaar opgenomen dat er een anteri-

eure overeenkomst gesloten zal worden met de initiatiefnemer, maar hieruit blijkt 

onvoldoende duidelijk of daadwerkelijk rekening is gehouden met de door HQ voor-

ziene schade. Deze duidelijkheid had naar het oordeel van HQ moeten worden ver-

schaft in het kader van de beoordeling van de financiële uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. Gelet hierop verzoekt HQ de gemeenteraad niet over te gaan tot 

vaststelling van het bestemmingsplan. Er is immers onvoldoende rekening gehou-

den met de belangen van HQ. 
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Beantwoording gemeente 

• De maximale bouwhoogte van 40 meter wijkt inderdaad af van de huidige toe-

gestane maximum bouwhoogte van 15 meter. Dit komt voort uit de steden-

bouwkundige verkenning voor het gehele gebied die is uitgevoerd door steden-

bouwkundig bureau Urhahn. Naar aanleiding van de, in oktober 2017 vastge-

stelde, ruimtelijk-economische visie Werkstad Overamstel heeft stedenbouw-

kundig bureau Urhahn de richtlijnen voor ontwikkeling Werkstad Overamstel 

opgesteld. Hieruit volgt dat in het hele gebied de toegestane bouwhoogtes vari-

eren van 35 tot en met 70 meter. 

• De nabijere ligging aan de A10 is nu ook mogelijk in het huidige vigerende be-

stemmingplan (ABPZ). Hier verandert dus niets aan. Het onderhavige bouwvlak 

ligt een kleine 20 meter noordelijker dan het bouwvlak van het pand van HQ . 

Hierdoor komt The Joan dichter op de A10 te staan. 

• Met het nieuwe bestemmingsplan The Joan zal het zicht op de reclameuitingen 

slechts ten dele worden onttrokken ten opzichte van het vigerend bestemmings-

plan. Een zichtstudie toont namelijk aan dat er minder zicht wordt ontnomen 

dan met het vigerend bestemmingsplan. Dit komt vooral door de vormgeving en 

positionering van het gebouw. De zichtbaarheid van het pand van HQ verslech-

tert niet door het ontwerp bestemmingsplan The Joan ten opzichte van het vige-

rende bestemmingsplan. Reeds om die reden is er ook geen sprake van een re-

ele kans op inkomens- en vermogensschade ten gevolge van de juridisch-plano-

logische wijziging. De zichtstudie is toegevoegd aan de NvB als bijlage 1. 

• Uit een bezonningsstudie blijkt dat de bezonning op het pand van HQ bij een 

bouwhoogte van 35 (gebouw)+ 5 (installaties) meter vergelijkbaar is met de 

bezonning bij de al toegestane bouwhoogte van 15 meter. Hierdoor is dan ook 

geen sprake van verlies van productiviteit of structureel hogere verbruikskos-

ten. De bezonningstudie is toegevoegd aan de NvB als bijlage 1. 

• Er is contact tussen Gemeente Ouder Amstel, initiatiefnemer The Joan en G-Star 

op verschillende momenten in 2017, 2018 en 2019. 

• Conclusie: Het pand van HQ wordt met de huidige bouwmogelijkheden binnen 

het vigerende bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid meer aan het zicht 

onttrokken dan bij het ontwerp nieuwe bestemmingsplan The Joan. Ook blijkt 

uit de bezonningsstudie dat er geen onaanvaardbare effecten optreden op de 

bezonning als gevolg van het ontwerp bestemmingsplan. 

 

Behoefte 

Het ontwerp bestemmingsplan maakt het niet onmogelijk dat een 'traditionele' kan-

toorfunctie zal worden gerealiseerd, terwijl volgens de 'ladderonderbouwing' (bij-

lage 1 bij de toelichting) kennelijk geen behoefte bestaat aan een dergelijke ont-

wikkeling. Volgens HQ is hier ten onrechte geen rekening mee gehouden, terwijl 

het toevoegen van een 'traditionele' kantoorfunctie zal leiden tot een uit het oog-

punt van een goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare situatie (met name ver-

der oplopende leegstand en de gevolgen daarvan) in de regio alsmede in de directe 

omgeving van het pand van HQ.  

 

Daarnaast maakt het ontwerp bestemmingsplan een toevoeging van 10.000 m2 

aan kantoor mogelijk. HQ merkt op dat het begrip 'creatief bedrijf' zoals omschre-

ven in de regels van het ontwerp bestemmingsplan zich niet beperkt tot kleinscha-

lige bedrijven. Gelet hierop zal het bestemmingsplan ook een ontwikkeling die niet 

gericht is op kleinschalige bedrijven e.d. toestaan.  

Het ontwerp bestemmingsplan verstaat onder kantoor: "Het bedrijfsmatig verlenen 

van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate recht-

streeks te woord wordt gestaan en geholpen, daaronder tevens begrepen congres- 

en vergaderaccommodatie". Ook het begrip 'kantoor* beperkt zich derhalve niet tot 
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kantoorruimte voor kleinschalige bedrijven, flexwerkers, ZZP'ers, andere zelfstandi-

gen en creative office. 

 

Om deze redenen verzoekt HQ de gemeenteraad niet over te gaan tot vaststelling 

van het bestemmingsplan. 

 

Beantwoording gemeente 

Een actualisatie en verdieping van de Ladderonderbouwing, onder andere te lezen 

in de Kantoren Strategie 2019 Gemeente Amsterdam, laat ook in het gebied ABPZ 

een beeld zien van een verdere toename aan kantoorbehoefte en creatieve bedrij-

vigheid. Door de toenemende behoefte en een scherp afgenomen kantorenleeg-

stand in combinatie met weinig kwalitatief aanbod is er een krapte voorspeld als er 

te weinig nieuwe meters worden toegevoegd. De verwachting is dan ook niet dat dit 

tot een andere uitkomst leidt en een wijziging van het bestemmingsplan juist nood-

zakelijk maakt. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de ladderonderbouwing 

juist aantoont dat er behoefte is aan moderne huisvesting voor bedrijven en flexi-

bele kantoorconcepten die bij The Joan gerealiseerd kunnen worden. De flexibiliteit 

van The Joan maakt het mogelijk om zowel kleine als kleinschalige en grotere be-

drijven te huisvesten. Om in te spelen op een mogelijke verandering in de behoefte 

aan flexibele kantoorconcepten en juist om leegstand te voorkomen wordt in het 

bestemmingsplan nog meer flexibiliteit opgenomen. Dit betekent concreet dat de 

voor onder b ((creatieve) bedrijven) en d bedoelde functies gezamenlijk maximaal 

22.500 m2 mogen bedragen, waarbij voor functies onder d (kantoren) een maxi-

mum geldt van 10.000 m2.  

 

Parkeren en verkeer 

HQ houdt er voorts rekening mee dat met de voorgenomen ontwikkeling een tekort 

aan parkeerplaatsen zal ontstaan in de omgeving. 

 

Volgens de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan wordt een parkeergarage 

gerealiseerd. Voor het programma van The Joan zal worden voorzien in 247 par-

keerplaatsen en voorde huidige Bouwmaat in 130 parkeerplaatsen, derhalve totaal 

377 parkeerplaatsen. Hierbij zou zijn uitgegaan van de kerngetallen in de CROW-

publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. 

 

Het is HQ opgevallen dat Bijlage 6 'Verkeersgeneratie en parkeren (CROW)' bij de 

toelichting van het ontwerp bestemmingsplan een tweetal uitdraaien van de 'Re-

kentool Verkeersgeneratie & Parkeren' bevat. Deze twee uitdraaien gaan tevens uit 

van de kerngetallen in de CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersge-

neratie'. HQ vindt het opmerkelijk dat de twee uitdraaien afwijkende uitkomsten 

hebben. De twee uitdraaien bevatten verschillende uitkomsten ter zake verkeersge-

neratie (+/-13% en +/-19%) en verschillende aantallen parkeerplaatsen (min. 494 

- max. 650 en min. 347 - max. 511). Daar komt bij dat de in de twee uitdraaien 

vermelde aantallen parkeerplaatsen ook nog eens afwijken van de in de toelichting 

genoemde 247 parkeerplaatsen. De in Bijlage 6 vermelde aantallen parkeerplaatsen 

liggen fors hoger dan de genoemde 247 parkeerplaatsen.  

HQ verzoekt u in de beantwoording van haar zienswijze een toelichting te geven op 

de verschillende uitkomsten in de ter inzage gelegde documenten en tevens inzicht 

te geven in de wijze waarop zal worden geborgd dat parkeer- en verkeersoverlast 

zal worden voorkomen. 

 

Beantwoording gemeente 

Uitgangspunt vormt het gemeentelijk parkeerbeleid, zoals opgesteld in de ‘Nota 

Parkeernormen’, die op 30 juni 2018 in werking is getreden. Deze beleidsregels 
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vormen via het paraplubestemmingsplan “Parkeren Ouder-Amstel” een aanvulling 

op alle in Ouder-Amstel geldende bestemmingsplannen. 

 

Uitgangspunt van de Nota Parkeernormen is sturend parkeerbeleid. Sturend par-

keerbeleid, door beperktere parkeerruimte aan te bieden, is gericht op de beper-

king van het niet-noodzakelijke autogebruik. Gelet op de doelstellingen inzake het 

gemeentelijk milieubeleid en op het gebied van efficiënt ruimtegebruik gaat de ge-

meente Ouder-Amstel hier de komende jaren nadrukkelijker op inzetten. 

Dit zal ten gunste komen van de leefbaarheid en het woon- en leefmilieu. Dit stu-

rend parkeerbeleid houdt ook verband met nieuwe landelijke en regionale ontwik-

kelingen. Door meer in te zetten op de beschikbaarstelling van mobiliteitsdiensten 

en minder op autobezit (“mobillity as a service”) wil de gemeente bijdragen aan de 

bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en de gemeente Ouder-Amstel. Door ini-

tiatiefnemer van The Joan wordt een mobiliteitsplan opgesteld om duurzame mobi-

liteit te stimuleren en autogebruik terug te dringen. 

Ook het effect van het stimuleren van (elektrisch) autodelen en bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van zelfrijdende auto’s kunnen hieraan bijdragen. Dit kan leiden tot 

het vaststellen van nieuwe parkeernormen die afwijken van de standaard CROW-

kengetallen die als richtlijnen worden beschouwd. Hiervan kan gemotiveerd worden 

afgeweken. Concreet betekent dit dat voor het programma van The Joan, uitgezon-

derd horeca, een parkeernorm geldt van 1 parkeerplaats per 125 m2 bvo. 

 

Met deze norm van 1:125 wordt voldaan aan de gemeentelijke eisen. De bijlagen 

waarnaar verwezen wordt laten ook een parkeernorm zien die, voortvloeiend uit het 

sturende parkeerbeleid, inderdaad afwijken. Deze bijlagen zijn echter primair be-

doeld om de verkeersgeneratie inzichtelijk te maken op de effecten van de lucht-

kwaliteit. Met andere woorden, ze zijn niet bedoeld voor een parkeeronderbouwing, 

te meer omdat de gemeente Ouder-Amstel haar eigen normen heeft vanuit de Nota 

Parkeernormen. Deze normen zijn bindend. Daarnaast worden alle parkeerplekken 

op eigen terrein gerealiseerd en worden voor de openbare parkeerplekken door de 

gemeente geen vergunningen afgegeven. 

Resume: er wordt voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid, er wordt een mobili-

teitsplan opgesteld en door de gemeente worden geen parkeervergunningen afge-

geven voor de openbare ruimte. Verschuiving van de parkeerbehoefte van onderha-

vig project naar omliggende straten met nadelige gevolgen voor de omgeving en 

leefbaarheid is dan ook niet aan de orde. 

 

Overlast 

HQ voorziet voorts dat zij en de huurder van haar pand overlast zullen ondervinden 

van de bouw c.q. gedurende de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling. Zij 

voorziet tevens dat haar pand in die periode onvoldoende bereikbaar zal zijn. 

HQ verzoekt u in de beantwoording van haar zienswijze concreet te vermelden op 

welke wijze overlast zal worden voorkomen en derhalve op welke wijze rekening zal 

worden gehouden met de belangen van HQ en haar huurder 

 

Beantwoording gemeente 

Initiatiefnemer stelt een BLVC plan op om overlast gedurende de bouw van de ont-

wikkeling zo veel mogelijk te voorkomen. Vanzelfsprekend dient daarbij rekening te 

worden gehouden met de belangen van HQ. De gemeente zal dit plan voorafgaand 

aan start van de bouwwerkzaamheden beoordelen. Op voorhand is er geen aanlei-

ding te veronderstellen dat dit aspect de uitvoerbaarheid van het plan in de weg 

staat. 
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Zienswijzen Rijkswaterstaat (hierna; “RWS”) 

 

Vooroverleg 

Op pagina 10 van de toelichting staat onder paragraaf 2.2.3 dat er vooroverleg 

plaats heeft gevonden met Rijkswaterstaat gezien de ligging van het plangebied.  

Dit is onjuist. In de periode van augustus tot en met oktober 2018 is er mailcontact 

geweest tussen RWS en BRO. In de afsluitende mail van RWS op 10 oktober 2018 

is gesteld dat er een vooroverleg plaatst dient te vinden aangezien de beoogde ont-

wikkeling van The Joan zich bevindt binnen de vrijwaringszone van RWS. Het initia-

tief voor dit vooroverleg ligt bij de initiatiefnemer van de beoogde ontwikkeling. Tot 

op heden is RWS niet benaderd voor dit vooroverleg en heeft het derhalve dus ook 

niet plaatsgevonden. In een vooroverleg wordt RWS geïnformeerd over de beoogde 

ontwikkeling en kan op basis daarvan eisen en/of aandachtspunten meegeven aan 

de initiatiefnemer. RWS verzoekt initiatiefnemer om dit vooroverleg alsnog aan te 

vragen bij RWS. 

 

Beantwoording gemeente 

Op initiatief van Being Development is RWS door BRO benaderd en heeft op 2 au-

gustus 2018 een vooroverleg plaatsgevonden op het kantoor van BRO. Hierin is 

RWS uitgebreid geïnformeerd over de beoogde ontwikkeling. De aandachtspunten 

die naar aanleiding daarvan zijn meegegeven, zijn vervolgens meerdere malen en 

met meerdere personen binnen RWS (telefonisch en via de mail) besproken in de 

periode september 2018. Op basis van de eerste bevinding van RWS (waarin werd 

aangegeven: “op voorhand lijken er geen grote bezwaren te zijn”) is er voor geko-

zen om het bestemmingsplan verder te ontwikkelen en klaar te maken voor de in-

spraak. Dit ook omdat RWS in een van die gesprekken heeft aangegeven dat een 

formele goedkeuring volgt via een WBR-vergunning.  

 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is er opnieuw contact geweest tus-

sen initiatiefnemer en RWS. Hierin is besproken dat RWS de beantwoording op de 

ingediende zienswijze eerst wenst af te wachten voordat er een nieuw overleg 

wordt gepland. Mocht de beantwoording voor RWS onvoldoende blijken te zijn dan 

volgt er een nieuw overleg tussen RWS en initiatiefnemer. 

 

Objecten langs snelweg (kader) 

Voorts staat op pagina 10 van de toelichting onder paragraaf 2.2.3 dat het plan niet 

in strijd is met het kader "Beoordeling van objecten langs autosnelwegen". Als 

enige onderbouwing wordt gesteld dat dit kader onder meer betrekking heeft op re-

clameobjecten. Deze onderbouwing is onvolledig en ontoereikend om te stellen dat 

de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met het kader. Op pagina 6 van het kader 

is gesteld dat deze van toepassing is op de volgende typen objecten: 'Gebouwen', 

'Kunstobjecten', 'Reclame door middel van posters of billboards', 'Reclame (ove-

rig)', 'Informatieborden', 'Windturbines' en als laatste '(nietrijtaakrelevante infor-

matie op) Bruggen, viaducten, tunnels en geluidsschermen'.  

RWS verzoekt de initiatiefnemer om een volledige en toereikende onderbouwing te 

geven voor het niet in strijd zijnde van de beoogde ontwikkeling met dit kader. Het 

kader is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlij-

nen/2011/10/12/beoordeling-van-objecten-langs-autowegen-en-autosnelwegen. 

Hierin staat ook eisen t.b.v. licht en reclame (digitale LED reclameschermen aan 

het gebouw). 
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Beantwoording gemeente 

Het kader bevat criteria voor de volgende typen objecten: ‘Gebouwen’, ‘Kunstobjec-

ten’, ‘Reclame door middel van posters of billboards’, ‘Reclame (overig)’, ‘Informa-

tieborden’, ‘Windturbines’ en als laatste ‘(niet-rijtaakrelevante informatie op) Brug-

gen, viaducten, tunnels en geluidsschermen’. Het kader bevat twee typen criteria: 

1. Slagboomcriteria: criteria waaraan altijd moet worden voldaan (paragraaf 2.1). 

Objecten dienen aan deze criteria te voldoen. Afwijking is altijd reden om een 

aanvraag voor een Wbr-vergunning (Wet Beheer rijkswaterstaatswerken) te 

weigeren of een afwijzend standpunt in te nemen voor objecten buiten het be-

heersgebied van de weg. 

2. Afwegingscriteria: criteria die in onderlinge samenhang en afhankelijk van de 

context meewegen in een besluit (paragraaf 2.2). Bij deze criteria is het oordeel 

van het districtshoofd bepalend of eventuele afwijkingen voldoende zwaarwe-

gend zijn om een Wbr-aanvraag af te wijzen. Voor een Wabo-aanvraag vult de 

gemeente dit in. Deze criteria zijn niet zwart-wit en het gewicht kan afhankelijk 

van de situatie variëren. 

 

Voor het beoogde project zijn alleen de objecten ‘gebouwen’ en ‘reclame’ door mid-

del van posters of billboards van toepassing. Informatieborden, windturbines en in-

formatie op bruggen, viaducten, tunnels of geluidsschermen worden niet mogelijk 

gemaakt in het bestemmingsplan. 

 

Slagboomcriteria: 

1. Bewegende beelden op digitale billboards zijn niet toegestaan (hieronder valt 

ook knipperen). 

2. Verblinding door objecten: Objecten mogen niet verblinden 

3. Afstand ten opzichte van de rijbaan: binnen het beheersgebied van de weg 

wordt geen Wbr-vergunning verleend voor het plaatsen van: 

- commerciële uitingen 

- objecten, tenzij de aanvraag een locatie betreft buiten de obstakelvrije zone 

(standaard 13 meter, maar soms meer afhankelijk van het hoogteverschil in het 

dwarsprofiel), vanaf de kantstrookmarkering langs de meest rechter en meest 

linker rijstrook gemeten) en mits is voldaan aan de overige criteria. 

 

De aanvraag omgevingsvergunning wordt door de gemeente getoetst of voldaan 

wordt aan het kader “Beoordelen van opjecten langs snelwegen” de daarin opgeno-

men slagboom- en afwegingscriteria. 

 

Overige aandachtspunten 

Bij de ontwikkeling van dit project, dient de gemeente Ouder-Amstel aan te tonen 

dat: 

• Aanrijding van het gebouw De Joan wordt voorkomen (Kader ROA Veilige 

Inrichting van Bermen 2017); 

• De stabiliteit van het weglichaam geborgd is (veiligheid en 

beschikbaarheid nu en in de toekomst); 

• De bermen goed toegankelijk en onderhoudbaar blijven; 

• Bij onderhoud aan het gebouw The Joan geen toegang noodzakelijk is tot 

het beheergebied van RWS (beschikbaarheid netwerk) 

 

Beantwoording gemeente 

• Voorkomen van aanrijden van het gebouw conform Richtlijn Ontwerp Auto-

snelwegen Veilige Inrichting van Bermen (2017). Op de A10 ten noorden 

van het plangebied geldt een maximum snelheid van 100 km/uur. Bij 120 

km/uur geldt een obstakelvrije zone van 13 meter vanaf de rijbaan. Het ge-

bouw ligt buiten de obstakelvrije zone, die zekerheidshalve 13 meter wordt 
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beschouwd, uitgaande van de rechterrijstrook tot aan de plangrens/bouw-

vlak. De vluchtstrook wordt conform de richtlijn niet meegerekend. De situe-

ring van het bouwvlak voldoet derhalve aan de Richtlijn. Zodoende wordt 

aanrijding van het gebouw voorkomen. 

• Waarborging stabiliteit van het weglichaam. Er is sprake van een talud vanaf 

de weg tot aan de noordkant van het plangebied. Het plangebied ligt geheel 

buiten het talud. Ook zijn er voor de uitvoering van het plan geen werk-

zaamheden aan het talud aan de orde, of werkzaamheden die de stabiliteit 

hiervan en daarmede van het weglichaam anderszins aantasten. 

• Bermen toegankelijk en onderhoudbaar houden. De berm blijft op dezelfde 

wijze als thans mogelijk is toegankelijk en onderhoudbaar. De breedte van 

de berm en de toegankelijkheid wijzigen niet. 

• Onderhoud van het gebouw. Voorkomen moet worden dat voor het onder-

houd van het nieuwe gebouw toegang tot het beheergebied van RWS nood-

zakelijk is. Rondom het nieuwe gebouw, tussen de berm en het gebouw, 

resteert een voldoende brede zone om het gebouw te onderhouden. Hier-

voor is geen toegang tot het beheergebied van RWS noodzakelijk. Bij de 

omgevingsvergunning voor het bouwen zal dit worden aangetoond middels 

concrete inrichtings-/bouwtekeningen. 
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Bijlage 1 bezonning- en zichtbaarheid studie The Joan 
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Samenvatting: 

Het bestemmingsplan “The Joan” heeft betrekking op het vestigen van een 

multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw en parkeergebouw aan de Joan 

Muyskenweg. Dit gebouw zal worden gebruikt voor (creatieve) bedrijven, kantoren 

en zelfstandige horeca. Deze activiteiten zijn deels in strijd met het geldende 

bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid (ABPZ). Ook wijkt de bouwhoogte af 

van hetgeen het bestemmingsplan ABPZ toestaat. Om die reden wordt hiervoor een 

apart bestemmingsplan opgesteld. Het voorliggende initiatief is in lijn met de 

“Ruimtelijk Economische Visie ABPZ”.  

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die 

periode konden zienswijzen worden ingebracht. Er zijn zienswijzen ingebracht door 

Exploitatiemaatschappij HQ B.V. (HQ) en Rijkswaterstaat (RWS). De zienswijzen van 

HQ hebben met name betrekking op beperking van de zichtbaarheid van G-Star en 

(vermeende) strijd met de ladder duurzame verstedelijking. Ook wordt voor overlast 

tijdens de bouw gevreesd. De zienswijzen van RWS hebben zijn gericht op de 

onvolledige onderbouwing van het plan met betrekking tot het kader “Beoordeling 

Van objecten langs autosnelwegen”. De zienswijzen geven geen aanleiding het 

bestemmingsplan inhoudelijk te wijzigen. Wel is naar aanleiding van deze 

zienswijzen de toelichting aangepast. 

 

Het kostenverhaal is/wordt geregeld doormiddel van privaatrechtelijke afspraken 

met de initiatiefnemer en de grondeigenaar. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de nota van beantwoording en het 

bestemmingsplan The Joan vast te stellen. 

 
Wat is de juridische grondslag? 
Met de initiatiefnemer is (conform het projectplan voor het ABPZ) een 

intentieovereenkomst afgesloten waarin de inspanningsverplichting is opgenomen om te 

komen tot een (onherroepelijk) bestemmingsplan voor de ontwikkeling van The Joan. Dit 

is nodig omdat de ontwikkeling niet past binnen de kaders van het huidige 

bestemmingsplan. De bevoegdheid voor het vaststellen van een bestemmingsplan ligt 

conform de Wet ruimtelijke ordening bij de gemeenteraad. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Naar aanleiding van de REV wil Steengoed BMA een multifunctioneel 

bedrijfsverzamelgebouw en parkeergebouw aan de Joan Muyskenweg realiseren voor 

(creatieve) bedrijven, kantoren en zelfstandige horeca en de bouw van een 

parkeergarage. Hierover hebben op basis van de intentieovereenkomst diverse 

gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan. De 

gemeenteraad is tussentijds geïnformeerd over deze ontwikkeling. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft bij besluit van het college vanaf 7 februari voor een 

periode van 6 weken ter inzage gelegen. Na inspraak is het bestemmingsplan afgerond 

voor behandeling in de gemeenteraad. 

 
Waarom dit raadsvoorstel? 
Het vaststellen van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Met 

dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad verzocht om het bestemmingsplan The Joan 

vast te stellen, waarmee een eerste ontwikkeling als gevolg van het ruimtelijk beleid voor 

het ABPZ kan worden gerealiseerd. 

 

Wat is er aan de hand? 
In oktober 2017 is de REV door de gemeenteraad vastgesteld. Doel van de REV is het 

ABPZ transformeren van klassiek bedrijventerrein naar gemengd stedelijk gebied. 
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Het voorliggende initiatief is in lijn met de REV. Het is echter in strijd met het geldende 

bestemmingsplan ABPZ. Op basis van dit bestemmingsplan heeft het plangebied de 

bestemming ”Bedrijf-1 en verkeer-2”. De strijdigheid heeft met name betrekking op de 

hoogte (toegestaan: 15 m – gewenst: max. 40 m) en het toestaan van (zelfstandige) 

kantoren en horeca. Creatieve bedrijvigheid is al wel toegestaan op grond van het 

bestemmingsplan ABPZ.  

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode 

zijn er zienswijzen ingebracht door Exploitatiemaatschappij HQ B.V. (HQ) en 

Rijkswaterstaat (RWS). De zienswijzen van HQ hebben met name betrekking op 

beperking van de zichtbaarheid van G-Star en (vermeende) strijd met de ladder 

duurzame verstedelijking. Ook wordt voor overlast tijdens de bouw gevreesd. De 

zienswijzen van RWS zijn gericht op de onvolledige onderbouwing van het plan met 

betrekking tot het kader “Beoordeling Van objecten langs autosnelwegen”. In de 

bijgevoegde nota van beantwoording (hierna: NvB) zijn de zienswijzen samengevat en 

voorzien van een antwoord van de gemeente. 

De zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan inhoudelijk te wijzigen. Wel 

is naar aanleiding van deze zienswijzen de toelichting aangepast.  

 
Parallel aan het opstellen en de procedure van het bestemmingsplan zijn de gemeente 

Amsterdam en Ouder-Amstel in overleg over een anterieure overeenkomst voor The Joan 

en Kavel 1 (betreft de ontwikkeling aan Pieter Braaijweg voor onder meer een hotel, 

waarvoor ook een bestemmingsplanprocedure nodig is). Het opstellen van de anterieure 

overeenkomst neemt wat meer tijd in beslag mede omdat Kavel 1 een andere planning 

heeft dan The Joan. Toch wordt de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan voor 

The Joan al vast te stellen, omdat daaraan voor de gemeente geen financiële risico’s 

zitten. 

De gemeente doet zelf geen investeringen in de openbare ruimte en de gemeentelijke 

plankosten tot en met het vaststellen van het bestemmingsplan zijn gedekt. De 

gemeente Amsterdam heeft met de investering in de Joan Muyskenweg al een deel van 

de investeringen in de openbare ruimte gedaan en treft daarnaast voorbereidingen met 

overige investeringen als de herprofilering van de Van Der Madeweg/metrohalte Van Der 

Madeweg. Om deze investeringen te borgen wordt het bestemmingsplan voor Kavel 1 

niet vastgesteld voordat de anterieure overeenkomst voor The Joan en Kavel 1 is 

overeengekomen. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan The Joan vast te stellen en te bepalen dat er 

geen exploitatieplan wordt opgesteld omdat kostenverhaal via privaatrechtelijke 

afspraken is geregeld.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om: 

1. de NvB vast te stellen; 

 

2. het bestemmingsplan The Joan vast te stellen als juridisch-planologisch kader voor 

de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw en parkeergebouw; 

 

3. aan het college burgemeester en wethouders de verplichting op te leggen om te 

komen tot een anterieure overeenkomst met Amsterdam voor The Joan en Kavel 1 in 

ieder geval voordat het bestemmingsplan voor Kavel 1 wordt vastgesteld. 

 
Wat is het maatschappelijk effect 
Gebleken is dat er behoefte is aan vestigingsmogelijkheden voor creatieve bedrijvigheid 

op het ABPZ. De aanwezigheid van een hoogwaardig gebouw met een horecavoorziening 

draagt bij aan de levendigheid van het ABPZ. Dat is in lijn met het ruimtelijk beleid 

Werkstad Overamstel dat met de REV, de “Richtlijnen voor ontwikkeling” (hierna 
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Richtlijnen) en een nog op te stellen beeldkwaliteitplan wordt vormgegeven voor het 

ABPZ. 

Het initiatief kan een aanjaagfunctie vervullen voor soortgelijke ontwikkelingen en 

daarmee een impuls geven aan de transformatie van het ABPZ. 

 

The Joan is voornamelijk een werkfunctie in een gebied waar het werken de voornaamste 

activiteit is binnen de Werkstad Overamstel. Er wonen niet op korte afstand mensen van 

The Joan die daarvan nadelige gevolgen kunnen hebben, dat blijkt ook uit het feit dat er 

geen zienswijzen zijn ingediend. Met de ontwikkeling van The Joan kan juist die 

werkfunctie die is gewenst in dit deel van het ABPZ verder versterkt worden. 

 

Met een parkeergebouw voorziet The Joan in de eigen parkeerbehoefte. Dat betekent dat 

er geen extra parkeerdruk in de openbare ruimte is als gevolg van deze ontwikkeling. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn  
Omdat de REV te globaal is om initiatieven te kunnen toetsen wordt deze uitgewerkt in 

een aantal spelregels Richtlijnen. Besluitvorming over ontwikkelingen vindt in beginsel 

plaats nadat de Richtlijnen door college en gemeenteraad zijn vastgesteld. Om de 

Richtlijnen effectief te laten zijn, zijn voorbeeldprojecten nodig. The Joan is zo’n dergelijk 

initiatief dat als voorbeeldproject passend is bij de uitgangspunten van de REV. Om deze 

redenen wordt voorgesteld om het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen 

nog voordat de Richtlijnen door de gemeenteraad zijn vastgesteld.  

 

Het initiatief bevindt zich in bestaand stedelijk gebied als bedoeld in de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. Er is geen sprake van strijd met rijks-, provinciaal en regionaal 

beleid. Het initiatief voldoet aan de doelstelling van het Werkplan Plabeka. Het beoogde 

programma past binnen de afspraken uit de uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 om 

maximaal 10.000 m2 bvo aan kantoor mogelijk te maken op informele kantoorlocaties. 

 

Stedelijke ontwikkelingen die een uitbreiding van circa 400 m² bedrijfsgebouwen 

mogelijk maakt, zijn veelal “ladderplichtig” (Ladder voor duurzame verstedelijking). Dit 

betekent dat bij dergelijke ontwikkelingen aangegeven dient te worden dat de 

voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte. In het kader van 

dit plan is een “Laddertoets” uitgevoerd ter onderbouwing van deze behoefte. 
Geconcludeerd is dat er behoefte is aan de ontwikkeling van bedrijvigheid/creatieve office 

en horeca op deze plek. De kantoren- en (creatieve) bedrijvenmarkt ontwikkelt zich 

positief. Er is vraag naar moderne huisvesting van bedrijven en flexibele 

kantoorconcepten. Daarnaast zijn er geen onaanvaardbare effecten te verwachten als 

gevolg van de geplande horeca-ontwikkeling. Horeca op deze plek concurreert slechts 

met reguliere horeca in centrumgebieden in de omgeving. Daarnaast zal het imago en de 

entree van het bedrijventerrein worden verbeterd met de komst van horeca en 

aantrekkelijker worden om te verblijven 

 

Voldaan wordt aan het (gemeentelijk) beleid ten aanzien van parkeren en duurzaamheid. 

 

Op basis van het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat er sprake is van 

bodemverontreiniging. In het kader van de aanvraag voor de nieuwbouw zal een volledig 

bodemonderzoek gedaan dienen te worden. Zo nodig zullen maatregelen getroffen 

worden. Een onderzoek naar asbest wordt verricht en wordt gecombineerd met de 

saneringswerkzaamheden die noodzakelijk zijn ten behoeve van de sloop van het 

bestaande kantoorpand. Het initiatief voldoet aan de overige gestelde milieuaspecten. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In verband met kostenverhaal dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen 

of te komen tot privaatrechtelijke afspraken waarmee kostenverhaal verzekerd is. In het 

kader van kostenverhaal zijn de volgende zaken van belang: 
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1. gemeentelijk plankosten voor het stellen van kaders, het toetsen en beoordelen van 

het initiatief en het bestemmingsplan; 

2. investeringen ABPZ (met name in de openbare ruimte door de gemeente Amsterdam 

als eigenaar en beheerder) die verhaald moeten worden op de ontwikkelingen; 

3. planschade als gevolg van de ontwikkeling. 

 

De gemeentelijke plankosten en investeringen ABPZ worden naar rato verhaald op de 

verschillende ontwikkelingen die op basis van het ruimtelijk beleid voor het ABPZ zullen 

plaatsvinden. Daarom zijn afspraken nodig niet alleen met de initiatiefnemers maar ook 

met de grondeigenaren, waaronder de gemeente Amsterdam. Amsterdam en Ouder-

Amstel werken aan een anterieure overeenkomst voor The Joan en Kavel 1. Normaal 

gesproken ligt die overeenkomst er voor vaststelling van het bestemmingsplan. Omdat 

de gemeentelijke plankosten, de investeringen en planschade voor The Joan zijn gedekt 

kan hier eenmalig van worden afgeweken. 

 

1. gemeentelijke plankosten 

De gemeente heeft met de initiatiefnemer een intentieovereenkomst gesloten waarin 

onder meer is geregeld dat laatstgenoemde partij de exploitatiebijdrage plankosten aan 

de gemeente vergoed. Daarmee zijn de gemeentelijke plankosten ten behoeve van deze 

ontwikkeling gedekt. 

 

2. investeringen 

Met de gemeente Amsterdam worden afspraken gemaakt dat Amsterdam investeert in de 

openbare ruimte. Deze investering wordt verhaald op de verschillende ontwikkelingen. 

Een voorbeeld hiervan is het doortrekken van de Joan Muyskenweg, waarvan 25% van 

de kosten voor rekening komt van het ABPZ. Met de ontwikkeling van The Joan verdient 

de gemeente Amsterdam geld (kavel wordt in erfpacht uitgegeven) waarmee de kosten 

voor bijvoorbeeld het doortrekken van de Joan Muyskenweg zijn gedekt. De Joan 

Muyskenweg is al aangelegd dus de kosten zijn reeds gemaakt door Amsterdam. Het 

vastleggen daarvan is slechts een formaliteit en daarmee geen risico. 

 

3.  planschade 

Aangezien de anterieure overeenkomst nog niet gereed is, is er formeel nog geen 

afspraak over planschade. De initiatiefnemer heeft middels formele bevestiging 

aangegeven gerant te willen staan voor de planschade tot het moment van 

ondertekening anterieure overeenkomst tussen Amsterdam en Ouder-Amstel. Daarmee 

wordt met de initiatiefnemer tussentijds het financiële risico voor de gemeente van 

planschade afgedekt. Hiervoor wordt apart een overeenkomst opgesteld. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De indieners van de zienswijzen krijgen persoonlijk bericht omtrent het collegestandpunt 

over de zienswijzen en over de mogelijkheid om in te spreken bij de 

commissievergadering van 20 juni 2019. 

 

Wat is het vervolg? 
Na de vaststelling door de raad zal het plan wederom gedurende 6 weken ter inzage 

liggen. Voor belanghebbenden die zienswijzen bij de raad hebben ingebracht dan wel 

bezwaar hebben tegen een wijziging bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen. 
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RAADSBESLUIT 
 

 
 

 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/53, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1. de NvB vast te stellen; 

 

2. het bestemmingsplan The Joan vast te stellen als juridisch-planologisch kader 

voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw en parkeergebouw; 

 

3. aan het college burgemeester en wethouders de verplichting op te leggen om te 

komen tot een anterieure overeenkomst met Amsterdam voor The Joan en Kavel 

1 in ieder geval voordat het bestemmingsplan voor Kavel 1 wordt vastgesteld. 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de plaatsvervangend raadsgriffier, de voorzitter, 

  

E. Kling Burgemeester J. Langenacker 
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1. INLEIDING 

 
 
1.1 Aanleiding en doel 
 

Being Development is voornemens de percelen ter hoogte van de Joan Muyskenweg 28-32 te heront-
wikkelen. Het plan ligt op Amstel Business Park Zuid en bestaat uit twee delen: The Joan I en The 
Joan II.  
 
Het plan voor The Joan I voorziet in de bouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw met 
een oppervlak van 27.000 m2 bvo ten behoeve van kantoren, (creatieve) bedrijven en zelfstandige ho-
reca. Het gebouw biedt ruimte aan creatieve ondernemers die willen werken op een levendige plek 
met allure.  
 
Het plan voor The Joan II voorziet in de bouw van een parkeergarage. 
 
Context 

Het plan voor The Joan is onderdeel van de ambitie om Amstel Business Park Zuid de komende jaren 
deel van de stad te maken en stapsgewijs te transformeren tot Werkstad Overamstel. Bedrijvigheid 
blijft daarbinnen de hoofdfunctie, maar omdat de stad en het bedrijventerrein naar elkaar toe zijn ge-
groeid, zijn er kansen voor een meer stedelijke werkomgeving. Dit betekent: 
 Intensiever ruimtegebruik; 
 Meer ontmoetings- en verblijfsmogelijkheden; 
 Een hogere ruimtelijke kwaliteit; 
 Meer functiemenging; 
 De transformatie van de Joan Muyskenweg tot aantrekkelijke stadsstraat die direct verbonden 

wordt met de Utrechtse Brug.  
  
Nieuw bestemmingsplan 

Ter plaatse is ‘Amstel Business Park Zuid’ het vigerende bestemmingsplan. Hierbinnen hebben de be-
treffende percelen de bestemming Bedrijf-1 en deels Verkeer-2. De voorgenomen ontwikkeling past 
niet binnen de kaders van dit bestemmingsplan.  
 
Gemeente Ouder-Amstel is bereid haar planologische medewerking aan het initiatief te verlenen. 
Daarvoor dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld, waarin is aangetoond dat het initia-
tief op de verschillende relevante onderdelen haalbaar is. Voorliggend rapport betreft het bestem-
mingsplan om de procedure te doorlopen. 
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1.2  Ligging en begrenzing plangebied 
 
Het plangebied ligt op het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid, ten zuidoosten van Amster-
dam. Het plangebied grenst aan de noodzijde aan Knooppunt Amstel (A10/A2) en wordt aan de oost-
zijde ontsloten aan de Joan Muyskensweg. Ten zuiden van het plangebied loopt de spoorlijn Amster-
dam Zuid – Amsterdam Bijlmer Arena. De directe omgeving van het plangebied bestaat uit bedrijvig-
heid die valt in categorieën 1 tot en met 3.2 als vermeld in de lijst Staat van inrichtingen.  
Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie A, nummers 1608 en 
1310. De locatie is ca. 7.000 m2 groot. De ligging en globale begrenzing van het plangebied is indica-
tief weergegeven op de figuur 1.1.  
  

Figuur 1.1. Globale weergave van het plangebied 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan  
 
Voor het plangebied is bestemmingsplan ‘Amstel Business Park Zuid’ het geldende juridische kader. 
Dit bestemmingsplan is in werking getreden op 30 augustus 2013 en 3 september 2014 onherroepelijk 
geworden. 
  

Binnen het bestemmingsplan ‘Amstel Business Park Zuid’ heeft het plangebied de bestemming ‘Be-
drijf – 1’ en voor een gedeelte de bestemming ‘Verkeer – 2’. Binnen het bestemmingsvlak ‘Bedrijf-1’ 
zijn bedrijven die vallen in categorie 1 tot en met 3.2 van de lijst Staat van Inrichting toegestaan, als-
mede creatieve bedrijven, met de daarbij behorende en daaraan ondergeschikte voorzieningen met 
uitzondering van horeca. Voor het bestemmingsvlak zijn daarnaast diverse maatvoeringseisen opge-
nomen. Er geldt een maximum bebouwingspercentage van 80% en een maximale bouwhoogte van 15 
meter. Binnen de bestemming ‘Verkeer-2’ zijn wegen met maximaal vier rijstroken, voet- en fietspa-
den, parallelwegen, parkeervoorzieningen en bijbehorende kunstwerken of andere voorzieningen mo-
gelijk.  
 
Op basis van het geldende bestemmingsplan is het niet mogelijk om het gewenste gebouw met bijbe-
horend programma te realiseren.  
 
Om de beoogde ontwikkeling te realiseren is derhalve een herziening van het bestemmingsplan nood-
zakelijk.  
 
Paraplubestemmingsplan Parkeren gemeente Ouder-Amstel (ontwerp 28 juni 2018) 

De gemeente Ouder-Amstel werkt aan een paraplubestemmingsplan voor parkeren. Vooruitlopend 
daarop is de Nota Parkeernormen Ouder-Amstel opgesteld die op 30 juni 2018 in werking is getreden. 
Deze beleidsregels vormen via het paraplubestemmingsplan “Parkeren Ouder-Amstel” een aanvulling 
op alle in Ouder-Amstel geldende bestemmingsplannen. 
 
Uitgangspunt van de nota is sturend parkeerbeleid. Sturend parkeerbeleid, door beperktere parkeer-
ruimte aan te bieden, is gericht op de beperking van het niet-noodzakelijke autogebruik. Gelet op de 
doelstellingen inzake het gemeentelijk milieubeleid en op een efficiënt ruimtegebruik gaat de gemeente 
Ouder-Amstel de komende jaren nadrukkelijker hierop inzetten. Dit zal ten gunste komen van de leef-
baarheid en het gemeentelijk milieubeleid. Dit sturend parkeerbeleid houdt ook verband met nieuwe 
landelijke en regionale ontwikkelingen. Door meer in te zetten op het beschikbaarstelling van mobili-
teitsdiensten en minder op autobezit (“mobillity as a service”) wil de gemeente bijdragen aan de bereik-
baarheid van de Amsterdamse regio en de gemeente Ouder-Amstel.  
 
Binnen het paraplubestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een dynamische verwijzing naar de 
CROW-publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Deze uitgave toetst ontwikkelingen 
naar aard en omvang van de nieuwe functie, verstedelijkingsgraad van de betreffende gemeente en 
locatie binnen de gemeente. Per functie is een tabel uitgewerkt waarin per 100 m2 bruto vloeroppervlak 
van de nieuwe functie de te realiseren parkeerplaatsen zijn opgenomen tussen een minimum en maxi-
mum aantal parkeerplaatsen. Over het algemeen wordt voor nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde van 
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dit minimum en maximum gekozen. Hiervan kan worden afgeweken, maar dan wel binnen de gestelde 
marge van het minimum en maximum. Voor de uitzonderingsgevallen zijn er afwijkingsmogelijkheden.  
 
Gemeente Ouder-Amstel is voornemens om een onafhankelijke parkeernota vast te stellen met daarin 
beleidsregels voor parkeren. Dit toekomstige parkeerbeleid is onlosmakelijk verbonden met dit para-
plubestemmingsplan. De normen die in de nota worden vastgesteld zijn daarmee direct van toepassing 
in dit bestemmingsplan (zie par. 3.2.2).  

De regels behorende bij het paraplubestemmingsplan zijn als volgt: 
 
Het bevoegd gezag kan pas een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten bouwen en/of ge-
bruiken van gronden en/of de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, met inachtne-
ming van het volgende: 
1. in het geval van nieuwbouw, uitbreiding en functiewijziging van gebouwen en/of voorzieningen, dient 

op eigen terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen; 
2. er is sprake van voldoende parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen, indien: 

a. wordt voldaan aan de normen die zijn neergelegd in de door het bevoegd gezag vastge-
stelde beleidsregels met betrekking tot het parkeren en laden en lossen, zoals die gelden 
op het tijdstip van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning; 

b. in het geval het bevoegde gezag geen beleidsregels zoals genoemd in lid a heeft vastge-
steld, wordt voldaan aan de normen uit de CROW-publicatie 317 'kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie', zoals deze in dit bestemmingsplan zijn opgenomen in bijlage 1 en die 
gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en dat indien 
deze publicatie gedurende de planperiode wordt gewijzigd en geen beleidsregels zijn vast-
gesteld, rekening wordt gehouden met de wijziging; 

c. de parkeerplaatsen voldoen aan de verdere eisen (maatvoering en ontwerp) die zijn neer-
gelegd in de CROW-publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', zoals die 
gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en dat indien 
deze publicatie gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met 
de wijziging; 

d. de parkeerplaatsen voldoen aan de verdere eisen (maatvoering en ontwerp) die in volgende 
beleidsnota's worden vastgesteld; en dat indien deze nota wordt vernieuwd, rekening wordt 
gehouden met de nieuwe regels.  

 
Afwijken 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 1, indien: 
a. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen 

terrein redelijkerwijs niet kan worden verlangd; 
b. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en laad- en losvoorzie-

ningen om de toename van de parkeerbehoefte op te vangen; 
c. de betreffende ontwikkeling, mits voldoende ruimtelijk onderbouwd, niet valt in te delen binnen één 

van de gestelde categorieën uit de CROW-publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie';  
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d. het voldoen aan die bepalingen gezien het gebruik en/of het bouwplan van het betreffende plange-
bied, mede gezien de omgeving, niet noodzakelijk is en/of op overwegende bezwaren stuit. 

 
Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt welke stedenbouwkundige, verkeers-
kundige en/of overige ruimtelijke overwegingen hiertoe aanleiding geven en op welke wijze de ruimte-
lijke kwaliteit gewaarborgd blijft.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Na deze inleiding volgt een beschrijving van het plan in hoofdstuk 2. De beleidstoets is in hoofdstuk 3 
van dit bestemmingsplan opgenomen. In hoofdstuk 4 worden alle relevante milieuonderwerpen be-
handeld en verantwoord. De juridische toelichting is in hoofdstuk 5 opgenomen en in hoofdstuk 6 is de 
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven.  
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2. BELEIDSKADER 

 
 
2.1 Inleiding 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het voor het project relevante beleidskader beschreven. 
 
Vooropgesteld wordt dat het rijks- en provinciaal beleid geen directe relevantie heeft voor dit plan. Het 
voornemen is niet in strijd met de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu van het Rijk en met de provin-
ciale Structuurvisie Noord-Holland 2040.  
 
Het plan is tevens niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het gehele plange-
bied bevindt zich, conform artikel 9 van de PRV, binnen bestaand bebouwd gebied. Dit betekent dat er 
vanuit de provincie in zijn algemeenheid geen beperkingen worden opgelegd voor de ontwikkeling van 
stedelijke functies. De ontwikkeling van The Joan sluit aan bij de aanwijzing van bestaand bebouwd 
gebied. 
 
 
2.2 Rijksbeleid 
 
2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vastgesteld op 13 maart 2012, staan de plannen van de 
rijksoverheid ten aanzien van aspecten op het gebied van ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar 
een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het 
Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en 
komt de gebruiker centraal te staan. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelgeving. Hier-
door neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 
 
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een rijksver-
antwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 
 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en ge-

meenten overstijgt, bijvoorbeeld het reserveren van ruimte voor militaire activiteiten en het stellen 
van opgaven in de stedelijke regio’s rondom de mainports, brainports, greenports en valleys; 

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, bijvoorbeeld het 
stimuleren van biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of het beschermen van we-
relderfgoed; 

 een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelrisico kent 
ofwel in beheer bij het Rijk is. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om de hoofdnetten van weg, 
spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners is op rijksniveau 
relevant. 
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Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 
de middellange termijn (2028): 
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-eco-

nomische structuur van Nederland; 
 het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistori-

sche waarden behouden zijn. 
 
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid en heeft daarom uit bovenstaande drie doelen 
slechts dertien nationale belangen naar voren laten komen. Voor die belangen is het Rijk verantwoor-
delijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze belangen hebben decentrale overheden beleidsvrij-
heid. De dertien belangen van het Rijk zijn: 
 een excellent ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingskli-

maat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van 
topsectoren; 

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie; 
 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 
 efficiënt gebruik van de ondergrond; 
 een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste 

stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 
 betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem; 
 het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren 

van het mobiliteitssysteem te waarborgen; 
 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico’s; 
 ruimte voor waterveiligheid en duurzame zoetwatervoorzieningen en kaders voor klimaatbesten-

dige stedelijke (her)ontwikkeling; 
 ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 
 ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en fau-

nasoorten; 
 ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 
 zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele beslui-

ten. 
 

Doorwerking plangebied 

Met dit initiatief worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarbij nationale belangen ge-
moeid zijn. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft dan ook geen invloed op dit plan. 
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2.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 
Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie 
heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, zijn geborgd in het 
Barro. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplan-
nen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.  
 
Doorwerking plangebied 

De voorgenomen ontwikkeling speelt zich af op lokaal niveau en heeft geen relatie met het ruimtelijk 
ordeningsbeleid op nationaal niveau. Geconstateerd kan worden dat het initiatief niet conflicteert met 
het nationaal ruimtelijk ordeningsbeleid. Het Barro heeft dan ook geen doorwerking naar dit bestem-
mingsplan. 
 
2.2.3 Beleid Rijkswaterstaat 

 
Gezien de ligging van het plangebied direct aan de verbindingsweg van de A2-A10 bij knooppunt Amstel 
heeft reeds vooroverleg met Rijkswaterstaat plaatsgevonden en is het plan getoetst aan vigerend beleid. 
Geconcludeerd kan worden dat er op voorhand geen onoverkomelijke bezwaren zijn: 
 Vanuit het Rijk ligt er geen ruimtereservering ten behoeve van verbreding op het betreffende traject. 

Dit geldt zowel voor de verbindingsweg A2-A10 als de A10 Oost. 
 Het plangebied ligt voor een klein deel binnen de zone van het zogenaamde Wbr-gebied. Als er 

werken worden uitgevoerd op, onder of bij een rijksweg, dan is daarvoor meestal een vergunning 
voor nodig op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (de Wbr-vergunning, doorlooptijd 8 
weken). Deze procedure wordt doorlopen. In de het proces tot gunning zal blijken of er geen on-
overkomelijke bezwaren zijn. Het rooilijnenbeleid legt geen eisen op aan het plangebied.  

 Vanuit verkeersveiligheid is het kader “Beoordeling van Objecten langs Auto(snel)wegen” van Rijks-
waterstaat van toepassing. Dit beleid heeft onder meer betrekking op reclameobjecten. Hiermee is 
het plan niet in strijd. 

 
2.2.4 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstede-
lijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet op een zorgvul-
dige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De lad-
der is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 
‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzienin-

gen.” Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige 
omvang moet zijn.1 
 

                                                      
1   O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus  
     2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 
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Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder terugge-
bracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stede-
lijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan 
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan 
die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 
 
Onderzoek  

Er is door BRO een ladder voor duurzame verstedelijking opgesteld, aangezien het initiatief is aan te 
merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In deze ladderonderbouwing is onderzocht waarom er 
behoefte is aan de realisatie van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw met zelfstandige ho-
reca. Hieronder worden in het kort de conclusies weergegeven, het gehele document is opgenomen in 
bijlage 1 bij dit bestemmingsplan. 
 

Bedrijvigheid en creative office 

Met dit planinitiatief wordt er meer kantoor- en (creatieve) bedrijfsruimte gerealiseerd in een gebied 
met relatief veel leegstand, al bevindt deze leegstand zich hoofdzakelijk aan de oostzijde van het 
spoor Amsterdam-Utrecht, rondom de Joop Geesinkweg en Wenckebachweg. Daar zijn in het verle-
den veel inflexibele kantoorruimtes gerealiseerd die niet of niet voldoende meer aansluiten op de hui-
dige vraag.  
 
In algemene zin geldt dat de kantoren- en bedrijfsruimtenmarkt zich positief ontwikkelt en dat er vooral 
vraag is naar moderne huisvesting van bedrijven en flexibele kantoorconcepten. 
 
Voor dit plangebied is het van belang om een werkstad te creëren en door in te spelen op de vraag 
van de groeiende ICT- en zakelijke dienstverleningsbranche kan dit gerealiseerd worden.  
 
De veranderende behoefte aan huisvesting voor kantoren en bedrijven heeft als gevolg dat een kwali-
tatieve benadering van groter belang is dan het sectorale bedrijven- of kantorenbeleid. Omdat bedrij-
ven in met name de creatieve sector graag opereren vanuit levendige locaties waar ze soortgelijke, 
maar juist ook andere soorten gebruikers tegenkomen en de traditionele bedrijfsmatige activiteiten 
veranderen, passen dit soort initiatieven vaak goed in het stedelijk gebied. Dit soort gevestigde bedrij-
ven trekken soortgelijke bedrijven en zorgen voor een gemêleerd gebied met bedrijvigheid en creative 
office. 
 
Horeca 

Er wordt veel waarde gehecht aan een stedelijke, levendige omgeving waar horeca en winkels zijn, 
waar winkels zijn en waar er sprake is van een goede fiets- en OV-bereikbaarheid. Bedrijven hebben 
steeds meer de neiging om naar dit soort gemengde stedelijke milieus te verplaatsen en de bouw en 
intensivering van kwalitatief hoogwaardige werkruimtes en voorzieningen bieden kansen voor centraal 
gelegen bedrijventerreinen als het Amstel Business Park Zuid. Door horeca toe te voegen, wordt het 
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imago van het bedrijventerrein verbeterd en wordt de omgeving aantrekkelijk om te verblijven. Tegelij-
kertijd concurreert horeca op een dergelijke locatie slechts beperkt met reguliere horeca in centrumge-
bieden in de omgeving. Dit maakt dat als gevolg van de beoogde horeca-ontwikkeling geen onaan-
vaardbare effecten te verwachten zijn. 
 

Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat er behoefte is aan de ontwikkeling van bedrijvigheid/creatieve office 
en horeca op deze plek. De kantoren- en (creatieve) bedrijfsruimtenmarkt ontwikkelt zich positief en er 
is vraag naar moderne huisvesting van bedrijven en flexibele kantoorconcepten. Daarnaast zijn er 
geen onaanvaardbare effecten te verwachten als gevolg van de geplande horeca-ontwikkeling. Ho-
reca op deze plek concurreert slechts met reguliere horeca in centrumgebieden in de omgeving. Daar-
naast zal het imago en de entree van het bedrijventerrein worden verbeterd met de komst van horeca 
en aantrekkelijker worden om te verblijven. 
 
 
2.3 Provinciaal beleid  
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 

Op 21 juni 2010 hebben de Provinciale Staten de Provinciale Structuurvisie 2040 vastgesteld. Er 
wordt hierin het behoud en de versterking van de internationale concurrentiepositie geambieerd. Hier-
voor worden duurzame energie en klimaatbestendige ontwikkelingen noodzakelijk geacht en wordt er 
ingezet op bundeling van functies, optimalisatie van bereikbaarheid en ontwikkeling van de verstedelij-
kingsas Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere. Amstel Business Park Zuid wordt in dit beleid aange-
duid als “bestaand bedrijventerrein” ten behoeve van concentratie van bedrijvigheid waarbij herstruc-
turering en verdichting kan plaatsvinden, zeker gezien de ligging nabij een openbaar vervoer-knoop-
punt.  
 
De provincie kiest voor hoogstedelijke milieus en beperkte uitleg van bedrijventerreinen, hiermee 
houdt de Provincie Noord-Holland het landelijk gebied open en dichtbij. Dit draagt bij aan de ambitie 
de Metropoolregio te laten groeien tot een internationaal concurrerende duurzame stedelijke regio. 
Ten aanzien van bedrijventerrein is het streven in aantal nauwelijks uit te breiden maar door herstruc-
turering, duurzame inrichting, intensivering en transformatie beter gebruik te maken van de bestaande 
voorraad. 
 
De Provincie Noord-Holland zorgt voor een regionale ruimtelijke hoofdstructuur waarin functies slim 
gecombineerd worden en goed bereikbaar zijn, nu en in de toekomst. Duurzaam ruimtegebruik vormt 
een rode draad door het provinciaal ruimtelijk beleid. Onder duurzaam ruimtegebruik verstaat de Pro-
vincie Noord-Holland het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek. Deze juiste plek wordt be-
paald door verschillende factoren zoals de aanwezige milieukwaliteit, de behoefte aan voorzieningen 
zoals passende huisvesting voor bewoners en bedrijven op specifieke locaties en de bereikbaarheid 
van die locaties.  
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De Provincie Noord-Holland wil steden optimaal benutten en de landschappen open houden, maar 
ook ruimte bieden aan de economie en woningbouw. De Provincie Noord-Holland streeft daarom naar 
verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van het be-
staand bebouwd gebied, met name waar het gaat om bedrijventerreinen, ondergronds bouwen, hoog-
bouw, stationsomgevingen en knooppunten. Van nieuwe ontwikkelingen moet nut en noodzaak wor-
den aangetoond. Vervolgens dient te worden aangetoond dat de betreffende ontwikkeling niet (ge-
heel) door middel van verdichting, transformatie en herstructurering kan worden gerealiseerd. 
 
Doorwerking plangebied 

Het plan voorziet in de bouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw ten behoeve van kan-
toren, (creatieve) bedrijven en zelfstandige horeca. Er is aangetoond dat er behoefte is aan een pro-
gramma in deze vorm (paragraaf 2.1.3). Het ontwikkelen van het bedrijfsverzamelgebouw vindt plaats 
binnen bestaand stedelijk gebied op een bestaand bedrijventerrein. Met het toevoegen van horeca 
wordt het imago van het bedrijventerrein verbeterd en het gebied aantrekkelijker. Daarmee ligt het 
plan in lijn met de provinciale structuurvisie. 
 
Provinciale ruimtelijke verordening 

De verordening betreft een juridisch-bindende uitwerking van de structuurvisie en bevat derhalve con-
crete regels die doorwerken naar lagere overheden. Met het bepaalde in de verordening dient dus re-
kening gehouden te worden in een bestemmingsplan. 
 
Doorwerking plangebied 

Het gehele plangebied bevindt zich, conform artikel 9 van de PRV, binnen bestaand bebouwd gebied. 
Dit betekent dat er vanuit de provincie in zijn algemeenheid geen beperkingen worden opgelegd voor 
de ontwikkeling van stedelijke functies. De ontwikkeling van The Joan sluit aan bij de aanwijzing van 
bestaand bebouwd gebied. Het planvoornemen ligt in lijn met de provinciale ruimtelijke verordening.  
 
 
2.4  Regionaal beleid 
 

Werkplan en Uitvoeringsstrategie Plabeka   

Plabeka staat voor Platform Bedrijven en Kantoren en is een regionaal samenwerkingsverband waarin 
de provincies Noord-Holland en Flevoland samen met de Stadsregio Amsterdam vraag en aanbod van 
bedrijfslocaties zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Op 23 juni 2011 is de uitvoeringsstrategie Ple-
keba 2010-2040 vastgesteld door betrokken bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam. Het doel 
dat Plabeka stelt, luidt:  
 
“Het creëren van voldoende ruimte en kwaliteit van werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen, zeeha-

venterreinen) voor een evenwichtige economische ontwikkeling om daarmee een bijdrage te leveren 

aan de versterking van de (internationale) concurrentiepositie van de Metropoolregio en het verbeteren 

van het regionale vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven”.  
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In het werkplan wordt de urgentie voor 2014-2018 gelegd op vraaggerichte kwalitatieve profilering bij 
werklocaties en versterking van het kennisnetwerk. Waar het werkplan richtinggevend is, is de uitvoe-
ringsstrategie maatgevend. 
 
In de uitvoeringsstrategie zijn afspraken gemaakt om in het planaanbod van kantoren en bedrijventer-
reinen te schrappen, om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren en om bestaande kantoren 
te herontwikkelen tot duurzame kantoorconcepten of andere functies (zie bijlage 1). 
 
De behoefteraming aan kantoren in de uitvoeringsstrategie heeft alleen betrekking op de uitbreidings-
vraag voor kantoren op formele kantorenlocaties. Er is echter ook een niet-geraamde kantorenvraag op 
informele werkmilieus. De deelregio’s binnen de MRA wordt de mogelijkheid geboden van beperkte 
kantoorontwikkeling buiten formele kantorenlocaties. Partijen hebben in de uitvoeringsstrategie Plabeka 
3.0 (20 juli 2017) afgesproken dat die ontwikkelingen per deelregio beperkt blijven tot maximaal 10.000 
m2 bvo per jaar.  
 
Doorwerking plangebied 

Het planvoornemen past binnen de doelstelling van het Werkplan Plabeka. De kantoren- en (creatieve) 
bedrijfsruimtenmarkt ontwikkelt zich positief en er is vraag naar moderne huisvesting van bedrijven en 
flexibele kantoorconcepten (zie par. 2.2.4). Daarnaast is er met het plan sprake van een zichtbare kwa-
liteitsverbetering aan de Joan Muyskenweg en een eerste stap in de herstructurering van dit gebied tot 
een aantrekkelijk werk- en verblijfsgebied aan de toekomstige stadsstraat. Tot slot past het beoogde 
programma binnen de afspraak uit de uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 om maximaal 10.000 m2 bvo aan 
kantoorontwikkeling mogelijk te maken. 
 
 
2.5 Gemeentelijke beleid  
 
Structuurvisie Ouder-Amstel 2007 

In deze beleidsambitie is opgenomen dat er gestreefd wordt naar het behoud van een sterke werkge-
legenheidsfunctie van het Amstel Business Park Zuid. De ambitie leeft om van dit Business Park een 
toekomstvast bedrijventerrein te maken, wat inhoudt dat het bedrijventerrein als doel heeft een aan-
trekkelijke werkomgeving te vormen voor de werknemer. Het Business Park dient een bedrijventerrein 
te worden dat ook op langere termijn een groot aantal MKB bedrijven huisvest. Ook is het plan om de 
economische structuur de komende jaren te verbreden met onder meer de toelating van horecabedrij-
ven, sportaccommodaties en andere ontspanningsmogelijkheden.  
 
Doorwerking plangebied 

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw, met horeca. Het be-
drijfsverzamelgebouw draagt er toe bij om van Amstel Business Park Zuid een toekomstvast bedrij-
venterrein te maken. Met het toevoegen van horeca wordt de economische structuur verbreed en de 
werkomgeving aantrekkelijker. Het plan ligt daarmee in lijn met de structuurvisie. 
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Visie 2020 (2009) 

Ouder-Amstel is een zelfbewuste en krachtige gemeente en wil dat blijven in de toekomst. Dat kan 
niet als alles op zijn beloop wordt gelaten. Daarom is met het oog op 2020 een toekomstvisie gemaakt 
met een ambitieus maar realistisch perspectief. Ouder-Amstel maakt daarin gebruik van haar unieke 
ligging in de Metropoolregio Amsterdam. Op bepaalde plekken wordt ruimte geboden voor nieuwe ont-
wikkelingen. Hierdoor komen energie en middelen vrij om waardevolle groene gebieden te behouden 
en kwalitatief te versterken. 
 

De ambitie luidt: “Ouder-Amstel ontwikkelt zich op haar sterke punten en kwaliteiten tot een aantrek-
kelijke woon- en werkgemeente bestaande uit een buurtschap en drie zelfstandige vitale kernen met 
bij haar schaal passende voorzieningen en recreatieve en culturele functies voor inwoners en regio-
nale medebewoners.” 
 
In 2020 biedt het Amstel Business Park Zuid een ruimer aanbod aan verschillende functies, waardoor 
bijvoorbeeld de sociale veiligheid is verbeterd. Daarnaast is een ontwikkeling op gang gekozen om dit 
belangrijke bedrijventerrein kwalitatief, duurzaam en energieneutraal te versterken.  
Doorwerking plangebied 

Het planvoornemen is in lijn met de Visie 2020 voor het Amstel Business Park Zuid. The Joan voorziet 
in een ander, ruimer en gedifferentieerder functieaanbod met onder meer horeca. Dit leidt tot een kwa-
litatieve verbetering met meer levendigheid aan de Joan Muyskenweg. Daarnaast wordt The Joan een 
duurzaam gebouw.  
 
Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013 

In deze beleidsambitie is opgenomen dat er gestreefd wordt naar het behoud van een sterke werkge-
legenheidsfunctie van het Amstel Business Park Zuid. De ambitie leeft om van dit Business Park een 
toekomstvast bedrijventerrein te maken, wat inhoudt dat het bedrijventerrein als doel heeft een aan-
trekkelijke werkomgeving te vormen voor de werknemer. Het Business Park dient een bedrijventerrein 
te worden dat ook op langere termijn een groot aantal MKB bedrijven huisvest. Ook is het plan om de 
economische structuur de komende jaren te verbreden met onder meer de toelating van horecabedrij-
ven, sportaccommodaties en andere ontspanningsmogelijkheden.  
 
Doorwerking plangebied 

Het planvoornemen is in lijn met het gemeentelijk economisch beleid voor het Amstel Business Park 
Zuid. The Joan voorziet in een ander, ruimer en gedifferentieerder functieaanbod met onder meer ho-
reca. Dit leidt tot verbreding van de economische structuur en tot een aantrekkelijkere werk- en ver-
blijfsomgeving.  
 

Werkstad Overamstel: Ruimtelijk-Economische Visie Amstel Business Park Zuid 2017 

Er zijn veel nieuwe initiatieven in en om het Amstel Business Park. In het Amstelkwartier is een 
nieuwe woonwijk ontwikkeld en in het noordelijk deel van Amstel Business Park spelen ontwikkelingen 
met onder meer de komst van creatieve industrie. Ook in Amstel Business Park Zuid (ABP-Zuid) spe-
len de nodige ontwikkelingen. De ruimtelijk-economische visie analyseert de positie van ABP-Zuid, be-
schrijft toekomstscenario’s en schetst mogelijke richtingen waarlangs ABP-Zuid kan doorontwikkelen 
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en transformeren van een bedrijventerrein naar een ‘werkstad’. Bovendien hebben ondernemers aan-
gegeven dat er op korte termijn verbeteringen nodig zijn aan de openbare ruimte en de uitstraling. De 
horizon voor de visie is 2040: de komende 25 jaar zal er veel gaan veranderen. De ambitie is om het 
bedrijventerrein deel van de stad te maken: de Werkstad Overamstel. De betreffende visie is opge-
steld door de gemeente Ouder-Amstel in samenwerking met de gemeente Amsterdam en onderne-
mers. 
 
Voor het Amstel Business Park Zuid bestaat de ambitie om als werkstad meer een samenhangend 
ecosysteem te gaan worden. Door het toevoegen van horeca en leisure neemt de interactie van be-
drijven toe en wordt het prettiger om in het gebied te verblijven. Hierdoor gaat de dynamiek richting 
een 16 uurseconomie, wordt het leuker en veiliger in het gebied en versterkt de binding van de gebrui-
ker met het gebied. Uitgangspunt blijft dat bedrijvigheid een belangrijk onderdeel is voor de werkstad 
en dit mag niet worden weggedrukt door kantoorachtige functies. Concreet betekent dit voor het ge-
bied: 
 Van bedrijventerrein naar werkstad: aantrekkelijk, veilig en duurzaam voor bedrijven, werknemers, 

klanten en passanten; 
 Ontwikkelmogelijkheden vergroten: verdichten, verkleuren; 
 Netwerk: verbeteren en verbinden op stedelijke schaal; 
 Ruimtelijk en functioneel versterken ov-knooppunten. 
 
Profiel Joan Muyskenweg 

De vijf deelgebieden van ABP-Zuid hebben elk een eigen economisch profiel. Er zijn hierbij grote ver-
schillen tussen de deelgebieden, zowel in programmering als in dynamiek. Aan de Joan Muyskenweg 
zijn de functies overwegend eenzijdig en grootschalig, met uitzondering van het kantoorgebouw 
Anckesteijn. Bedrijven zijn vaak van de weg afgekeerd of met hekken van de weg gescheiden. Hierdoor 
zijn er geen ogen op de weg en is er weinig levendigheid.  
 
De wisselwerking tussen bebouwing en straat, privaat en publiek is de essentie van de stad. Om de 
ambitie van werkstad waar te maken moeten de mogelijkheden op de kavel worden verruimd en moeten 
eisen worden gesteld aan bebouwing en gebruik aan de stadsstraten, waaronder de Joan Muyskenweg. 
 
Joan Muyskenweg: de nieuwe stadsstraat 

De 'Nieuwe Stadsstraat', de Joan Muyskenweg, heeft een interessant perspectief op de langere termijn. 
De straat wordt losgekoppeld van de snelweg en direct verbonden met de Utrechtse Brug en Rijnstraat. 
Hierdoor ontstaat een stedelijke hoofdstraat, vergelijkbaar met de Spaklerweg, die op termijn in zuide-
lijke richting kan worden doorgetrokken richting De Nieuwe Kern. Dit biedt kansen voor verdichting en 
adressering aan de straat. 
 
Voor een levendige stadsstraat is het activeren van de straat door de aangrenzende bebouwing een 
belangrijk punt: mensen die op de straat kijken en in en uit lopen maken de straat veilig en aantrekkelijk. 
 
De nieuwe stadsstraat vormt de basis voor een nieuw stedelijk werk- en verblijfsmilieu en versterkt het 
netwerk van Amsterdam en Duivendrecht, waardoor de Zuidoostlob beter verbonden wordt met de stad.  
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Doorwerking plangebied 

Het beoogde verzamelgebouw en bijbehorend programma draagt bij aan de stapsgewijze transforma-
tie en vernieuwing van het gebied tot Werkstad Overamstel. Het ontwerp past binnen de ambities van 
de nieuwe stadsstraat. The Joan wordt een transparant gebouw dat zich presenteert aan de Joan 
Muyskenweg met onder meer een horecavoorziening. Mede hierdoor wordt het prettiger om in het ge-
bied te verblijven. Het plan ligt daarmee in lijn met de Ruimtelijk-Economische Visie Amstel Business 
Park Zuid 2017. 
 
Beleidsnotitie duurzaamheid 2017-2021 

In de Beleidsnotitie duurzaamheid heeft Ouder-Amstel haar duurzaamheidsambities geformuleerd. 
Volgend op de nationale en regionale doelstellingen, stelt de gemeente Ouder-Amstel zich als stip op 
de horizon de ambitie om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Voor de looptijd van deze nota (tot 
2021) volgt Ouder-Amstel de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord:  
 een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar;  
 een toename van het aantal duurzame energie naar 14% in 2020 en 16% in 2023.  
 
Met een aandeel van 3,1% duurzame energieopwekking (stand van zaken 2015) en een gereali-
seerde energiebesparing van 2% vanuit onder andere samenwerking met de regiogemeenten, is een 
eerste stap gezet. Maar als de gemeente Ouder-Amstel de gestelde nationale en regionale doelstellin-
gen wil halen, is een versnelling nodig en zal er fors ingezet moeten worden op de volgende uitdagin-
gen:  
1. Energie besparen door het verbruik sterk terug te dringen;  
2. Duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zon en wind;  
3. Energietransitie, zoals uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas;  
4. Verduurzaming van de mobiliteit, met bijvoorbeeld elektrische auto’s.  
 
Speerpunt van het gemeentelijk beleid binnen deze energieambitie is allereerst de verduurzaming 
(energiebesparing en duurzame energieopwekking) van de bestaande gebouwde omgeving. Hierbin-
nen worden de volgende sectoren/doelgroepen onderscheiden:  
 particuliere woningeigenaren;  
 VvE’s;  
 (sociale) huurders;  
 bedrijven;  
 scholen;  
 sportverenigingen.  
 
Daarnaast wordt bij nieuwbouw maximaal ingezet op duurzaamheid. Wat betreft het thema Energie 
gaat het dan om de volgende uitgangspunten:  
 een energie neutrale leefomgeving/woonwijk;  
 een duurzame energievoorziening zonder gasaansluiting (restwarmte/all-electric);  
 benutting van duurzame bronnen en opwek (warmte- en koudenet, zonne-energie);  
 alleen no regret maatregelen.  
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En tenslotte wordt vanuit het thema energie ingezet op duurzame mobiliteit. Focus in deze nota ligt 
hierbij op elektrisch vervoer en laadpunten. Voor andere mobiliteitsonderwerpen wordt verwezen naar 
onder andere het Fietsstimuleringsplan. 
 

Conclusie 

Het initiatief wordt gebouwd op basis van verschillende uitgangspunten conform de gemeentelijke be-
leidsnotitie ten aanzien van energiebesparing, energieopwekking en mobiliteit. Het plan ligt daarmee 
in lijn met de visie van deze beleidsnotitie. Enkele te verwachten maatregelen zijn: 
 Gebruik van milieuvriendelijke materialen met keurmerk (DUBO, FSC) (productie/levensduur/ her-

gebruik/verwerking/geen uitlogende of toxische materialen); 
 Cradle to cradle, ook bouwen voor de lange termijn; 
 Aanpasbaar en toekomstbestendig bouwen en inrichten; het gebouw is op meerdere manieren te 

gebruiken zonder dat dit bij de wisseling van het gebruik tot grote problemen en/of hoge investe-
ringen leidt; 

 Optimalisatie van de gebouwconstructie en materiaalgebruik (materiaalgebruik minimaal, lange 
levensduur en weinig milieubelastend onderhoud en goed te scheiden en recyclen); 

 Toepassing duurzame bouwmethoden (zoals houtskeletbouw); 
 Waterbesparende voorzieningen; 
 Optimale isolatie; 
 Gebruik LED-verlichting, ook buiten; 
 Inkoop groene stroom; 
 Voorzieningen/oplaadpunten elektrisch rijden; 
 100% gebruik maken van groene/duurzame energie (zonnepanelen/restwarmte); 
 Inrichten parkeerplaatsen dat elektrisch laden volledige wagenpark in de toekomst mogelijk is. 
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3. HET PROJECT 

 
 
3.1 Huidige situatie 
 
Het plangebied ligt aan de Joan Muyskensweg te Amsterdam in de oksel van de A10 en is onderdeel 
van het Amstel Business Park Zuid. Aan de Joan Muyskenweg zit een aantal grote bedrijven: de druk-
kerij van de Persgroep, de Bouwmaat (leverancier voor professionele bouwers), G-Star en de busre-
mise van het GVB zorgen voor relatief veel werkgelegenheid. Allen hebben grote bedrijfspanden en 
bepalen daarmee het beeld en de uitstraling van de omgeving. Kantoorverzamelgebouw Anckesteijn 
zorgt voor de vestiging van enkele zakelijke dienstverleners, ICT’ers en bedrijven in de categorie ove-
rig. Door de huidige positionering van de Joan Muyskenweg binnen de stad is het een locatie die 
enigszins lastig vindbaar is. Toch heeft het gebied kwaliteiten. De oostzijde ligt met de achterkant aan 
het water, de ligging aan de A2 en A10 zorgt voor een goede zichtbaarheid en de Amsterdamse Ri-
vierenbuurt is dichtbij. De grote kavels in de omgeving maken echter dat de dynamiek zich vooral op 
de kavels zelf afspeelt en niet aan de straat.  
 
In de huidige situatie is binnen het plangebied bouwmarkt Bouwmaat XL gevestigd. Het grootste deel 
van het plangebied bestaat uit de parkeerplaats behorende bij de bouwmarkt, een ander gedeelte van 
het plangebied bestaat momenteel uit bedrijfsbebouwing en een smalle groenzone tegen de A10 aan. 
 

Figuur 3.1. Impressie huidige situatie plangebied 
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3.2 Toekomstige situatie 
 
Voor de toekomst is de ambitie uitgesproken om het Amstel Business Park Zuid een intensiever en 
toekomstbestendig onderdeel van de stad te laten worden. Werken is en blijft daarom de kernactiviteit 
van het Business Park, maar omdat de stad en het bedrijventerrein naar elkaar toe zijn gegroeid, zijn 
er kansen voor een meer stedelijke werkomgeving. De ontwikkeling van ABP-Zuid naar een werkstad 
behoeft voor de toekomst een intensiever ruimtegebruik, meer ontmoetingsmogelijkheden, een hogere 
ruimtelijke kwaliteit en meer mening met andere functies. 
 

3.2.1 Bouwplan en programma 

 
Het plan voor The Joan I voorziet in de bouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw van in 
totaal 27.000 m2 bvo ten behoeve van kantoren, (creatieve) bedrijven en zelfstandige horeca. Daar-
naast voorziet het plan in de bouw van een parkeergarage voor in totaal 377 parkeerplekken (The 
Joan II). Voor het plan wordt het bestaande kantoorpand aan de Joan Muyskenweg afgebroken en 
verdwijnt het parkeerterrein van de Bouwmaat. De huidige parkeerplaatsen van de Bouwmaat (130 
stuks) komen terug in de nieuwe parkeergarage. Het totale programma is weergegeven in onder-
staande tabel. 
 

The Joan I: multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw Max. programma m2 bvo 

Kantoren 10.000* 
Bedrijfsruimte 4.000  
Creatieve bedrijven 22.500* 
Zelfstandige horeca 500 
TOTAAL 27.000  

The Joan II: parkeergarage Programma m2 bvo 

Parkeren Conform parkeernorm (zie par. 3.2.2) 
*gezamenlijke oppervlakte kantoren en creatieve bedrijven maximaal 22.500 m² bvo, waarvan maximaal 10.000 m² bvo aan 

kantoren. 

 
The Joan I 

Het bedrijfsverzamelgebouw (The Joan I) krijgt een maximale bouwhoogte van 40 meter, bestaande 
uit 35 meter hoofdgebouw en 5 meter reservering ten behoeve van duurzaamheidsvoorzieningen, zo-
als kassen en installaties. Het gebouw wordt gekenmerkt door het vele glas, groen en duurzame ma-
terialen. Andere uitgangspunten zijn: 
 Een innovatieve, publiek toegankelijke en aantrekkelijke plint aan de Joan Muyskenweg; 
 Een gebouw met veel daglicht, groene longen dat daarmee bijdraagt aan een circulaire en duur-

zame economie; 
 Een kwaliteitsverhoging tussen The Joan en de Bouwmaat; 
 Een gebouw dat functioneert als katalysator en netwerkplek voor bedrijvigheid; 
 Een gebouw met uitgesproken architectuur dat bijdraagt aan het stapsgewijze proces naar een 

nieuwe stedelijke werkomgeving in het gebied (Werkstad Overamstel); 
 Een functioneel en efficiënt gebouw met groene, duurzame en gezonde kenmerken: 
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- Goed zichtbaar vanaf de A10 en Joan Muyskenweg en zeer toegankelijk (voetganger, fiets, 
auto);  

- Uitnodigende architectuur en een multifunctioneel gebouw;  
- Intensief ruimtegebruik (publieke, semi-privaat en private ruimtes);  
- Flexibele indeelbare vloeren met interactie en dynamiek tussen verdiepingen via de atria;  
- Verticaal en horizontaal groen en opvang en hergebruik van regenwater; 
- Natuurlijke lichtinval via atria en glazen façade; 
- Duurzame materialen en energie (opwekking en besparing/ gebruik) en 
- BREEAM certificering. 

 

The Joan II   

De parkeergarage (The Joan II) krijgt een maximale bouwhoogte van 17 meter. De parkeergarage 
voorziet primair in zowel parkeren voor The Joan I als de huidige parkeervoorziening van de Bouw-
maat. Tussen de beide gebouwen komt een toegangsweg (zie het planboek in de bijlage bij dit be-
stemmingsplan).  
 
Uitgangspunten voor The Joan II zijn: 
 Een aangrenzend parkeerhuis, toekomstgericht, flexibel (mogelijk aanpasbaar, demontabel) en 

efficiënt; 
 Bovengronds parkeren, grotendeels uit het zicht voor huurders van The Joan I en Bouwmaat.  
 
Voor de Joan II is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Op termijn zijn burgemeester en wethou-
ders bevoegd om dit gebied onder voorwaarden te wijzigen in 'Gemengd' ten behoeve van bedrijven, 
creatieve bedrijven en/of broedplaatsen en gebouwde parkeervoorzieningen. 
 
3.2.2 Parkeren 

 
Beleid 

Nota Parkeernormen Ouder-Amstel 

Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuw parkeerbeleid opgesteld in de ‘Nota Par-
keernormen’, die op 30 juni 2018 in werking is getreden. Deze beleidsregels vormen via het para-
plubestemmingsplan “Parkeren Ouder-Amstel” een aanvulling op alle in Ouder-Amstel geldende be-
stemmingsplannen. 
Uitgangspunt van de nota is sturend parkeerbeleid. Sturend parkeerbeleid, door beperktere parkeer-
ruimte aan te bieden, is gericht op de beperking van het niet-noodzakelijke autogebruik. Gelet op de 
doelstellingen inzake het gemeentelijk milieubeleid en op een efficiënt ruimtegebruik gaat de ge-
meente Ouder-Amstel hier de komende jaren nadrukkelijker op inzetten. Dit zal ten gunste komen van 
de leefbaarheid en het gemeentelijk milieubeleid. Dit sturend parkeerbeleid houdt ook verband met 
nieuwe landelijke en regionale ontwikkelingen. Door meer in te zetten op beschikbaarstelling van mo-
biliteitsdiensten en minder op autobezit (“mobillity as a service”) wil de gemeente bijdragen aan de be-
reikbaarheid van de Amsterdamse regio en de gemeente Ouder-Amstel.  
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Ook het effect van het stimuleren van (elektrisch)autodelen en bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfrij-
dende auto’s kunnen hieraan bijdragen. Dit kan leiden tot het vaststellen van nieuwe parkeernormen, 
die afwijken van de standaard CROW-kengetallen. Deze ontwikkelingen zullen niet allemaal in één 
keer plaatsvinden, maar in de loop van ten minste enige jaren. Om hiervoor voldoende tijd te hebben, 
wordt vooralsnog in veel gevallen uitgegaan van het bestaande beleid, hetgeen betekent de toepas-
sing van de actuele CROW-kencijfers en bijbehorende gebiedsindeling. 
 
Bedrijventerrein Amstel-Businesspark Zuid (ABPZ) 
In de nota parkeernormen wordt aandacht besteed aan verschillende (deel)gebieden binnen de ge-
meente Ouder-Amstel, waaronder bedrijventerrein Amstel-Businesspark Zuid.  
Voor het bedrijventerrein Amstel-Businesspark Zuid is een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor 
het Amstel Businesspark vastgesteld (zie par. 2.5). Om het ABPZ een intensiever, toekomstbestendig 
onderdeel van de stad te laten worden is een aantal aanpassingen nodig.  
 
De ruimtelijk-economische visie geeft handvatten voor die aanpassingen en ruimere ontwikkelmoge-
lijkheden om van een monofunctioneel bedrijventerrein te komen tot een gemengd gebied. De aanwe-
zigheid van bedrijven is essentieel voor een duurzame en economisch vitale stad. Werken is en blijft 
daarom de kernfunctie van Amstel Businesspark Zuid. De werkstad staat voor functies die onderdeel 
zijn van de stedelijke economie: toelevering aan de stad, creatieve industrie, dienstverlening. De ont-
wikkeling van het Amstel Businesspark Zuid naar een werkstad vraagt om intensivering van het ruim-
tegebruik, meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere ruimtelijke kwaliteit en meer menging met andere 
functies, waaronder horeca. 
 
Voor de parkeernormen geldt de CROW-nom behorende bij een zogenaamde B-locatie. Er geldt: 
 Een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer op regionaal of stadsgewestelijk en lokaal ni-

veau; 
 Een redelijke bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau; 
 Een beperking van parkeerfaciliteiten, vooral voor langparkeerders; 
 Een goede bereikbaarheid per fiets. 
 
Paraplubestemmingsplan Parkeren 

Ten behoeve van parkeren is een parkeergebouw voorzien. De regeling voor parkeren is vastgelegd 
in het Paraplubestemmingsplan Parkeren (zie par. 1.3). De bijbehorende regeling luidt samengevat 
als volgt: 
 In het geval van nieuwbouw, uitbreiding en functiewijziging van gebouwen en/of voorzieningen, 

dient op eigen terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid en laad- en losvoor-
zieningen; 

 Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen, indien wordt vol-
daan aan de normen die zijn neergelegd in de door het bevoegd gezag vastgestelde beleidsregels 
met betrekking tot het parkeren en laden en lossen, zoals die gelden op het tijdstip van indiening 
van de aanvraag omgevingsvergunning. 
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Concreet betekent dit dat voor het programma van The Joan, uitgezonderd horeca, een parkeernorm 
geldt van 1:125 m2 bvo. 
 
 
Doorwerking plangebied 

De parkeernorm betekent voor het aantal parkeerplaatsen het volgende: 
 
Tabel 1: doorvertaling parkeerbeleid naar programma 

The Joan I Programma m2 bvo Max. CROW-norm m2 bvo Aantal parkeerplaatsen 

Bedrijfsruimte 4.000 1:125 32 

Creatieve bedrijven, 

kantoren 

22.500 1:125 180 

Zelfstandige horeca 500 7:100*) 35 

SUBTOTAAL   247 

Huidige Bouwmaat   130 

TOTAAL MAX.   377 

*) Conform bijlage 1 paraplubestemmingsplan: café/ bar, matig stedelijk, rest bebouwde kom. Opmerking: van deze functie kun-

nen alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden 

genomen. 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal parkeerplaatsen op basis van de maximaal geldende nor-
men mag bestaan uit maximaal 247 parkeerplekken. Met de huidige parkeervoorziening voor de 
Bouwmaat komt het totaal aantal daarmee op 377 parkeerplaatsen. 
 

Conclusie 

Het programma voor The Joan I voorziet conform de geldende parkeernormen voor een B-locatie 
(1:125 m2 bvo) in voldoende parkeergelegenheid.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

 
 
4.1 Bedrijven en milieuzonering 
 
Toetsingskader 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspec-
ten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan een voldoende 
ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieu-
gevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken is gebruik gemaakt van 
de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering van de VNG’. Bij deze publicatie zijn lijsten opgenomen met 
richtafstanden, deze richtafstanden gelden tussen gevoelige bestemmingen (als woningen) en bedrij-
ven of inrichtingen. In gemengde gebieden kan de richtafstand met een stap naar beneden worden 
gesteld. De richtafstanden zijn geen harde normen, hier kan gemotiveerd van worden afgeweken.  
 
Plangebied 

Het project ligt in een gemengd gebied dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van verschillende 
bedrijfsfuncties. Toegestaan zijn bedrijven met milieucategorie 1, 2 of 3.1. Per categorie is de aanbe-
volen minimumafstand tussen een bedrijfsterrein en een "rustige woonwijk" aangegeven. De afstan-
den zijn onder andere vastgesteld aan de hand van ervaringen uit de praktijk. De aanbevolen afstand 
neemt toe naarmate op het betreffende terrein bedrijven uit een zwaardere categorie zijn toegestaan: 
 Categorie 1    10 meter    
 Categorie 2    30 meter    
 Categorie 3.1    50 meter    
 
In de VNG-brochure is vermeld dat de richtafstanden uit bijlage 1 met één afstandsstap kunnen wor-
den verlaagd indien sprake is van het omgevingstype gemengd gebied. Aangezien alleen bedrijven 
met maximaal milieucategorie 3.1 zijn toegestaan geldt een maximale richtafstand van 30 meter. Er 
ligt geen bedrijf binnen een straal van 30 meter. 
 
Doorwerking plangebied 

Geconcludeerd wordt dat het plangebied niet binnen een milieucontour is gelegen van een bedrijf in 
de omgeving. Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ vormt derhalve geen belemmering voor de rea-
lisatie van het bedrijfsverzamelgebouw.  
 
 
4.2 Geluid  
 
Toetsingskader 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige functies (zo-
als woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek 
uitgevoerd dient te worden bij vaststelling of herziening van het bestemmingsplan.  
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Dit geldt voor alle straten en wegen, met uitzondering van: 
 wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen; 
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
Doorwerking plangebied 

Er is geen sprake van het toevoegen van geluidsgevoelige objecten, daarnaast liggen er ook geen ge-
luidsgevoelige objecten in de directe omgeving van het plangebied. Het aspect “geluid” vormt geen 
belemmering voor onderhavig planvoornemen. 
 
 
4.3 Bodem 
 
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde func-
tie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de ge-
bruikers van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. Voor 
alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit 
door middel van een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. 
 
Onderzoek 

In het kader van de ontwikkeling is een vooronderzoek bodem verricht2 (zie bijlage 2). Hieruit blijkt dat 
ter plaatse sprake is van een bodemverontreiniging. Op het terreindeel van de Bouwmaat is sprake 
van een restverontreiniging (minerale olie). Voor deze saneringslocatie geldt de zorgmaatregel geslo-
ten verharding handhaven. Uit de Nota bodembeheer blijkt tevens dat ter plaatse van de planlocatie 
en directe omgeving er een relatief grote kans is dat sprake is van (sterk) verontreinigde grond.  
 
Doorwerking plangebied  

Gebaseerd op de verzamelde gegevens dient de onderzoekslocatie als “verdacht” beschouwd te wor-
den op het voorkomen van verhoogde gehalten in grond en grondwater.  
  
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw is het noodzakelijk om onderhavig 
vooronderzoek aan te vullen met een bodemonderzoek middels boringen en analyses. Dit onderzoek 
is verricht en uit de eerste bevindingen (27 augustus 2018) blijkt dat het opgeboorde bodemateriaal 
deels visueel bijmengingen met puingranulaat bevat.   
 
Wanneer op een locatie puin(resten) aanwezig zijn, dient de locatie conform de onderzoeksnorm als 
asbestverdacht te worden beschouwd en is het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest 
noodzakelijk. De NEN 5707/5897 geeft aan dat alleen indien voldoende kan worden onderbouwd of 
gemotiveerd dat het puin (ongeacht de mate van puin, dus ook puin sporen) en/of puingranulaat ge-
zien typering, ouderdom, bijmengingen en historisch onderzoek niet kan worden gerelateerd aan as-
best, de locatie als asbest onverdacht mag worden beschouwd. Indien onvoldoende kan worden on-
derbouwd of gemotiveerd dat in het aanwezige puin en granulaat geen asbest voorkomt, dan moet de 

                                                      
2 Aeres Milieu, RAPPORT Vooronderzoek Joan Muyskenweg te Amsterdam, 21 november 2017 
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locatie altijd als asbestverdacht worden beschouwd en is (fysiek) onderzoek op de aanwezigheid van 
asbest noodzakelijk.  
 
Een onderzoek naar asbest wordt verricht en wordt gecombineerd met de saneringswerkzaamheden 
die noodzakelijk zijn ten behoeve van de sloop van het bestaande kantoorpand aan de Joan Muys-
kenweg. 
 
 
4.4 Externe veiligheid 
 
Toetsingskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van de opslag van of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 
categorieën is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.  
 
In de landelijke wet- en regelgeving zijn kwaliteitseisen en normen op het gebied van externe veilig-
heid geformuleerd. Doel is om bepaalde risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden bloot-
gesteld, tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Deze bedoelde risico's hangen vooral samen 
met: 
 activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen; 
 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
 transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. 
 
Ook zijn er onder meer landelijke regels voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Verder wordt bij de 
plaatsing van windmolens ook de externe veiligheid in ogenschouw genomen. 
 
De risico's voor externe veiligheid komen tot uitdrukking via het plaatsgebonden risico en het groepsri-
sico. Het plaatsgebonden risico kan op de kaart worden weergeven met zogeheten risicocontouren: 
lijnen die punten verbinden met eenzelfde plaatsgebonden risico. Via het plaatsgebonden risico wordt 
een basisbeschermingsniveau gewaarborgd. Bij het groepsrisico wordt wel beoordeeld hoeveel perso-
nen zich, redelijkerwijs, feitelijk in de omgeving kunnen bevinden. Voor het groepsrisico geldt geen 
grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Dit is een ijkwaarde waaraan veranderingen getoetst kun-
nen worden. Deze oriëntatiewaarde mag overschreden worden, mits goed beargumenteerd door het 
bevoegd gezag. Samen met de hoogte van groepsrisico moet andere kwalitatieve aspecten worden 
meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid. Deze argumentatie is een onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico. 
Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer. 
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Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans, per jaar, op overlijden van een onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen 

met gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid van een persoon is fictief. Niet wordt beoordeeld hoe groot de kans op de aanwe-

zigheid van een persoon feitelijk is. 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans per jaar dat een groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen het 

slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt ook beschouwd als een maat voor de 

maatschappelijke ontwrichting. 
 
Onderzoek 

Er is een quickscan verricht naar de externe veiligheidssituatie3 (zie bijlage 3). Daarin wordt het vol-
gende geconcludeerd. 
 
Transport over water   

De planlocatie ligt op circa 4800 meter van de dichtstbij gelegen Basisnet route. Het plangebied valt 
daarmee niet binnen het invloedsgebied van een waterweg; de risico’s als gevolg van het transport 
over het water vormen derhalve geen aandachtspunt voor de planlocatie.  
  

Transport over de weg  

Voor het plangebied zijn de volgende wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen relevant:  
 A2;  
 A10;  
 A9 / Gaasperdammerweg;  
 N522.  
  
De A10 en de A2 bevinden zich binnen 200 afstand van het plangebied, waardoor de invloed van het 
plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze wegen aanvullend kwantitatief inzichtelijk gemaakt 
dient te worden.   
  
De A2, A10 en A9 dienen betrokken te worden in de verantwoording van het groepsrisico dat onder-
deel dient uit te maken van de gemeentelijke besluitvorming. Voor de N522 is geen aanvullende be-
oordeling noodzakelijk.   
  
Transport over het spoor  

De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor vormen geen harde be-
lemmeringen voor de ontwikkeling van het plangebied. Wel moeten de risico’s als gevolg van de 
transporten met gevaarlijke stoffen over de genoemde spoorwegen worden meegenomen in een be-
perkte verantwoording.     
  
Buisleidingen  

Het plangebied bevindt zich niet binnen de 1%-letaliteitsafstand van een buisleiding. De risico’s als 
gevolg van de transporten met gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormen geen aandachtspunt 
voor het plangebied.  
 

                                                      
3 Windmill, Quickscan Externe veiligheid Kantoorlocatie ‘The Joan’, 23 augustus 2017 
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Inrichtingen  

Het plangebied bevindt zich niet binnen een PR 10-6-risicocontour of een invloedsgebied van een risi-
covolle inrichting in de omgeving. De risico’s als gevolg van de in de omgeving aanwezige inrichtingen 
vormen geen aandachtspunt voor het plangebied. 
 
Doorwerking plangebied 

Er dient vervolgonderzoek plaats te vinden gezien de risico’s van de A2, A10 en A9. Dit onderzoek is 
verricht.4 Hieruit blijkt dat voor de A10 en A2 ter hoogte van het plangebied geen plaatsgebonden 10-6 

risicocontour aanwezig is, zodat dit aspect geen belemmering vormt voor de planvorming. 
Wel is een PAG (Plasbrandaandachtsgebied) aanwezig. Gelet op de afstand tot het plangebied ligt 
het plangebied deels binnen dit PAG. De realisatie van een gebouw binnen een plasbrandaandachts-
gebied heeft bouwkundige gevolgen conform het Bouwbesluit 2012, afdeling 2.16. 
 

Aangetoond is dat ter plaatse van het plangebied in de huidige situatie de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico voor het traject C-x-B niet wordt overschreden.  
 
Wel neemt als gevolg van de planontwikkeling de personendichtheid binnen het plangebied toe. De 
gewijzigde populatieaantallen resulteren in een toename van de hoogte van het groepsrisico, waar-
door in de toekomstige situatie de hoogte van het groepsrisico boven de oriënterende waarde ligt. 
 
Verantwoordingsplicht 

In onderhavige situatie dient ingevolge artikel 7 en 8 van Bevt de hoogte van het groepsrisico voor de 
A10 en A2 uitgebreid verantwoord te worden. Deze verantwoordingsplicht5 is opgenomen in bijlage 5 
bij dit bestemmingsplan. De punten ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dienen voor 
advies aan de Veiligheidsregio te worden voorgelegd. 
 
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre ex-
terne veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn 
om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van 
het bevoegd gezag. Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht het externe veilig-
heidsaspect mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwali-
tatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of moeten komen.  
 
Het Bevt (alsmede het Bevi) geeft de regionale brandweer/Veiligheidsregio een wettelijke adviestaak 
bij het invullen van de verantwoordingsplicht. De adviestaak omvat de mogelijkheden om een ramp of 
zwaar ongeval te voorkomen of de omgang ervan te beperken en de zelfredzaamheid van personen 
te vergroten. De aanvullende adviezen van brandweer/Veiligheidsregio dient de gemeente Ouder-Am-
stel mee te wegen in haar besluitvorming. 
 
 
 

                                                      
4 Windmill, Externe veiligheid weg, The Joan, Amsterdam, 4 juli 2018 
5 Windmill, Notitie BRO013-0001-VGR-v1: Verantwoording groepsrisico, The Joan te Amsterdam, 5 juli 2018 
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4.5 Luchtkwaliteit 
 
Toetsingskader 

Hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 
(hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor 
de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekenende 
mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ 
(Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoerings-
regels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. 
 
‘Niet In Betekenende Mate’ 

De nieuwe regels maken onderscheid in projecten die wel en ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM) bij-
dragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als een project NIBM aan de luchtkwaliteit bij-
draagt, hoeft geen uitgebreid luchtonderzoek meer uitgevoerd te worden. 
 
Onderzoek: NIBM toets 

Een bedrijfsverzamelgebouw van 27.000 m2 genereert gemiddeld6 ca. 1.731 motorvoertuigen per et-
maal op een gemiddelde weekdag (bron: CROW, bijlage 6). Berekend is dat de bijdrage van het ont-
wikkelplan aan de concentraties voor NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de luchtkwaliteit. De berekening laat zien dat het extra verkeer ten gevolge van het ont-
wikkelplan maximaal 1,17 µg/m3 bijdraagt aan de jaargemiddelde concentratie NO2. Voor de concen-
tratie PM10 zal het verkeer maximaal 0,27 µg/m3 bijdragen. 

 
 
                                                      
6 Dit betreft het gemiddelde van de berekening van de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Amsterdam in 2020 (bijlage 6) 

Figuur 4.1. NIBM-tool (Bron: Kenniscentrum InfoMil). 
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Doorwerking plangebied 

De bijdrage van het extra verkeer ten gevolge van de beoogde ontwikkeling draagt niet in beteke-
nende (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering 
vormt voor het plan. 
 
 
4.6 Water 
 
Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is, door mid-
del van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verplicht voor plannen in het kader van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro). 
 
Beleid 

Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Nationaal Waterplan 2016-2021, WB21, 
Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke 
punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. 
Water legt een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan voldaan moet worden. De bekende drie-
trapsstrategieën zijn leidend: 
 Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 
 Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 
 
Het beheer van het water in de Amsterdamse binnenstad is in handen van Waternet, namens het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het plangebied maakt deel uit van de Integrale 
Keur van AGV. Het hoogheemraadschap heeft het 'Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 2016-2021' vastgesteld. In dit document staat het beleid op hoofdlijnen beschreven voor alle 
verantwoordelijkheden van het hoogheemraadschap. Het gaat dan om het zorgen voor voldoende, 
schoon water en veiligheid achter de dijken. Ook komen maatschappelijke (neven)taken aan bod: zor-
gen voor goede en veilige vaarwegen, verbeteren van recreatie- en natuurgebieden en onderhouden 
van het cultuurhistorisch landschap. De gemeente Amsterdam kent het 'Plan gemeentelijke waterta-
ken Amsterdam’.  
 
De gemeente Amsterdam is wettelijk verantwoordelijk voor drie watertaken: 
 inzameling en transport van stedelijk afvalwater;  
 inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater; 
 nemen van grondwatermaatregelen. 
 

Situatie plangebied 

Bij toename van meer dan 1.000 m2 aan verharding in bestaand stedelijk gebied, dient bij ontwikkelin-
gen een compensatie van 15% plaats te vinden om de effecten van de versnelde afvoer van regenwa-
ter te kunnen opvangen.  
 
Het plangebied is in de huidige situatie vrijwel volledig verhard, op enkele gras- en groenstrookjes na. 
In de nieuwe situatie wordt het overgrote deel van het plangebied eveneens verhard aangelegd, maar 
komt ook groen terug. Dit groen is beter van kwaliteit en naar verwachting een fractie omvangrijker 
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dan het huidige groen. Per saldo neemt de verharding daarmee waarschijnlijk (iets) af of wordt er mi-
nimaal waterneutraal gebouwd. Van een aanmerkelijke toename van verharding (> 1.000 m2) is geen 
sprake.   
 

Doorwerking plangebied 

Het plan kan minimaal waterneutraal worden ontwikkeld. Schoon- en vuilwaterstromen worden ge-
scheiden. Zoals in het planboek is beschreven, wordt schoon hemelwater waar mogelijk opgevangen 
en hergebruikt. Schoon hemelwater van daken en gevels mag rechtstreeks worden afgevoerd op het 
oppervlaktewater. Voor de aansluiting van het vuilwater op de riolering is de gemeente Amsterdam het 
bevoegd gezag. Het aspect water vormt geen belemmering voor het project. 
Voorliggende waterparagraaf is met het bevoegd gezag (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Wa-
ternet) afgestemd en naar aanleiding van de reactie d.d. 8 februari 2019 op onderdelen aangepast. 
 
 
4.7  Archeologie en cultuurhistorie 
 
Toetsingskader 

De Erfgoedwet is per 1 juli 2016 ingegaan. Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor be-
houd en beheer van het cultureel erfgoed en archeologie in Nederland. Bovendien zijn aan de Erf-
goedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. In een ruimtelijke onderbouwing dient een be-
schrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 
in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 
 
Plangebied 

De gemeente Ouder-Amstel heeft geen archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondge-
bied van Ouder-Amstel. Daarom wordt gebruik gemaakt van de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) en de landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Het plangebied is aan-
gemerkt als gebied van met een lage archeologische verwachtingswaarde. Daarnaast heeft de planlo-
catie in het vigerende bestemmingsplan geen dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”. 
 
Doorwerking plangebied 

De planlocatie heeft in het bestemmingplan geen aanduiding “Waarde-Archeologie” en wordt op het 
AMK en IKAW niet aangemerkt als locatie van hoge archeologische waarde. Het aspect archeologie 
vormt geen belemmering voor het initiatief. 
 
 
4.8 Flora en fauna 
 
Toetsingskader 

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 wetten: de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Doel van de Wet natuurbescher-
ming is drieledig:  
1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 
2. decentralisatie van verantwoordelijkheden; 
3. vereenvoudiging van regels. 
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Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. Zowel in vroe-
gere Flora- en faunawet als in de nieuwe Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen: activitei-
ten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden. Verboden activiteiten wij-
zigen nauwelijks. Wel zijn enkele definities aangepast. Zo is onopzettelijk verstoren niet meer straf-
baar en is opzettelijk verstoren van vogels in sommige situaties toegestaan. Maar verstoren zonder 
dat tevoren goed onderzoek naar beschermde soorten is uitgevoerd, blijft strafbaar. 
 
Onderzoek 

In het kader van dit bestemmingsplan is, door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek, 
een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan zal hebben op beschermde natuur-
waarden7 (zie bijlage 7). Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwet-
geving. Het gehele onderzoek is te lezen in de bijlage. Hieronder zijn in het kort de conclusies weerge-
geven.  
Vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen wordt niet noodzakelijk ge-
acht. Er is getoetst op eventuele negatieve effecten als gevolg van het plan op soortengroepen en na-
tuurgebieden (Natura-2000 en Natuurnetwerk Nederland). Negatieve effecten op vogels, vleermuizen, 
grondgebonden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, ongewervelde diersoorten en vaatplanten 
zijn uitgesloten. Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 7 km) en de aard van de plan-
nen (nieuwbouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw op een bestaand bedrijventerrein), 
zijn negatieve effecten op Natura 2000-gebieden redelijkerwijs uitgesloten. Aantasting van de wezen-
lijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (op circa 500 meter) is evenmin aan de 
orde. Toetsing aan het onderdeel houtopstanden is in dit geval niet aan de orde. 
 
Doorwerking plangebied 

Negatieve effecten op soorten en natuurgebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) zijn uit-
gesloten. Het aspect “ecologie” vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.    
 
 
4.9 M.e.r.-plicht 
 
Met dit planvoornemen wordt een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk gemaakt met horeca. Dit kan lei-
den tot een m.e.r.(beoordelings)-plicht. Om vast te stellen of een m.e.r.-procedure of m.e.r-beoorde-
ling noodzakelijk is, dient bepaald te worden of de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst C en D van 
het Besluit m.e.r. overschrijdt. 
 
Doorwerking plangebied 

In voorgaande paragrafen zijn de voorgenomen activiteit en bijbehorende milieueffecten beschreven.  
De voorgenomen activiteit is niet opgenomen in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is daarom niet 
aan te merken als een activiteit waarvoor een directe m.e.r.-plicht bestaat. Het is wel opgenomen in 
onderdeel D (categorie D.11.2) van bijlage II van het Besluit m.e.r. De activiteit betreft een stedelijk 

                                                      
7 Quickscan flora en fauna ‘The Joan, Amsterdam’, 23 augustus 2017.  
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ontwikkelingsproject, maar het valt onder de drempelwaarden (>200.000 m2 bvo bedrijfsvloeropper-
vlakte) die hier genoemd worden (zie onderstaande tabel). 
 

 Activiteiten Gevallen Besluit 

D.11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject, met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra 

of parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit betrek-

king heeft op: 

1: een oppervlakte van 100 hectare of 

meer, 

2. een aaneengesloten gebied en 2.000 

of meer woningen omvat, of 

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m2 of meer. 

De vaststelling van het plan, be-
doeld in artikel 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van de Wet 
ruimtelijke ordening --> het be-
stemmingsplan 

 
Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de ontwikkeling 
de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar 
gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn. 
De ontwikkeling dient getoetst te worden aan de Bijlage bij het Besluit m.e.r. De ontwikkeling van de 
woningen valt onder de activiteit stedelijk ontwikkelingsproject (D 11.2): de aanleg, wijziging of uitbrei-

ding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerter-

reinen. In het geval van een stedelijk ontwikkelingsproject is direct een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk 
als de activiteit gaat om de bouw van 2.000 woningen of meer in een aaneengesloten gebied of als de 
activiteit een omvang heeft van 100 hectare of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
 
Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het programma voor The Joan I (totaal 27.000 m2 bvo) beneden de 
drempelwaarde ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r.  
 
 
4.10 Luchthavendindelingbesluit 
 
Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) legt beperkingen op aan objecten, bebouwing en ge-
bruiksfuncties in het gebied rond de luchthaven. Het (LIB) is een besluit op basis van de Luchtvaart-
wet. Het LIB regelt welk gebied bestemd is voor gebruik als luchthaven en voor welk gebied daarom-
heen beperkingen gelden ten behoeve van de veiligheid en geluidsbelasting. Het LIB geeft regels voor 
gebruik en bestemming van de gronden in deze gebieden. Op basis van het LIB kan de rijksoverheid 
beperkingen opleggen aan bouwinitiatieven in zones rondom luchthaven Schiphol met als doel: voor-
komen dat het gebruik van de grond en de bebouwing op en rond Schiphol een gevaar zou kunnen 
vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer en het beperken van het aantal nieuwe en bestaande 
door vliegtuiggeluid gehinderde bewoners en gebruikers. 
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Conclusie 

Het plan is getoetst aan het LIB. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het plan, met een maximale 
bouwhoogte van 40 m, ruim onder de minimale toetshoogte van 57 m. blijft. De maximale bouwhoogte 
bedraagt 40 meter en blijft hier dus onder.  Het LIB vormt daarmee geen belemmering voor het plan 
(zie bijlage 8). 
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5. JURIDISCHE TOELICHTING 

 
 
5.1  Inleiding 
 
Waar de overige paragrafen van deze bestemmingsplantoelichting de achtergronden van het bestem-
mingsplan belichten, geeft dit hoofdstuk een toelichting op de bestemmingsplanregeling, te weten de 
bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart). Uitgelegd wordt wat de bedoeling en strekking 
is van de verschillende onderdelen van de planregels en de verbeelding. Daartoe worden in deze pa-
ragraaf de regels per artikel toegelicht. Aangezien alle onderdelen van de verbeelding verbonden zijn 
met één of meer planregels, wordt daarbij ook de verbeelding toegelicht. 
 
Het (juridisch deel van het) bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en planregels, vergezeld 
van een toelichting. De verbeelding heeft een functie van visualisering van de bestemmingen. De ver-
beelding vormt samen met de planregels het voor de burgers bindende deel van het bestemmings-
plan. De planregels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aan-
wezige en/of op te richten bouwwerken.  
 
De toelichting heeft geen bindende werking; de toelichting maakt juridisch ook geen onderdeel uit van 
het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van 
het plan en ook bij de uitleg van de bestemming en planregels. 
 
Als uitgangspunt voor de opzet van de bestemmingsplanregeling heeft het geldende bestemmings-
plan 'Amstel Business Park Zuid' gediend. 
 
 
5.2  Plansystematiek 
 
Het voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om de ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3 
juridisch-planologisch mogelijk te maken. De regels en de verbeelding zijn zodanig opgesteld dat de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden daarvoor een juridisch kader bieden.   
 

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen: 

1. inleidende regels;  
2. bestemmingsregels;  
3. algemene regels;  
4. overgangs- en slotregels. 
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Hoofdstuk 1: inleidende regels 

Dit hoofdstuk bestaat uit de begripsbepalingen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2). In de be-
gripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van diverse in het bestemmingsplan gebruikte be-
grippen/termen. De begripsbepalingen zijn opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Arti-
kel 2 bevat technische regelingen met betrekking tot het bepalen van oppervlakten, percentages, 
hoogte, diepte, breedte en dergelijke. Hiermee kan op een eenduidige manier toepassing worden ge-
geven aan de regels. 
 

Hoofdstuk 2: bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen opgenomen (enkel- en 
dubbelbestemmingen). De opbouw van de bestemmingen is als volgt (met dien verstande dat een 
specifieke bestemming niet alle genoemde elementen hoeft te bevatten): 
 bestemmingsomschrijving; 
 bouwregels; 
 nadere eisen; 
 afwijken van de bouwregels; 
 specifieke gebruiksregels; 
 afwijken van de gebruiksregels; 
 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhe-

den; 
 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 
 wijzigingsbevoegdheid. 
 
De in het plangebied aanwezige bestemmingen zijn met bestemmingsvlakken op de verbeelding aan-
gegeven. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald gebruik is toegestaan. Ook kunnen aan-
duidingen die betrekking hebben op het gebruik (functieaanduidingen) zijn opgenomen. Middels deze 
functieaanduidingen is een specifiek gebruik ter plaatse bestemd of uitgesloten. Daarnaast wordt in de 
regels per bestemming bepaald waar en onder welke voorwaarden gebouwen mogen worden ge-
bouwd. Dit wordt eventueel met een bouwvlak en aanduidingen die betrekking hebben op de maat-
voering (maximale goot- en of bouwhoogte, bebouwingspercentage) op de verbeelding aangeven. In 
de volgende paragraaf worden de in het plan opgenomen bestemmingen per bestemming nader be-
schreven.  
 

Hoofdstuk 3: algemene regels 
Algemene regels zijn regels die gelden voor meerdere bestemmingen, dan wel een algemene strek-
king hebben. Deze bestaan uit de volgende onderdelen: 
 anti-dubbeltelregel: deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een be-

stemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een 
bouwperceel mogen beslaan, het overgebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een 
ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 algemene bouwregels: hier zijn algemene regels ten aanzien van het ondergronds bouwen opge-
nomen met bijbehorende maatvoering. Daarnaast zijn regels opgenomen ten aanzien van be-
staande afstanden en andere maten ingeval van strijdigheid met de nieuwe bestemmingsregels. 
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Ook is hierin geregeld wanneer overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen door onderge-
schikte bouwdelen is toegestaan. 

 algemene gebruiksregels: in deze regels is opgenomen welke vormen van gebruik in ieder geval 
als strijdig gebruik worden beschouwd. 

 algemene aanduidingsregels: hier zijn regels opgenomen, die van toepassing zijn ter plaatse van 
enkele in het plan opgenomen gebiedsaanduidingen. Deze aanduidingen zijn bestemmingsover-
schrijdend en kunnen dus van toepassing zijn binnen meerdere bestemmingen.  

 algemene afwijkingsregels: deze regels geven het bevoegd gezag de bevoegdheid om met een 
omgevingsvergunning af te wijken van de regels van dit bestemmingsplan ten behoeve van niet-
ingrijpende gebruiks- en/of bouwactiviteiten. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbe-
voegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. 

 algemene wijzigingsregels: deze regels geven het bevoegd gezag de bevoegdheid om bestem-
mingen te wijzigen ten behoeve van kleine overschrijdingen van bestemmingsgrenzen. De criteria, 
die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij 
aangegeven. 

 algemene procedureregels. 
 overige regels. 
 

Hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels 
Dit hoofdstuk bevat het voor elk bestemmingsplan verplichte overgangsrecht voor bouwen en gebruik 
en de slotregel met daarin de citeertitel van de planregels. 
 
 
5.3  Regels 
 
Bestemming Gemengd 

Voor het nieuwe gebouw 'The Joan I' en omliggend terrein is de bestemming 'Gemengd' toegekend.  
Deze bestemming voorziet in bedrijvigheid c.a. tot maximaal categorie 3.2 als genoemd in de bij de 
planregels behorende Bijlage 1 Staat van Inrichtingen Amstel Business Park Zuid.  
 
De gronden met deze bestemming zijn tevens bestemd voor creatieve bedrijven, broedplaatsen, kan-
toren en een zelfstandige horecavoorziening (cat. IV).  
 
Onder 'creatieve bedrijven' worden (in algemene zin) verstaan: ambachtelijke bedrijven, bedrijven op 
het gebied van kunstbeoefening en entertainment, bedrijven op het gebied van media en automatise-
ring en bedrijven die zich bezighouden met creatieve zakelijke dienstverlening, waaronder reclame, 
interieur, mode en architectuur. 
 
Onder een broedplaats wordt verstaan een verzamelplaats van andere al dan niet bedrijfsmatige crea-
tieve functies, hoofdzakelijk gericht op startende bedrijven en functies. Deze functies houden sterk 
verband met elkaar. 
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Voor alle toegestane functies binnen ‘Gemengd’ geldt een aantal specifieke gebruiksregels: 
 Voor bedrijven en broedplaatsen geldt dat de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte maximaal 

4.000 m² mag bedragen; 
 Voor creatieve bedrijven, broedplaatsen en kantoren geldt dat de gezamenlijke bruto vloeropper-

vlakte maximaal 22.500 m² mag bedragen. Daarvan mag de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte 
aan kantoren maximaal 10.000 m² bedragen; 

 Voor horeca geldt dat de bruto vloeroppervlakte maximaal 500 m² mag bedragen. 
 
De maximale bouwhoogte staat op de verbeelding aangegeven. Daarbij is voor het hoge deel van het 
gebouw (maximaal 40 meter) een beperkte flexibiliteitsmarge opgenomen. De maximale breedte van 
dit deel van het gebouw is ook opgenomen in de bouwregels. Het volledige bouwvlak mag worden be-
bouwd. 
 
Bestemming Verkeer 

Het gebouw 'The Joan II' aan de zuidkant van het plangebied is, evenals de tussenliggende weg met 
bijbehorend openbaar gebied, bestemd als 'Verkeer'. Ter plaatse van het gebouw is een bouwvlak op-
genomen, dat volledig mag worden bebouwd met gebouwde parkeervoorzieningen. De maximale 
bouwhoogte bedraagt 17 meter.  
 
Ter plaatse van het bouwvlak is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Op termijn zijn burgemeester 
en wethouders bevoegd om dit gebied onder voorwaarden te wijzigen in 'Gemengd' ten behoeve van 
bedrijven, creatieve bedrijven en/of broedplaatsen en gebouwde parkeervoorzieningen. 
 
De bestemming voorziet tevens in bijkomende voorzieningen zoals voet- en fietspaden, kunstwerken, 
parkeervoorzieningen, bermen, water, straatmeubilair en dergelijke. Er mogen buiten het bouwvlak 
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 
 
Algemene regels 

Het derde hoofdstuk (algemene regels) omvat een aantal regels die niet op een bepaalde bestemming 
betrekking hebben, maar die van toepassing zijn op het gehele plangebied of betrekking hebben op 
meerdere bestemmingen. Het gaat daarbij onder meer om algemene bouw- en gebruiksregels. Ook 
zijn regels ten aanzien van de toepassing van parkeernormen opgenomen. 
 
Overgangs- en slotregels 

Het laatste deel van de regels omvat de overgangsbepalingen (voor wat betreft de met het voorlig-
gende bestemmingsplan strijdige bouwwerken en het met het voorliggende plan strijdige gebruik), als-
mede de slotbepaling die de naam vermeldt waaronder het plan kan worden aangehaald. 
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6. UITVOERBAARHEID 

 
 
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat een bestemmingsplan verge-
zeld gaat van een toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn neerge-
legd. Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoerbaarheid, waarbij eerst de economische uitvoerbaarheid aan 
bod komt en vervolgens de maatschappelijke uitvoerbaarheid.  
 
 
6.1  Economische uitvoerbaarheid 
 
Op grond van afdeling 6.4. van de Wro geldt voor de gemeente de verplichting tot kostenverhaal in de 
gevallen die zijn aangewezen in het Bro. Het Bro stelt kostenverhaal verplicht in geval er sprake is van 
een van de volgende bouwplannen:  
 de bouw van één of meer woningen en andere hoofdgebouwen; 
  de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met één of 

meer woningen; 
  de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd; 
  de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumu-
latieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt; 

  de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte. 
 
Ten behoeve van de voorziene ontwikkeling wordt voor dit bestemmingsplan een anterieure overeen-
komst tussen de gemeente en de initiatiefnemer gesloten. 
 
 
6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan vindt plaats volgens artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening. Het bestemmingsplan is in dit kader ter visie gelegd gedurende een periode van zes 
weken, van 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019. Gedurende deze periode kon eenieder zijn 
zienswijzen kenbaar maken tegen het plan. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat 
en van een reactie voorzien in de Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp bestemmngsplan The 
Joan. De zienswijzen hebben deels geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Het plan is vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 
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Beroep 

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedu-
rende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na 
deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.
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SEPARATE BIJLAGEN  

 
Bijlage 1: Ladderonderbouwing 

Bijlage 2: Vooronderzoek bodem 

Bijlage 3: Quickscan externe veiligheid 

Bijlage 4: Onderzoek externe veiligheid 

Bijlage 5: Verantwoordingsnotitie externe veiligheid 

Bijlage 6: Verkeersgeneratie en parkeren (CROW) 
Bijlage 7: Quickscan flora en fauna 

Bijlage 8: Toets Luchthavenindelingsbesluit Schiphol 
Bijlage 9: Planboek The Joan 
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Regels 
 



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

Het bestemmingsplan The Joan met identificatienummer NL.IMRO.0437.BPTheJoan-VA01 van de 
gemeente Ouder-Amstel.  

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen.

1.3  aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.  

1.5  automatenhal

Een voor het publiek toegankelijke ruimte waar meer dan twee spelautomaten of andere mechanische 
toestellen in de zin van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld.  

1.6  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.  

1.7  bebouwingspercentage

Een in de planregels of op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het 
bouwperceel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.  

1.8  bedrijf

Inrichting voor de bedrijfsmatige uitoefening van industrie, ambacht, groothandel, internetverkoop, opslag 
en/of transport.   

1.9  bedrijfsvloeroppervlakte

De totale oppervlakte van de voor bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimtes, inclusief de 
verkoopvloeroppervlakte, opslag- en administratieve ruimtes en dergelijke.   

1.10  begane grond

De onderste bouwlaag van een gebouw, niet zijnde een kelder.
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1.11  bestaande bebouwing of gebruik

Bebouwing of gebruik zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.  

1.12  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.14  bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

1.15  bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 
onderbouw en zolder. 

1.16  bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, samenvallend met een kadastraal perceel of met aan dezelfde pachter 
uitgegeven danwel bij dezelfde eigenaar in eigendom toebehorende kadastrale percelen, waarop 
krachtens het bestemmingsplan zelfstandige bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 

1.17  bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.           

1.18  bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.19  broedplaats

Een verzamelplaats van creatieve bedrijven en andere al dan niet bedrijfsmatige creatieve functies, 
hoofdzakelijk gericht op startende bedrijven en functies, waaronder in ieder geval de volgende functies 
worden verstaan:

Kunstbeoefening

beoefening en produceren van podiumkunst;
beoefening van scheppende kunst;
beoefening en uitvoering van theater, concerten;
dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele en maatschappelijke 
evenementen;
kunstgalerieën en -expositieruimten;
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musea.

Media en entertainment

uitgeverijen van boeken, dagbladen, tijdschriften, fotografie, geluidsopnamen, etc.;
beoefening van fotografie;
productie van (video)films, niet zijnde televisiefilms;
productie van computergames, apps, etc.;
omroeporganisaties;
productie van radio- en televisieprogramma's en ondersteunende activiteiten;
pers- en nieuwbureaus, beoefening van journalistiek.

Beoefening van ambachten.

1.20  brutovloeroppervlakte (bvo)

De totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, 
dienstruimtes, bergingen etc. 

1.21  creatief bedrijf

Een bedrijf dat producten en/of diensten voortbrengt die het resultaat zijn van individuele of collectieve, 
creatieve arbeid én ondernemerschap in één van de volgende domeinen: kunstensector, entertainment, 
media, automatisering, creatieve zakelijke dienstverlening of de ambachtelijke sector. De volgende 
sectoren kunnen hieronder worden begrepen: 

Kunstbeoefening en entertainment:
Scheppende kunst, zoals schilderen, beeldhouwen, het vervaardigen van sieraden en kunstwerken 
(objecten) of een fotostudio. Ondergeschikt aan deze productie galeries/expositieruimtes waar ook 
verkoop van de vervaardigde producten mogelijk is. 
Voorts podiumkunst, dans(dance)scholen, kunstzinnige vorming van amateurs (cursussen), 
oefenruimtes en het produceren van podiumkunsten. 

Media en automatisering:
Productie van radio- en televisieprogramma's, ondersteunende activiteiten voor radio en televisie, pers- 
en nieuwsbureaus, omroeporganisaties, productie van DVD's en computergames, bouwen van websites 
en andere softwareactiviteiten. 

Creatieve zakelijke dienstverlening:
(Technische) ontwerp- en adviesbureaus voor stedenbouw en architectuur, tuin en landschap, ruimtelijke 
ordening en planologie, reclame-, reclameontwerp- en-adviesbureaus en ontwerpstudio's, zoals voor 
interieur en mode.  

1.22  detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, het 
verhuren of het leveren van zaken aan in hoofdzaak personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik 
of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.  
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1.23  evenement

Periodieke en/of incidentele bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische 
beurzen en thematische markten, gerelateerd aan de in het betreffende gebouw aanwezige functies. 
Onder evenementen worden in ieder geval niet begrepen activiteiten die zijn gericht op verkoop uit grote 
partijen met een beperkt assortiment door één of enkele aanbieders.

1.24  gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.   

1.25  groenvoorziening

Ruimtes in de open lucht, waaronder in ieder geval worden begrepen (bos)parken, plantsoenen, 
groenvoorzieningen en open speelplekken, met de daarbij behorende sloten, vijvers en daarmee gelijk te 
stellen wateren en ondergrondse infrastructurele voorzieningen.   

1.26  groothandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen voor de aanwending in 
een andere bedrijfsactiviteit. 

1.27  horeca I

Fastfood (waaronder begrepen automatiek, snackbar, loketverkoop, fastfoodrestaurant en naar de aard 
daarmee te vergelijken bedrijven).                                      

1.28  horeca II

Nachtzaak (dancing, discotheek, sociëteit, zaalaccommodatie, nachtcafé en naar de aard daarmee te 
vergelijken bedrijven).                                      

1.29  horeca III

Café (café, bar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven).                                     

1.30  horeca IV

Restaurant (restaurant, koffie-, en theehuis, lunchroom, juicebar en naar de aard daarmee te vergelijken 
bedrijven).                                     

1.31  horeca V

Hotel (waaronder begrepen hotel, motel, jeugdherberg, bed & breakfast, en naar de aard daarmee te 
vergelijken bedrijven).                                     
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1.32  internetverkoop

Handel via internet waarbij geen sprake is van het ter plekke bezichtigen, ophalen en/of betalen van de 
gekochte waar door of in opdracht van de kopende partij. 

1.33  kantoor

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate 
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, daaronder tevens begrepen congres- en 
vergaderaccommodatie.                                                                                  

1.34  leisure

Culturele voorzieningen, muziek-, sport- en dansscholen, oefenruimtes, creativiteitscentra, wellness-, 
fitness- en healthcentra (waaronder begrepen sauna's en beautycentra). Hieronder kunnen worden 
begrepen:

Sportscholen, fitnessruimten, squashbanen, dans- en balletstudio's, klimmuur en andere 
kleinschalige sport gerelateerde bedrijven;
Schoonheidssalon, sauna, pedicure/manicure, kapper en andere kleinschalige health- en wellness 
gerelateerde voorzieningen;
Podiumkunst, cursussen voor amateurs (bijvoorbeeld schilder,- beeldhouw, boetseer), oefenruimten 
en andere kleinschalige voorzieningen op het gebied van kunstzinnige vorming;
Workshops gericht zijn op vrijetijdsbesteding. 

1.35  nutsvoorziening

Voorziening ten behoeve van de distributie van gas, water en elektriciteit, voorzieningen ten behoeve van 
de opwekking, opslag en/of besparing van energie en voorzieningen ten behoeve van de 
telecommunicatie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval 
worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, zendmasten, oplaadpunten, 
oplaadpalen voor voertuigen, alsmede ondergrondse warmte- en koudeinfrastructuur met bijbehorende 
opslagputten en bovengrondse aftappunten. 

1.36  openbare ruimte

Rijwegen, voet- en fietspaden, pleinen, groenvoorzieningen en water, met in begrip van bij deze 
voorzieningen behorende nutsvoorzieningen, bermen, taluds, waterlopen en waterbouwkundige 
kunstwerken, ondergrondse afvalsystemen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. 

1.37  opslag

Het bedrijfsmatig opslaan en verpakken en verhandelen van goederen voor zover voortvloeiende uit het 
opslaan en verpakken van goederen, niet zijnde detailhandel. 

1.38  peil

Onder het peil wordt verstaan: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de 
bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het N.A.P. of het plaatselijk aan te houden waterpeil.   
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1.39  prostitutie

Het aanbieden of verrichten van seksuele diensten tegen een materiële vergoeding.  

1.40  prostitutiebedrijf

Een bedrijf waar prostitutie wordt bedreven.  

1.41  seksinrichting

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin tegen betaling handelingen en/of voorstellingen 
plaatsvinden van erotische en/of pornografische aard. Hieronder worden mede begrepen een 
seksbioscoop, -theater, -automatenhal en -winkel en naar de aard daarmee te vergelijke inrichtingen. 

1.42  waterstaatkundige werken

Werken, waaronder begrepen kunstwerken, verband houden met de waterstaat, zoals dammen, dijken, 
sluizen, beschoeiingen, remmingswerken, uitgezonderd steigers.  

1.43  weg

Alle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen 
spoorwegen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of 
paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, 
nutsvoorzieningen, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele 
voorzieningen. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3  de oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.4  de brutovloeroppervlakte van een gebouw

De bebouwde oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen bij elkaar opgeteld (met uitzondering van 
inpandige parkeerruimte). 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven die vallen in categorieën 1 tot en met 3.2 als vermeld in de als Bijlage 1 van deze regels 
deel uitmakende Staat van Inrichtingen, met uitzondering van bedrijven als genoemd in het Besluit 
omgevingsrecht, bijlage I, onderdeel D, en met uitzondering van bedrijven die vallen onder artikel 2 
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

b. creatieve bedrijven;
c. broedplaatsen;
d. kantoren;
e. een zelfstandige horecavoorziening in de categorie 'horeca IV';
met de daarbij behorende en daaraan ondergeschikte voorzieningen, zoals:

f. bergingen en andere vergelijkbare nevenruimtes;
g. laad- en losvoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. infrastructurele voorzieningen;
j. gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen;
k. nutsvoorzieningen;
l. ontsluitingswegen en -paden;
m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
n. reclame-uitingen;
o. kunstobjecten;
p. evenementen, uitsluitend op de begane grond en op maaiveld;
q. detailhandel;
r. horecavoorzieningen;
s. kassen ten behoeve van voedselproductie.

3.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gerealiseerd binnen het bouwvlak;
b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:

1. bouwhoogte: zoals is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte', met 
dien verstande dat de breedte van gebouwen met een bouwhoogte van meer dan 6 meter, niet 
meer dan 27,5 meter mag bedragen;

2. bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:

1. bouwhoogte erfafscheidingen: 2 meter;
2. bouwhoogte lichtmasten: 15 meter; 
3. bouwhoogte andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 4 meter.

3.3  Nadere eisen

a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met het oog op de stedenbouwkundige inpassing nadere 
eisen te stellen aan de situering en afmetingen van bouwwerken.

b. Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze nadere eisen of geen 
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onevenredige aantasting zal plaatsvinden van: 
1. de verkeerssituatie ter plaatse;
2. stedenbouwkundig profiel;
3. de bezonningssituatie op de aangrenzende percelen;
4. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Nadere detaillering van de bestemming

a. Voor de onder lid 3.1, onder a, bedoelde functies geldt dat de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte 
maximaal 4.000 m² mag bedragen;

b. Voor de onder lid 3.1, onder b, c en d, bedoelde functies geldt dat de gezamenlijke bruto 
vloeroppervlakte maximaal 22.500 m² mag bedragen, met dien verstande dat voor de onder lid 3.1, 
onder d, bedoelde functie geldt dat de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte maximaal 10.000 m² 
mag bedragen;

c. Voor de onder lid 3.1, onder e, bedoelde functie geldt dat de bruto vloeroppervlakte maximaal 500 
m² mag bedragen;

d. Voor de onder lid 3.1, onder e, bedoelde functie geldt dat daar tevens terrassen zijn toegestaan, 
mits:
1. het terras ten dienste staat van de horecavoorziening;
2. het terras het verlengde van de zijdelingse perceelsgrenzen van de horecavoorziening niet 

overschrijdt;
3. het terras de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt;
4. de aanwezigheid van een terras(afscheiding) de toegankelijkheid voor hulpdiensten niet in 

gevaar brengt;
5. de hoogte van terrasafschermingen en windschermen maximaal 1,5 meter bedraagt en de 

hoogte van parasols maximaal 3 meter.
e. Het is verboden per bouwperceel meer dan 30% van de brutovloeroppervlakte te gebruiken ten 

behoeve van bedrijfsondersteunende administratieve ruimtes.

3.4.2  Strijdig gebruik

Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van gronden en 
bouwwerken ten behoeve van:

a. detailhandel, met uitzondering van ondergeschikte detailhandel zoals bedoeld onder lid 3.1, onder q;
b. wonen.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen;
b. voet- en fietspaden;
c. kunstwerken, zoals viaducten, tunnels, (loop)bruggen; 
d. gebouwde parkeervoorzieningen, met de daarbij behorende in- en uitritten;
met de daarbij behorende:

e. lichtmasten;
f. taluds;
g. bermen en beplanting en overige groenvoorzieningen;
h. geluid- en luchtschermen; 
i. waterlopen;
j. waterstaatkundige werken;
k. straatmeubilair;
l. ondergrondse afvalcontainers;
m. infrastructuur;
n. nutsvoorzieningen;
o. andere bijbehorende verkeerskundige voorzieningen.

4.2  Bouwregels

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming met in achtneming van de volgende bepalingen:

a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van gebouwde parkeervoorzieningen;
b. gebouwen mogen uitsluitend worden gerealiseerd binnen het bouwvlak, met uitzondering van 

loopbruggen die ook buiten het bouwvlak mogen worden gerealiseerd;
c. voor gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende maxima:

1. bouwhoogte: zoals is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte';
2. bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;

d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 17 meter.

4.3  Nadere eisen

4.3.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn met oog op de inpassing in de omgeving bevoegd nadere eisen te 
stellen aan de situering en afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.3.2  Voorwaarden

Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze bevoegdheid tot het stellen van nadere 
eisen of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van: 

a. de verkeersveiligheid;
b. de externe veiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen.
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4.4  Afwijken van de bouwregels

4.4.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde 
in lid 4.2 ten behoeve van het overschrijden van de maximale bouwhoogte met ten hoogste 3 meter.

4.4.2  Voorwaarden

Burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid of geen 
onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

a. de verkeersveiligheid;
b. de externe veiligheid;
c. de inpassing in de omgeving;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen.

4.5  Wijzigingsbevoegdheid

4.5.1  Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming ter plaatse van de aanduiding 
'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen in 'Gemengd' ten behoeve van:

a. bedrijven die vallen in categorieën 1 tot en met 3.2 als vermeld in de als Bijlage 1 van deze regels 
deel uitmakende Staat van Inrichtingen, met uitzondering van bedrijven als genoemd in het Besluit 
omgevingsrecht, bijlage I, onderdeel D, en met uitzondering van bedrijven die vallen onder artikel 2 
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

b. creatieve bedrijven en/of broedplaatsen;
c. gebouwde parkeervoorzieningen.

4.5.2  Voorwaarden

De in lid 4.5.1 bedoeld bevoegdheid kan uitsluitend worden toegepast met inachtname van de volgende 
voorwaarden:

a. de bouwregels zoals opgenomen in lid 4.2 blijven van toepassing;
b. de maximale gezamenlijke bruto vloeroppervlakte van de in lid 4.5.1 onder a. tot en met c. 

genoemde functies bedraagt maximaal 17.850 m²;
c. aangetoond is, dat geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

1. de verkeersveiligheid; 
2. de externe veiligheid; 
3. de inpassing in de omgeving; 
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

Op en onder in het bestemmingsplan begrepen gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste 
van de bestemming, waarbij het is toegestaan de in dit plan aangegeven bestemmingsgrenzen te 
overschrijden danwel de maximale hoogte te overschrijden ten behoeve van:

a. stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, kozijnen, beeld- en reclame-uitingen, standleidingen 
voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen, schoorstenen, zonnepanelen en 
andere duurzaamheidsmaatregelen, technische installaties en dergelijke delen van gebouwen, mits 
de overschrijding van de bestemmingsgrens niet meer bedraagt dan 1 meter;

b. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke delen van gebouwen, mits de overschrijding 
niet meer bedraagt dan 1/10 van de breedte van de aangrenzende straat met een maximum van 1 
meter en deze werken niet lager zijn gelegen dan 4,20 meter boven een rijweg of boven een strook 
ter breedte van 1,50 meter langs een rijweg danwel 2,40 meter boven een rijwielpad of voetpad, dat 
geen deel uitmaakt van de bedoelde strook van 1,50 meter;

c. hijsinrichtingen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter en deze werken niet lager 
gelegen zijn dan 4,20 meter boven het aangrenzende straatpeil;

d. trappenhuizen, liftinstallaties, dakterrassen, hekwerken, zonnepanelen en andere 
duurzaamheidsmaatregelen, technische installaties, onder meer ten behoeve van de opwekking 
en/of besparing van energie, en vergelijkbare ondergeschikte bouwwerken, mits de overschrijding 
van de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,50 meter.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en 
bouwwerken ten dienste van:

a. bewoning;
b. een telefoneerinrichting of belhuis, automatenhal, prostitutiebedrijf, seksinrichting, 

geldwisselkantoor of smartshop;
c. de opslag en/of stalling van kampeermiddelen, voer- of vaartuigen, schroot, afbraak- en 

bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen, en aan hun gebruik onttrokken 
machines, behoudens gebruik dat strekt tot realisering van de bestemming c.q. aanduiding en 
gebruik dat voortvloeit uit het normale dagelijkse gebruik en onderhoud dat ingevolge de 
bestemming is toegestaan.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze planregels met een omgevingsvergunning kan 
worden afgeweken, zijn burgemeester en wethouders bevoegd:

a. met een omgevingsvergunning af te wijken van de desbetreffende regels van dit bestemmingsplan 
ten behoeve van gebouwen voor nutsvoorzieningen en elektriciteitsvoorzieningen met een maximale 
bouwhoogte van 5 meter en een maximale brutovloeroppervlakte van 30 m²;

b. met een omgevingsvergunning af te wijken van de desbetreffende regels van dit bestemmingsplan 
ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals gedenktekens, plastieken, 
straatmeubilair, vrijstaande muren, keermuren, trapconstructies, bebouwing ten behoeve van al dan 
niet ondergrondse afvalopslag, geluidwerende voorzieningen, steigers, duikers en andere 
waterstaatkundige werken;

c. met een omgevingsvergunning af te wijken van de desbetreffende regels van dit bestemmingsplan 
ten behoeve van geringe afwijkingen welke in het belang zijn van een ruimtelijke en/of technisch 
beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken, wegen en anderszins, of welke noodzakelijk zijn in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking in situering niet meer bedraagt 
dan 2 meter;

d. met een omgevingsvergunning af te wijken van de op de kaart aangegeven bestemmingsgrenzen die 
met ten hoogste 3 meter mogen worden overschreden ten behoeve van uitkragingen, bordessen, 
buitentrappen, galerijen, luifels, erkers, balkons, lift- en trappenhuizen, zonnepanelen en andere 
duurzaamheidsmaatregelen, technische installaties en andere ondergeschikte onderdelen van 
gebouwen;

e. met een omgevingsvergunning af te wijken van de in de regels toegestane maximale bouwhoogte, 
die mag worden overschreden ten behoeve van:
1. lift- en trappenhuizen, centrale verwarmingsinstallaties, dakopbouwen en met ten hoogste 10 

meter;
2. schoorstenen, ventilatie-inrichtingen, antennes, zonnepanelen en andere 

duurzaamheidsmaatregelen, technische installaties, onder meer ten behoeve van de opwekking 
en/of besparing van energie, en zendmasten ten behoeve van mobiele telefoniemet met ten 
hoogste 15 meter;

f. met een omgevingsvergunning af te wijken van de desbetreffende regels van dit bestemmingsplan 
ten behoeve van het bouwen en het gebruik van gronden en bebouwing voor een functie die:
1. niet in de Staat van Inrichtingen voorkomt en niet meer milieuhinder veroorzaakt dan functies die 

vallen onder de toegestane categorieën;
2. valt onder één of meer categorieën hoger dan toegestaan, mits de desbetreffende functie niet 

meer milieuhinder veroorzaakt dan functies die vallen onder de toegestane categorieën;
g. met een omgevingsvergunning creatieve bedrijven worden toegestaan die niet worden genoemd in 

1.21 creatief bedrijf, maar met de wel genoemde bedrijven vergelijkbaar zijn;
h. met een omgevingsvergunning af te wijken van de desbetreffende regels van het bestemmingsplan 

ten behoeve van het gebruik van meer dan 30% van de brutovloeroppervlakte van bedrijven, niet 
zijnde creatieve bedrijven, ten behoeve van bedrijfsondersteunende administratieve ruimtes tot een 
maximum van 50% per bouwperceel.
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de wet het 
plan te wijzigen, in die zin dat:

a. aan de als Bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van Inrichtingen functies kunnen worden 
toegevoegd;

b. in de als Bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van Inrichtingen opgenomen functies kunnen 
worden ingedeeld bij een andere categorie;

c. aan het bepaalde in 1.21 creatief bedrijf andere bedrijven worden toegevoegd.
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Artikel 10  Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6 van de wet 
is de volgende procedure van toepassing:

a. burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende 
stukken voor een periode van twee weken ter inzage;

b. belanghebbenden kunnen bij burgemeester en wethouders hun zienswijze over de ontwerp naar 
voren brengen;

c. de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld onder b vangt aan op de dag 
waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Parkeren

Het bevoegd gezag kan pas een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten bouwen en/of 
gebruiken van gronden en/of de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, met 
inachtneming van het volgende:

a. in het geval van nieuwbouw, uitbreiding en functiewijziging van gebouwen en/of voorzieningen, dient 
ter plaatse van de bestemmingen 'Gemengd' en 'Verkeer' te worden voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen; 

b. er is sprake van voldoende parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen, indien: 
1. wordt voldaan aan de normen die zijn neergelegd in de door het bevoegd gezag vastgestelde 

beleidsregels met betrekking tot laden en lossen, zoals die gelden op het tijdstip van indiening 
van de aanvraag omgevingsvergunning; 

2. wordt voldaan aan de volgende parkeernorm: 1 parkeerplaats per 125 m² bruto vloeroppervlakte;
3. de parkeerplaatsen voldoen aan de verdere eisen (maatvoering en ontwerp) die zijn neergelegd 

in de CROW-publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', zoals die gelden op het 
tijdstip van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en dat indien deze publicatie 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging; 

4. de parkeerplaatsen voldoen aan de verdere eisen (maatvoering en ontwerp) die in volgende 
beleidsnota's worden vastgesteld; en dat indien deze nota wordt vernieuwd, rekening wordt 
gehouden met de nieuwe regels. 

11.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 11.1, indien:

a. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en laad- en 
losvoorzieningen om de toename van de parkeer behoefte op te vangen; 

b. het voldoen aan die bepalingen gezien het gebruik en/of het bouwplan van het betreffende 
plangebied, mede gezien de omgeving, niet noodzakelijk is en/of op overwegende bezwaren stuit.

Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt welke stedenbouwkundige, 
verkeerskundige en/of overige ruimtelijke overwegingen hiertoe aanleiding geven en op welke wijze de 
ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft. 

11.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 11.1, indien dit 
noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor het pand, perceel, straat (of 
deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

12.2  Afwijking

Eenmalig kan worden afgeweken van lid 12.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

12.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 12.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 12.4, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

12.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 12.4, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

12.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 12.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan The Joan.
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW           

0111, 0113  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 1 1 2 C  1 2 1 G  

0112 0 Tuinbouw:           

0112 1 - bedrijfsgebouwen 1 1 2 C  1 2 1 G  

0112 2 - kassen zonder verwarming 1 1 2 C  1 2 1 G  

0112 3 - kassen met gasverwarming 1 1 2 C  1 2 1 G  

0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 2 1 2 C  1 2 1 G  

0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 1 2 C  1 3.2 1 G  

0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 1 2 C  1 2 1 G  

0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 2 1 2 C  1 2 1 G  

0121  Fokken en houden van rundvee 3.2 2 2 C  0 3.2 1 G  

0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:           

0122 1 - paardenfokkerijen 3.1 2 2 C  0 3.1 1 G  

0122 2 - overige graasdieren 3.1 2 2 C  0 3.1 1 G  

0123  Fokken en houden van varkens 4.1 2 3.1 C  0 4.1 1 G  

0124 0 Fokken en houden van pluimvee:           

0124 1 - legkippen 4.1 2 3.1 C  0 4.1 1 G  

0124 2 - opfokkippen en mestkuikens 4.1 2 3.1 C  0 4.1 1 G  

0124 3 - eenden en ganzen 4.1 3.1 3.1 C  0 4.1 1 G  

0124 4 - overig pluimvee 3.2 2 3.1 C  0 3.2 1 G  

0125 0 Fokken en houden van overige dieren:           

0125 1 - nertsen en vossen 4.1 2 2 C  0 4.1 1 G  

0125 2 - konijnen 3.2 2 2 C  0 3.2 1 G  

0125 3 - huisdieren 2 0 3.1 C  1 3.1 1 G  

0125 4 - maden. wormen e.d. 3.2 0 2 C  1 3.2 1 G  

0125 5 - bijen 1 0 2 C  1 2 1 G  

0125 6 - overige dieren 2 1 2 C  0 2 1 G  
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014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 2 1 3.1   1 3.1 2 G  

014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  2 1 2   1 2 1 G  

014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 2 1 3.1   1 3.1 2 G  

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 2 1 2   1 2 1 G  

0142  KI-stations 2 1 2 C  0 2 1 G  

02 -             

02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW           

020  Bosbouwbedrijven 1 1 3.1   0 3.1 1 G  

05 -             

05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN           

0501.1  Zeevisserijbedrijven 3.2 0 3.2 C  3.1 3.2 2 G  

0501.2  Binnenvisserijbedrijven 3.1 0 3.1 C  1 3.1 1 G  

0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen           

0502 1 - oester-. mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 2 3.1 C  0 3.2 1 G  

0502 2 - visteeltbedrijven 3.1 0 3.1 C  0 3.1 1 G  

10 -             

10 - TURFWINNING           

103  Turfwinningbedrijven 3.1 3.1 3.2 C  1 3.2 2 G  

11 -             

11 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING           

111 0 Aardolie- en aardgaswinning:           

111 1 - aardoliewinputten 3.2 0 4.1 C  4.1 4.1 1 G b 

111 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 100.000 N m3/d 2 0 5.1 C  4.1 5.1 1 G b 

111 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 100.000 N m3/d 3.1 0 5.2 C Z 4.1 5.2 1 G b 

14 -             

14 - WINNING VAN ZAND. GRIND. KLEI. ZOUT. E.D.           

1421 0 Steen-. grit- en krijtmalerijen (open lucht):           
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1421 1 - algemeen 1 3.2 4.1   1 4.1 2 G b 

1421 2 - steenbrekerijen 1 4.1 5.2  Z 1 5.2 2 G b 

144  Zoutwinningbedrijven 3.1 1 3.2 C  2 3.2 2 G b 

145  Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 1 4.1 5.1 C  3.1 5.1 3 G b 

15 -             

15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN           

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 0 3.2 C  3.1 3.2 2 G b 

151 2 - vetsmelterijen 5.2 0 3.2 C  2 5.2 2 G b 

151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 0 3.2 C  3.1 4.2 2 G b 

151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 3.2 0 3.2 C  3.1 3.2 2 G b 

151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 3.1 0 3.1 C  2 3.1 1 G b 

151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 2 0 3.1   1 3.1 1 G b 

151 7 - loonslachterijen 3.1 0 3.1   1 3.1 1 G b 

151 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
m²  

3.1 0 3.1   1 3.1 2 G b 

152 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 1 - drogen 5.2 3.2 4.1 C  2 5.2 2 G b 

152 2 - conserveren 4.1 0 3.2 C  2 4.1 2 G b 

152 3 - roken 4.2 0 3.1 C  0 4.2 1 G b 

152 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 4.2 1 3.1 C  2 4.2 2 G b 

152 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 3.2 1 3.1   2 3.2 1 G b 

152 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 3.1 1 2   1 3.1 1 G b 

1531 0 Aardappelprodukten fabrieken:           

1531 1 - vervaardiging van aardappelproducten 4.2 2 4.1 C  3.1 4.2 2 G b 

1531 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 3.1 1 3.1   3.1 3.1 1 G b 

1532. 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532. 1533 1 - jam 3.1 1 3.2 C  1 3.2 1 G b 
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1532. 1533 2 - groente algemeen 3.1 1 3.2 C  1 3.2 2 G b 

1532. 1533 3 - met koolsoorten 3.2 1 3.2 C  1 3.2 2 G b 

1532. 1533 4 - met drogerijen 4.2 1 4.1 C  2 4.2 2 G b 

1532. 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 1 3.2 C  1 4.2 2 G b 

1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:           

1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 2 3.2 C  2 4.1 3 G b 

1541 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 3.1 4.2 C Z 3.1 4.2 3 G b 

1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:           

1542 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 1 3.2 C  3.2 4.1 3 G b 

1542 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 1 4.2 C Z 4.1 4.2 3 G b 

1543 0 Margarinefabrieken:           

1543 1 - p.c. < 250.000 t/j 3.2 1 4.1 C  2 4.1 3 G b 

1543 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.1 1 4.2 C Z 3.1 4.2 3 G b 

1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1 - gedroogde produkten. p.c. >= 1.5 t/u 4.1 3.2 5.1 C Z 3.1 5.1 3 G b 

1551 2 - geconcentreerde produkten. verdamp. cap. >=20 t/u 4.1 2 5.1 C Z 3.1 5.1 3 G b 

1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.1 0 3.2 C  3.1 3.2 2 G b 

1551 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 3.2 0 4.2 C Z 3.1 4.2 3 G b 

1551 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 3.1 3.1 4.2 C  3.1 4.2 3 G b 

1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 3.1 0 3.2 C  3.1 3.2 2 G b 

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 1 0 2   0 2 1 G b 

1561 0 Meelfabrieken:            

1561 1 - p.c. >= 500 t/u 4.1 3.2 4.2 C Z 3.2 4.2 2 G b 

1561 2 - p.c. < 500 t/u 3.2 3.1 4.1 C  3.1 4.1 2 G b 

1561  Grutterswarenfabrieken 3.1 3.2 4.1 C  3.1 4.1 2 G b 

1562 0 Zetmeelfabrieken:           

1562 1 - p.c. < 10 t/u 4.1 3.1 4.1 C  2 4.1 1 G b 

1562 2 - p.c. >= 10 t/u 4.2 3.2 4.2 C Z 3.1 4.2 2 G b 
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1571 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1 - destructiebedrijven 5.2 2 4.1 C  3.1 5.2 3 G b 

1571 2 - beender-. veren-. vis-. en vleesmeelfabriek 5.2 3.2 3.2 C  2 5.2 3 G b 

1571 3 - drogerijen (gras. pulp. groenvoeder. veevoeder) cap. < 10 t/u water 4.2 3.2 4.1 C  2 4.2 2 G b 

1571 4 - drogerijen (gras. pulp. groenvoeder. veevoeder) cap. >= 10 t/u water 5.2 4.1 4.2 C Z 3.1 5.2 3 G b 

1571 5 - mengvoeder. p.c. < 100 t/u 4.1 3.1 4.1 C  2 4.1 3 G b 

1571 6 - mengvoeder. p.c. >= 100 t/u 4.2 3.2 4.2 C Z 3.1 4.2 3 G b 

1572  Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 3.2 4.1 C  2 4.1 2 G b 

1581 0 Broodfabrieken. brood- en banketbakkerijen:           

1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1 2 C  1 2 1 G b 

1581 2 - v.c. >= 2500 kg meel/week 3.2 2 3.2 C  2 3.2 2 G b 

1582  Banket. biscuit- en koekfabrieken 3.2 1 3.2 C  2 3.2 2 G b 

1583 0 Suikerfabrieken:           

1583 1 - v.c. < 2.500 t/j 5.1 3.2 4.2 C  3.2 5.1 2 G b 

1583 2 - v.c. >= 2.500 t/j 5.3 4.1 5.2 C Z 4.1 5.3 3 G b 

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:           

1584 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 5.1 3.1 3.2   3.1 5.1 2 G b 

1584 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 3.2 2 3.1   2 3.2 2 G b 

1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 2 1 2   1 2 1 G b 

1584 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 2 3.1   2 4.2 2 G b 

1584 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 3.2 2 3.1   2 3.2 2 G b 

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2 1 2   1 2 1 G b 

1585  Deegwarenfabrieken 3.1 2 1   1 3.1 2 G b 

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1 - koffiebranderijen 5.1 2 4.1 C  1 5.1 2 G b 

1586 2 - theepakkerijen 3.2 1 2   1 3.2 2 G b 
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1587  Vervaardiging van azijn. specerijen en kruiden 4.1 2 3.1   1 4.1 2 G b 

1589  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 2 3.1   2 4.1 2 G b 

1589.1  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 3.1 3.1   3.1 4.1 2 G b 

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1 - zonder poederdrogen 3.2 1 3.1   1 3.2 2 G b 

1589.2 2 - met poederdrogen 4.2 3.1 3.1   3.1 4.2 2 G b 

1589.2  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 3.1 3.1   2 4.1 2 G b 

1591  Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 2 4.1 C  2 4.2 2 G b 

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:           

1592 1 - p.c. < 5.000 t/j 4.1 2 4.1 C  2 4.1 1 G b 

1592 2 - p.c. >= 5.000 t/j 4.2 3.1 4.2 C  3.1 4.2 2 G b 

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn. cider e.d. 1 0 2 C  0 2 1 G b 

1596  Bierbrouwerijen 4.2 2 3.2 C  3.1 4.2 2 G b 

1597  Mouterijen 4.2 3.1 3.2 C  2 4.2 2 G b 

1598  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 1 0 3.2   3.1 3.2 3 G b 

16 -             

16 - VERWERKING VAN TABAK           

160  Tabakverwerkende industrie 4.1 2 3.1 C  2 4.1 2 G b 

17 -             

17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171  Bewerken en spinnen van textielvezels 1 3.1 3.2   2 3.2 2 G b 

172 0 Weven van textiel:           

172 1 - aantal weefgetouwen < 50 1 1 3.2   0 3.2 2 G b 

172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 1 2 4.2  Z 3.1 4.2 3 G b 

173  Textielveredelingsbedrijven 3.1 0 3.1   1 3.1 2 G b 

174. 175  Vervaardiging van textielwaren 1 0 3.1   1 3.1 1 G b 

1751  Tapijt-. kokos- en vloermattenfabrieken 3.2 2 4.1   1 4.1 2 G b 

176. 177  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 1 3.1   1 3.1 1 G b 
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18 -             

18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT           

181  Vervaardiging kleding van leer 2 0 3.1   0 3.1 1 G b 

182  Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 1 1 2   1 2 2 G b 

183  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1 1 1   1 3.1 1 G b 

19 -             

19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

191  Lederfabrieken 4.2 2 3.2   1 4.2 2 G b 

192  Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 1 2   1 3.1 2 G b 

193  Schoenenfabrieken 3.1 1 3.1   1 3.1 2 G b 

20 -             

20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT. RIET. KURK E.D.           

2010.1  Houtzagerijen 0 3.1 3.2   3.1 3.2 2 G b 

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 1 - met creosootolie 4.1 2 3.1   1 4.1 2 G b 

2010.2 2 - met zoutoplossingen 1 2 3.1   1 3.1 2 G b 

202  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 2 3.2   1 3.2 3 G b 

203. 204. 205 0 Timmerwerkfabrieken. vervaardiging overige artikelen van hout 0 2 3.2   0 3.2 2 G b 

203. 204. 205 1 Timmerwerkfabrieken. vervaardiging overige artikelen van hout. p.o. < 200 m2 0 2 3.1   0 3.1 1 G b 

205  Kurkwaren-. riet- en vlechtwerkfabrieken 1 1 2   0 2 1 G b 

21 -             

21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER. KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN           

2111  Vervaardiging van pulp 4.1 3.2 4.1 C  3.1 4.1 3 G b 

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1 - p.c. < 3 t/u 3.1 2 3.1 C  2 3.1 1 G b 

2112 2 - p.c. 3 - 15 t/u 3.2 3.1 4.1 C Z 3.1 4.1 2 G b 

2112 3 - p.c. >= 15 t/u 4.1 3.2 4.2 C Z 3.2 4.2 3 G b 

212  Papier- en kartonwarenfabrieken 2 2 3.2 C  2 3.2 2 G b 
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2121.2 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 1 - p.c. < 3 t/u 2 2 3.2 C  2 3.2 2 G b 

2121.2 2 - p.c. >= 3 t/u 3.1 2 4.1 C Z 2 4.1 2 G b 

22 -             

22 - UITGEVERIJEN. DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 1   0 1 1 P  

2221  Drukkerijen van dagbladen 2 0 3.2 C  1 3.2 3 G b 

2222  Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 2 0 3.2   1 3.2 3 G b 

2222.6  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 1 0 2   0 2 1 P b 

2223 A Grafische afwerking 0 0 1   0 1 1 G b 

2223 B Binderijen 2 0 2   0 2 2 G b 

2224  Grafische reproduktie en zetten 2 0 1   1 2 2 G b 

2225  Overige grafische aktiviteiten 2 0 2   1 2 2 G b 

223  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 1   0 1 1 G b 

23 -             

23 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

231  Cokesfabrieken 5.3 5.2 5.3 C Z 3.2 5.3 2 G b 

2320.1  Aardolieraffinaderijen 6 3.2 6 C Z 6 6 3 G b 

2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.1 0 3.2   2 3.2 2 G b 

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 0 3.2   3.1 4.2 2 G b 

2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 4.2 0 4.1   3.1 4.2 2 G b 

233  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 1 1 3.2   6 6 1 G b 

24 -             

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN           

2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:           

2411 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 1 0 5.2 C Z 3.2 5.2 3 G b 

2411 2 - overige gassenfabrieken. niet explosief 3.2 0 5.1 C  3.2 5.1 3 G b 

2411 3 - overige gassenfabrieken. explosief 3.2 0 5.1 C  4.2 5.1 3 G b 
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2412  Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 0 4.1 C  4.1 4.1 3 G b 

2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:           

2413 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 3.2 2 4.2 C  4.2 4.2 2 G b 

2413 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 3.1 5.1 C  5.2 5.2 3 G b 

2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:           

2414.1 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 1 4.1 C  4.2 4.2 2 G b 

2414.1 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3 2 5.1 C  5.2 5.3 2 G b 

2414.1 B0 Methanolfabrieken:           

2414.1 B1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2 0 4.1 C  3.2 4.1 2 G b 

2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.1 0 4.2 C Z 4.1 4.2 3 G b 

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):           

2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 4.2 0 4.1 C  3.2 4.2 2 G b 

2414.2 2 - p.c. >= 50.000 t/j 5.1 0 4.2 C Z 4.1 5.1 3 G b 

2415  Kunstmeststoffenfabrieken 5.1 4.2 5.1 C  5.1 5.1 3 G b 

2416  Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2 2 4.2 C  5.1 5.2 3 G b 

242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:           

242 1 - fabricage 4.2 3.1 3.2 C  5.3 5.3 3 G b 

242 2 - formulering en afvullen 3.2 1 2 C  5.1 5.1 2 G b 

243  Verf. lak en vernisfabrieken 4.2 2 4.1 C  4.2 4.2 3 G b 

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:           

2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 4.1 1 4.1 C  4.2 4.2 1 G b 

2441 2 - p.c. >= 1.000 t/j 4.2 1 4.2 C  5.1 5.1 2 G b 

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 1 3.1   3.1 3.1 2 G b 

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 1 1 2   1 2 2 G b 

2451  Zeep-. was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 3.2 4.1 C  3.2 4.2 3 G b 

2452  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 2 3.1 C  3.1 4.2 2 G b 

2461  Kruit-. vuurwerk-. en springstoffenfabrieken 2 1 3.1   5.3 5.3 1 G b 
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2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 3.2 1 3.2   3.1 3.2 3 G b 

2462 2 - met dierlijke grondstoffen 5.1 2 3.2   3.1 5.1 3 G b 

2464  Fotochemische produktenfabrieken 3.1 1 3.2   3.1 3.2 3 G b 

2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 1 3.1   3.1 3.1 3 G b 

2466 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 4.1 2 3.2 C  4.1 4.1 2 G b 

247  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 2 4.2 C  4.1 4.2 3 G b 

25 -             

25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF           

2511  Rubberbandenfabrieken 4.2 3.1 4.2 C  3.2 4.2 2 G b 

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 1 - vloeropp. < 100 m2 3.1 1 2   2 3.1 1 G b 

2512 2 - vloeropp. >= 100 m2 4.1 3.1 3.2   3.1 4.1 2 G b 

2513  Rubber-artikelenfabrieken 3.2 1 3.1   3.1 3.2 1 G b 

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 1 - zonder fenolharsen 4.1 3.1 3.2   3.2 4.1 2 G b 

252 2 - met fenolharsen 4.2 3.1 3.2   4.1 4.2 2 G b 

252 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 3.1 2 3.1   2 3.1 2 G b 

26 -             

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS. AARDEWERK. CEMENT-. KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 0 Glasfabrieken:           

261 1 - glas en glasprodukten. p.c. < 5.000 t/j 2 2 3.2   2 3.2 1 G b 

261 2 - glas en glasprodukten. p.c. >= 5.000 t/j 2 3.2 4.2 C Z 3.1 4.2 2 G b 

261 3 - glaswol en glasvezels. p.c.< 5.000 t/j 4.2 3.2 3.2   2 4.2 1 G b 

261 4 - glaswol en glasvezels. p.c. >= 5.000 t/j 5.1 4.1 4.2 C Z 3.1 5.1 2 G b 

2615  Glasbewerkingsbedrijven 1 2 3.1   1 3.1 1 G b 

262. 263 0 Aardewerkfabrieken:           
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262. 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 1 1 2   1 2 1 G b 

262. 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 2 3.1 3.2   2 3.2 2 G b 

264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 2 4.1 4.1   2 4.1 2 G b 

264 B Dakpannenfabrieken 3.1 4.1 4.1   3.2 4.1 2 G b 

2651 0 Cementfabrieken:           

2651 1 - p.c. < 100.000 t/j 1 4.2 5.1 C  2 5.1 2 G b 

2651 2 - p.c. >= 100.000 t/j 2 5.1 5.3 C Z 3.1 5.3 3 G b 

2652 0 Kalkfabrieken:           

2652 1 - p.c. < 100.000 t/j 2 4.1 4.1   2 4.1 2 G b 

2652 2 - p.c. >= 100.000 t/j 3.1 5.1 4.2  Z 3.1 5.1 3 G b 

2653 0 Gipsfabrieken:           

2653 1 - p.c. < 100.000 t/j 2 4.1 4.1   2 4.1 2 G b 

2653 2 - p.c. >= 100.000 t/j 3.1 5.1 4.2  Z 3.1 5.1 3 G b 

2661.1 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 1 - zonder persen. triltafels en bekistingtrille 1 3.2 4.1   2 4.1 2 G b 

2661.1 2 - met persen. triltafels of bekistingtrillers. p.c. < 100 t/d 1 3.2 4.2   2 4.2 2 G b 

2661.1 3 - met persen. triltafels of bekistingtrillers. p.c. >= 100 t/d 2 4.1 5.2  Z 2 5.2 3 G b 

2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 1 - p.c. < 100.000 t/j 1 3.1 3.2   2 3.2 2 G b 

2661.2 2 - p.c. >= 100.000 t/j 2 4.1 4.2  Z 2 4.2 3 G b 

2662  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.1 3.1 3.2   2 3.2 2 G b 

2663. 2664 0 Betonmortelcentrales:           

2663. 2664 1 - p.c. < 100 t/u 1 3.1 3.2   3.2 3.2 3 G b 

2663. 2664 2 - p.c. >= 100 t/u 2 4.1 4.2  Z 3.1 4.2 3 G b 

2665. 2666 0 Vervaardiging van produkten van beton. (vezel)cement en gips:           

2665. 2666 1 - p.c. < 100 t/d 1 3.1 3.2   3.1 3.2 2 G b 

2665. 2666 2 - p.c. >= 100 t/d 2 4.1 4.2  Z 4.1 4.2 3 G b 

267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           
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267 1 - zonder breken. zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 1 2 3.2   0 3.2 1 G b 

267 2 - zonder breken. zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 1 2 3.1   0 3.1 1 G b 

267 3 - met breken. zeven of drogen.   v.c. < 100.000 t/j 1 3.2 4.2   1 4.2 1 G b 

267 4 - met breken. zeven of drogen.   v.c. >= 100.000 t/j 2 4.1 5.2  Z 1 5.2 2 G b 

2681  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 1 2 3.1   1 3.1 1 G b 

2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:           

2682 A1 - p.c. < 100 t/u 4.2 3.2 3.2   2 4.2 3 G b 

2682 A2 - p.c. >= 100 t/u 5.1 4.1 4.1  Z 3.1 5.1 3 G b 

2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):           

2682 B1 - steenwol. p.c. >= 5.000 t/j 3.2 4.1 4.2 C Z 2 4.2 2 G b 

2682 B2 - overige isolatiematerialen 4.1 3.2 3.2 C  3.1 4.1 2 G b 

2682 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.1 3.1 3.2   3.1 3.2 2 G b 

2682 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 3.2 3.1 4.1   2 4.1 3 G B 

2682 D1 - asfaltcentrales. p.c. >= 100 ton/uur 4.1 3.2 4.2  Z 3.1 4.2 3 G B 

27 -             

27 - VERVAARDIGING VAN METALEN           

271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:           

271 1 - p.c. < 1.000 t/j 5.2 5.1 5.2   4.1 5.2 2 G b 

271 2 - p.c. >= 1.000 t/j 6 5.3 6 C Z 4.2 6 3 G b 

272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:           

272 1 - p.o. < 2.000 m2 2 2 5.1   2 5.1 2 G b 

272 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.2 5.3  Z 3.1 5.3 3 G b 

273 0 Draadtrekkerijen. koudbandwalserijen en profielzetterijen:           

273 1 - p.o. < 2.000 m2 2 2 4.2   2 4.2 2 G b 

273 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.1 5.2  Z 3.1 5.2 3 G b 

274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:           

274 A1 - p.c. < 1.000 t/j 3.2 3.2 4.2   2 4.2 1 G b 

274 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 4.1 4.2 5.2  Z 3.1 5.2 2 G b 
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274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen. -trekkerijen e.d.:           

274 B1 - p.o. < 2.000 m2 3.1 3.1 5.1   3.1 5.1 2 G b 

274 B2 - p.o. >= 2.000 m2 4.1 3.2 5.3  Z 3.2 5.3 3 G b 

2751. 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:           

2751. 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 3.2 3.1 4.2 C  2 4.2 1 G b 

2751. 2752 2 - p.c. >= 4.000 t/j 4.1 3.2 5.1 C Z 3.1 5.1 2 G b 

2753. 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:           

2753. 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 3.2 3.1 4.2 C  2 4.2 1 G b 

2753. 2754 2 - p.c. >= 4.000 t/j 4.1 3.2 5.1 C Z 3.1 5.1 2 G B 

28 -             

28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 0 Constructiewerkplaatsen:           

281 1 - gesloten gebouw 2 2 3.2   2 3.2 2 G B 

281 1a - gesloten gebouw. p.o. < 200 m2 2 2 3.1   1 3.1 1 G B 

281 2 - in open lucht. p.o. < 2.000 m2 2 3.1 4.1   2 4.1 2 G B 

281 3 - in open lucht. p.o. >= 2.000 m2 3.1 4.1 4.2  Z 2 4.2 3 G B 

2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

2821 1 - p.o. < 2.000 m2 2 3.1 4.2   2 4.2 2 G B 

2821 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.2 5.1  Z 3.1 5.1 3 G B 

2822. 2830  Vervaardiging van verwarmingsketels. radiatoren en stoomketels 2 2 4.1   2 4.1 2 G B 

284 A Stamp-. pers-. dieptrek- en forceerbedrijven 1 2 4.1   2 4.1 1 G B 

284 B Smederijen. lasinrichtingen. bankwerkerijen e.d. 3.1 2 3.2   2 3.2 2 G B 

284 B1 Smederijen. lasinrichtingen. bankwerkerijen e.d.. p.o. < 200 m2 2 2 3.1   1 3.1 1 G B 

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 1 - algemeen 3.1 3.1 3.2   3.1 3.2 2 G B 

2851 10 - stralen 2 4.1 4.1   2 4.1 2 G B 

2851 11 - metaalharden 2 3.1 3.2   3.1 3.2 1 G B 

2851 12 - lakspuiten en moffelen 3.2 2 3.2   3.1 3.2 2 G B 
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2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.1 3.1 3.2   2 3.2 2 G B 

2851 3 - thermisch verzinken 3.2 3.1 3.2   3.1 3.2 2 G B 

2851 4 - thermisch vertinnen 3.2 3.1 3.2   3.1 3.2 2 G B 

2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen. polijsten) 2 3.1 3.2   2 3.2 2 G B 

2851 6 - anodiseren. eloxeren 3.1 1 3.2   2 3.2 2 G B 

2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.1 1 3.2   2 3.2 2 G B 

2851 8 - emailleren 3.2 3.1 3.2   3.1 3.2 1 G B 

2851 9 - galvaniseren (vernikkelen. verchromen. verzinken. verkoperen ed) 2 2 3.2   3.1 3.2 2 G B 

2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 1 2 3.2   2 3.2 1 G b 

2852 2 Overige metaalbewerkende industrie. inpandig. p.o. <200m2 1 2 3.1   1 3.1 1 G b 

287 A0 Grofsmederijen. anker- en kettingfabrieken:           

287 A1 - p.o. < 2.000 m2 2 3.1 4.1   2 4.1 2 G b 

287 A2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 3.2 5.1  Z 2 5.1 3 G b 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 2 2 3.2   2 3.2 2 G b 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig. p.o. <200 m2  2 2 3.1   1 3.1 1 G b 

29 -             

29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN           

29 0 Machine- en apparatenfabrieken:           

29 1 - p.o. < 2.000 m2 2 2 3.2   2 3.2 2 G b 

29 2 - p.o. >= 2.000 m2 3.1 2 4.1   2 4.1 3 G b 

29 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 3.1 2 4.2  Z 2 4.2 3 G b 

30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS           

30 -            

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 2 1 2   1 2 1 G b 

31 -             

31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES. APPARATEN EN BENODIGDH.           

311  Elektromotoren- en generatorenfabrieken 4.1 2 2   3.1 4.1 1 G b 

312  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 1 2   3.1 4.1 1 G b 
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313  Elektrische draad- en kabelfabrieken 3.2 1 4.1   3.2 4.1 2 G b 

314  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 2 3.2   3.1 3.2 2 G b 

315  Lampenfabrieken 4.1 2 2   4.2 4.2 2 G b 

316  Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 1 2   1 2 1 G b 

3162  Koolelektrodenfabrieken 6 4.2 5.3 C Z 4.1 6 2 G b 

32 -             

32 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-. VIDEO-. TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323  Vervaardiging van audio-. video- en telecom-apparatuur e.d. 2 0 3.1   2 3.1 2 G b 

3210  Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 1 3.1   2 3.1 1 G b 

33 -             

33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN           

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 2 0 2   0 2 1 G b 

34 -             

34  VERVAARDIGING VAN AUTO'S. AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

341 1 - p.o. < 10.000 m2 3.2 1 4.1 C  2 4.1 3 G b 

341 2 - p.o. >= 10.000 m2 4.1 2 4.2  Z 3.1 4.2 3 G b 

3420.1  Carrosseriefabrieken 3.2 1 4.1   2 4.1 2 G b 

3420.2  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 2 1 4.1   2 4.1 2 G b 

343  Auto-onderdelenfabrieken 2 1 3.2   2 3.2 2 G b 

35 -             

35 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S. AANHANGWAGENS)           

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 1 - houten schepen 2 2 3.1   1 3.1 2 G b 

351 2 - kunststof schepen 3.2 3.1 3.2   3.1 3.2 2 G b 

351 3 - metalen schepen < 25 m 3.1 3.2 4.1   2 4.1 2 G b 

351 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 3.2 3.2 5.1 C Z 3.1 5.1 2 G b 
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3511  Scheepssloperijen 3.2 4.1 5.2   3.2 5.2 2 G b 

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 1 - algemeen 3.1 2 3.2   2 3.2 2 G b 

352 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 3.1 2 4.2  Z 2 4.2 2 G b 

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

353 1 - zonder proefdraaien motoren 3.1 2 4.1   2 4.1 2 G b 

353 2 - met proefdraaien motoren 3.2 2 5.3  Z 3.2 5.3 2 G b 

354  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 2 1 3.2   2 3.2 2 G b 

355  Transportminindustrie n.e.g. 2 2 3.2   2 3.2 2 G b 

36 -             

36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 1 Meubelfabrieken 3.1 3.1 3.2   2 3.2 2 G b 

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 1 1   0 1 1 P b 

362  Fabricage van munten. sieraden e.d. 2 1 1   1 2 1 G b 

363  Muziekinstrumentenfabrieken 2 1 2   1 2 2 G b 

364  Sportartikelenfabrieken 2 1 3.1   2 3.1 2 G b 

365  Speelgoedartikelenfabrieken 2 1 3.1   2 3.1 2 G b 

3661.1  Sociale werkvoorziening 0 2 2   0 2 1 P b 

3661.2  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 2 1 3.1   2 3.1 2 G b 

37 -             

37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING           

371  Metaal- en autoschredders 2 3.2 5.1  Z 2 5.1 2 G b 

372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:           

372 A1 - v.c. < 100.000 t/j 2 3.2 4.2   1 4.2 2 G b 

372 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 2 4.1 5.2   1 5.2 3 G b 

372 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 3.1 3.2   3.1 4.2 2 G b 

372 C Afvalscheidingsinstallaties 4.1 4.1 4.2 C  3.1 4.2 3 G b 

40 -             
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40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM. AARDGAS. STOOM EN WARM WATER           

40 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)           

40 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa). thermisch vermogen > 75 MWth 3.2 5.2 5.2 C Z 4.1 5.2 2 G b 

40 A2 - oliegestookt. thermisch vermogen > 75 MWth 3.2 3.2 5.1 C Z 3.2 5.1 2 G b 

40 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa). thermisch vermogen > 75 MWth.in 3.2 3.2 5.1 C Z 3.2 5.1 1 G b 

40 A4 - kerncentrales met koeltorens 1 1 5.1 C  6 6 1 P b 

40 A5 - warmte-kracht-installaties (gas). thermisch vermogen > 75 MWth 2 2 5.1 C Z 3.2 5.1 1 G b 

40 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:           

40 B1 - covergisting. verbranding en vergassing van mest. slib. GFT en reststromen 
voedingsindustrie 

3.2 3.1 3.2   2 3.2 2 G b 

40 B2 - vergisting. verbranding en vergassing van overige biomassa 3.1 3.1 3.2   2 3.2 2 G b 

40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven. met transformatorvermogen:           

40 C1 - < 10 MVA 0 0 2 C  1 2 1 P b 

40 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 3.1 C  2 3.1 1 P b 

40 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 3.2 C  3.1 3.2 1 P b 

40 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 4.2 C Z 3.1 4.2 1 P b 

40 C5 - >= 1000 MVA 0 0 5.1 C Z 3.1 5.1 1 P b 

40 D0 Gasdistributiebedrijven:           

40 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 4.2 C  3.2 4.2 1 P b 

40 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 5.1 C  4.1 5.1 1 P b 

40 D3 - gas: reduceer-. compressor-. meet- en regelinst. Cat. A 0 0 1 C  1 10 1 P b 

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen). cat. B en C 0 0 2 C  1 2 1 P b 

40 D5 - gasontvang- en -verdeelstations. cat. D 0 0 3.1 C  3.1 3.1 1 P b 

40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties. gasgestookt:           

40 E1 - stadsverwarming 2 1 3.2 C  3.1 3.2 1 P b 

40 E2 - blokverwarming 1 0 2 C  1 2 1 P b 

40 F0 windmolens:           

40 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 3 C  2 3.2 1 P b 
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40 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 4 C  3 4.1 1 P b 

40 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 4 C  3 4.2 1 P b 

41 -             

41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER           

41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:           

41 A1 - met chloorgas 3.1 0 3.1 C  5.3 5.3 1 G b 

41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 1 0 3.1 C  2 3.1 1 G b 

41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:           

41 B1 - < 1 MW 0 0 2 C  1 2 1 P b 

41 B2 - 1 - 15 MW 0 0 3.2 C  1 3.2 1 P b 

41 B3 - >= 15 MW 0 0 4.2 C  1 4.2 1 P b 

45 -             

45 - BOUWNIJVERHEID           

45 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 1 2 3.2   1 3.2 2 G b 

45 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 1 2 3.1   1 3.1 2 G b 

45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 1 2 3.1   1 3.1 2 G b 

45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 1 2   1 2 1 G b 

50 -             

50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S. MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS           

501. 502. 504  Handel in auto's en motorfietsen. reparatie- en servicebedrijven 1 0 2   1 2 2 P b 

502  Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 1 1 3.2   1 3.2 2 G b 

5020.4 A Autoplaatwerkerijen 1 2 3.2   1 3.2 1 G b 

5020.4 B Autobeklederijen 0 0 1   1 1 1 G b 

5020.4 C Autospuitinrichtingen 3.1 2 2   2 3.1 1 G b 

5020.5  Autowasserijen 1 0 2   0 2 3 P b 

503. 504  Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 2   1 2 1 P b 

505 0 Benzineservisestations:           

505 1 - met LPG > 1000 m3/jr 2 0 2   4.1 4.1 3 P b 
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505 2 - met LPG < 1000 m3/jr 2 0 2   3.1 3.1 3 P b 

505 3 - zonder LPG 2 0 2   1 2 3 P b 

51 -             

51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 1   0 1 1 P  

5121 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 2 2 3.1   2 3.1 2 G b 

5121 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 
of meer 

3.2 3.2 4.2  Z 3.1 4.2 2 G b 

5122  Grth in bloemen en planten 1 1 2   0 2 2 G b 

5123  Grth in levende dieren 3.1 1 3.2 C  0 3.2 2 G b 

5124  Grth in huiden. vellen en leder 3.1 0 2   0 3.1 2 G b 

5125. 5131  Grth in ruwe tabak. groenten. fruit en consumptie-aardappelen 2 1 2   3.1 3.1 2 G b 

5132. 5133  Grth in vlees. vleeswaren. zuivelprodukten. eieren. spijsoliën 1 0 2   3.1 3.1 2 G b 

5134  Grth in dranken 0 0 2   0 2 2 G b 

5135  Grth in tabaksprodukten 1 0 2   0 2 2 G b 

5136  Grth in suiker. chocolade en suikerwerk 1 1 2   0 2 2 G b 

5137  Grth in koffie. thee. cacao en specerijen 2 1 2   0 2 2 G b 

5138. 5139  Grth in overige voedings- en genotmiddelen 1 1 2   1 2 2 G b 

514  Grth in overige consumentenartikelen 1 1 2   1 2 2 G b 

5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:           

5148.7 1 - consumentenvuurwerk. verpakt. opslag < 10 ton 1 0 2   1 2 2 G b 

5148.7 2 - consumentenvuurwerk. verpakt. opslag 10 tot 50 ton 1 0 2   3.1 3.1 2 G b 

5148.7 3 - professioneel vuurwerk. netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg 
theatervuurwerk) 

1 0 2   5.1 5.1 2 G b 

5148.7 4 - professioneel vuurwerk. netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 1 0 2   5.3 5.3 2 G b 

5148.7 5 - munitie 0 0 2   2 2 2 G b 

5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 1 - klein. lokaal verzorgingsgebied 1 3.1 3.1   2 3.1 2 P b 
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5151.1 2 - kolenterminal. opslag opp. >= 2.000 m2 3.1 5.1 5.1  Z 3.2 5.1 3 G b 

5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:           

5151.2 1 - vloeistoffen. o.c. < 100.000 m3 3.1 0 3.1   4.1 4.1 2 G b 

5151.2 2 - vloeistoffen. o.c. >= 100.000 m3 3.2 0 3.1   5.1 5.1 2 G b 

5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 3.1 0 3.1   4.2 4.2 2 G b 

5151.3  Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2 0 2   3.1 3.2 2 G b 

5152.1 0 Grth in metaalertsen:           

5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 2 4.2 4.2   1 4.2 3 G b 

5152.1 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 3.1 5.1 5.2  Z 1 5.2 3 G b 

5152.2 /.3  Grth in metalen en -halffabrikaten 0 1 3.2   1 3.2 2 G b 

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 1 3.1   1 3.1 2 G b 

5153 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 1 2   1 2 1 G b 

5153.4 4 zand en grind:           

5153.4 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 2 3.2   0 3.2 2 G b 

5153.4 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 1 2   0 2 1 G b 

5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:           

5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 3.1   1 3.1 2 G b 

5154 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 2   0 2 1 G b 

5155.1  Grth in chemische produkten 3.1 1 2   3.2 3.2 2 G b 

5155.2  Grth in kunstmeststoffen 2 2 2   2 2 1 G b 

5156  Grth in overige intermediaire goederen 1 1 2   1 2 2 G b 

5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 1 2 3.2   2 3.2 2 G b 

5157 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 1 1 3.1   1 3.1 2 G b 

5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 1 2 3.2   1 3.2 2 G b 

5157.2/3 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 1 1 3.1   1 3.1 2 G b 

5162 0 Grth in machines en apparaten:           

5162 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 1 3.2   1 3.2 2 G b 
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5162 2 - overige 0 1 3.1   0 3.1 2 G b 

517  Overige grth (bedrijfsmeubels. emballage. vakbenodigdheden e.d. 0 0 2   0 2 2 G b 

52 -             

52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN           

52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 1   0 1 1 P  

5211/2.5246/9 Supermarkten. warenhuizen 0 0 1   1 1 2 P  

5222. 5223  Detailhandel vlees. wild. gevogelte. met roken. koken. bakken 1 0 1   1 1 1 P  

5224  Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 1 1 1 C  1 1 1 P  

5231. 5232  Apotheken en drogisterijen 0 0 0   1 1 1 P  

5246/9  Bouwmarkten. tuincentra. hypermarkten 0 0 2   1 2 3 P  

5249  Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 1   1 1 1 P  

5261  Postorderbedrijven 0 0 3.1   0 3.1 2 G b 

527  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 1   1 1 1 P b 

55 -             

55 - LOGIES-. MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING           

5511. 5512  Hotels en pensions met keuken. conferentie-oorden en congrescentra 1 0 1   1 1 2 P  

552  Kampeerterreinen. vakantiecentra. e.d. (met keuken) 2 0 3.1 C  2 3.1 2 P  

553  Restaurants. cafetaria's. snackbars. ijssalons met eigen ijsbereiding. viskramen e.d. 1 0 1 C  1 1 2 P  

554 1 Café's. bars 0 0 1 C  1 1 2 P  

554 2 Discotheken. muziekcafé's 0 0 2 C  1 2 2 P  

5551  Kantines 1 0 1 C  1 1 1 P  

5552  Cateringbedrijven 1 0 2 C  1 2 1 G/P  

60 -             

60 - VERVOER OVER LAND           

601 0 Spoorwegen:           

601 1 - stations 0 0 3.2 C  3.1 3.2 3 P  

601 2 - rangeerterreinen. overslagstations (zonder rangeerheuvel) 2 2 4.2 C  4.2 4.2 3 G  

6021.1  Bus-. tram- en metrostations en -remises 0 1 3.2 C  0 3.2 2 P  
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6022  Taxibedrijven 0 0 2 C  0 2 2 P b 

6023  Touringcarbedrijven 1 0 3.2 C  0 3.2 2 G b 

6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 3.2 C  2 3.2 3 G b 

6024 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 3.1 C  2 3.1 2 G b 

603  Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 2 C  1 2 1 P b 

61. 62 -             

61. 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT           

61. 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 1   0 1 2 P  

63 -             

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.1 0 Laad-. los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:           

6311.1 1 - containers 0 1 5.1 C  3.2 5.1 3 G b 

6311.1 2 - stukgoederen 0 2 4.2 C  3.2 4.2 3 G b 

6311.1 3 - ertsen. mineralen e.d.. opslagopp. >= 2.000 m2 3.1 5.2 5.3 C Z 3.1 5.3 3 G b 

6311.1 4 - granen of meelsoorten. v.c. >= 500 t/u 3.2 5.1 5.1 C Z 3.2 5.1 3 G b 

6311.1 5 - steenkool. opslagopp. >= 2.000 m2 3.1 5.2 5.2 C Z 3.2 5.2 3 G b 

6311.1 6 - olie. LPG. e.d. 4.2 0 3.2 C  5.3 5.3 2 G b 

6311.1 7 - tankercleaning 4.2 1 3.2 C  4.1 4.2 1 G b 

6311.2 0 Laad-. los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:           

6311.2 1 - containers 0 1 4.2   3.1 4.2 2 G b 

6311.2 10 - tankercleaning 4.2 1 3.2   4.1 4.2 1 G b 

6311.2 2 - stukgoederen 0 1 3.2   3.1 3.2 2 G b 

6311.2 3 - ertsen. mineralen. e.d.. opslagopp. < 2.000 m² 2 4.1 4.2   2 4.2 2 G b 

6311.2 4 - ersten. mineralen. e.d.. opslagopp. >= 2.000 m² 3.1 5.1 5.2  Z 3.1 5.2 3 G b 

6311.2 5 - granen of meelsoorten . v.c. < 500 t/u 3.1 4.2 4.1   3.1 4.2 2 G b 

6311.2 6 - granen of meelsoorten. v.c. >= 500 t/u 3.2 5.1 4.2  Z 3.2 5.1 3 G b 

6311.2 7 - steenkool. opslagopp. < 2.000 m2 3.1 4.2 4.2   3.1 4.2 2 G b 

6311.2 8 - steenkool. opslagopp. >= 2.000 m2 3.1 5.1 5.1  Z 3.2 5.1 3 G b 
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6311.2 9 - olie. LPG. e.d. 3.2 0 3.1   5.2 5.2 2 G b 

6312  Veem- en pakhuisbedrijven. koelhuizen 2 1 3.1 C  3.1 3.1 2 G b 

6321 1 Autoparkeerterreinen. parkeergarages 1 0 2 C  0 2 3 P  

6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 1 0 3.2 C  2 3.2 2 G b 

6322. 6323  Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 1   0 1 2 P  

6323 A Luchthavens 4.1 3.1 6 C  5.1 6 3 P  

6323 B Helikopterlandplaatsen 0 3.1 5.1   3.1 5.1 1 P  

633  Reisorganisaties 0 0 1   0 1 1 P  

634  Expediteurs. cargadoors (kantoren) 0 0 1   0 1 1 P  

64 -             

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641  Post- en koeriersdiensten 0 0 2 C  0 2 2 P b 

642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 1 C  0 1 1 P b 

642 B0 zendinstallaties:           

642 B1 - LG en MG. zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C  3.2 3.2 1 P b 

642 B2 - FM en TV 0 0 0 C  1 1 1 P b 

642 B3 - GSM en UMTS-steunzenders 0 0 0 C  1 1 1 P b 

65. 66. 67 -             

65. 66. 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN           

65. 66. 67 A Banken. verzekeringsbedrijven. beurzen 0 0 1 C  0 1 1 P  

70 -             

70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED           

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 1   0 1 1 P  

71 -             

71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN. MACHINES. ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN 

          

711  Personenautoverhuurbedrijven 1 0 2   1 2 2 P b 

712  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 1 0 3.1   1 3.1 2 G b 
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713  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 1 0 3.1   1 3.1 2 G b 

714  Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 1 1 2   1 2 2 G b 

72 -             

72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 1   0 1 1 P  

72 B Switchhouses 0 0 2 C  0 2 1 P b 

73 -             

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 1 2   2 2 1 P b 

732  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 1   0 1 1 P  

74 -             

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 1   0 1 2 P  

747  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 1 2   2 3.1 1 P b 

7481.3  Foto- en filmontwikkelcentrales 1 0 2 C  1 2 2 G b 

7484.3  Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 3.1 2 4.1 C  3.1 4.1 3 G b 

7484.4  Veilingen voor huisraad. kunst e.d. 0 0 1   0 1 2 P b 

75 -             

75 - OPENBAAR BESTUUR. OVERHEIDSDIENSTEN. SOCIALE VERZEKERINGEN           

75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 1   0 1 2 P  

7522  Defensie-inrichtingen 2 2 4.1 C  3.2 4.1 3 G b 

7525  Brandweerkazernes 0 0 3.1 C  0 3.1 1 G b 

80 -             

80 - ONDERWIJS           

801. 802  Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 2   0 2 1 P  

803. 804  Scholen voor beroeps-. hoger en overig onderwijs 1 0 2   1 2 2 P  

85 -             

85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG           
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8511  Ziekenhuizen 1 0 2 C  1 2 3 P  

8512. 8513  Artsenpraktijken. klinieken en dagverblijven 0 0 1   0 1 2 P  

8514. 8515  Consultatiebureaus 0 0 1   0 1 1 P  

853 1 Verpleeghuizen 1 0 2 C  0 2 1 P  

853 2 Kinderopvang 0 0 2   0 2 2 P  

90 -             

90 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht.. met afdekking voorbezinktanks:           

9001 A1 - < 100.000 i.e. 4.1 1 3.2 C  1 4.1 2 G b 

9001 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 4.2 1 4.1 C Z 1 4.2 2 G b 

9001 A3 - >= 300.000 i.e. 5.1 1 4.2 C Z 1 5.1 3 G b 

9001 B Rioolgemalen 2 0 1 C  0 2 1 P b 

9002.1 A Vuilophaal-. straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 2 3.1   1 3.1 2 G b 

9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 2 2 3.1   2 3.1 2 G b 

9002.1 C Vuiloverslagstations 4.1 4.1 4.2   2 4.2 3 G b 

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 5.1 1 3.2 C  1 5.1 3 G b 

9002.2 A2 - kabelbranderijen 3.2 3.1 2   1 3.2 1 G b 

9002.2 A3 - verwerking radio-actief afval 0 1 4.1 C  6 6 1 G b 

9002.2 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 1 2   1 3.1 1 G b 

9002.2 A5 - oplosmiddelterugwinning 3.2 0 1   2 3.2 1 G b 

9002.2 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen. thermisch vermogen > 75 MW 4.2 4.1 4.2 C Z 3.1 4.2 3 G b 

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 1 1 2   2 2 1 G b 

9002.2 B Vuilstortplaatsen 4.2 4.1 4.2   1 4.2 3 G b 

9002.2 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 4.2 3.2 3.1   1 4.2 2 G b 

9002.2 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 5.2 4.2 3.2   2 5.2 2 G b 

9002.2 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 3.2 3.2   1 3.2 2 G b 
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9002.2 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 4.1 3.2   2 4.1 3 G b 

9002.2 C5 - GFT in gesloten gebouw 4.1 3.1 3.2   3.2 4.1 3 G b 

91 -             

91 - DIVERSE ORGANISATIES           

9111  Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 1   0 1 1 P  

9131  Kerkgebouwen e.d. 0 0 2   0 2 2 P  

9133.1 A Buurt- en clubhuizen 0 0 2 C  0 2 2 P  

9133.1 B Hondendressuurterreinen 0 0 3.1   0 3.1 1 P  

92 -             

92 - CULTUUR. SPORT EN RECREATIE           

921. 922  Studio's (film. TV. radio. geluid) 0 0 2 C  1 2 2 G  

9213  Bioscopen 0 0 2 C  0 2 3 P  

9232  Theaters. schouwburgen. concertgebouwen. evenementenhallen 0 0 2 C  0 2 3 P  

9233  Recreatiecentra. vaste kermis e.d. 2 1 4.2   1 4.2 3 P  

9234  Muziek- en balletscholen 0 0 2   0 2 2 P  

9234.1  Dansscholen 0 0 2 C  0 2 2 P  

9251. 9252  Bibliotheken. musea. ateliers. e.d. 0 0 1   0 1 2 P  

9253.1  Dierentuinen 3.2 1 3.1 C  0 3.2 3 P  

9261.1 0 Zwembaden:           

9261.1 1 - overdekt 1 0 3.1 C  1 3.1 3 P  

9261.1 2 - niet overdekt 2 0 4.1   1 4.1 3 P  

9261.2 A Sporthallen 0 0 3.1 C  0 3.1 2 P  

9261.2 B Bowlingcentra 0 0 2 C  0 2 2 P  

9261.2 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 3.2 C  3.1 3.2 2 P  

9261.2 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 4.2 C  3.1 4.2 3 P  

9261.2 E Maneges 3.1 2 2   0 3.1 2 P  

9261.2 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 3.1 C  0 3.1 2 P  

9261.2 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 3.1 C  0 3.1 2 P  
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9261.2 H Golfbanen 0 0 1   0 1 2 P  

9261.2 I Kunstskibanen 0 0 2 C  3.1 3.1 2 P  

9262 0 Schietinrichtingen:           

9262 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 4.1 C  1 4.1 2 P  

9262 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 1 0 5.3   4.1 5.3 1 P  

9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 2   2 2 1 P  

9262 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 1 C  1 1 1 P  

9262 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 4.1   4.2 4.2 2 P  

9262 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 5.1   6 6 1 P  

9262 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 1 0 6   6 6 2 P  

9262 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 1 0 6   6 6 2 P  

9262 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 1   4.1 4.1 1 P  

9262 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 1 0 4.2   5.1 5.1 2 P  

9262 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 1 0 5.3   6 6 2 P  

9262 B Skelter- en kartbanen. < 8 uur/week in gebruik 3.1 2 5.1 C  2 5.1 2 P  

9262 C Skelter- en kartbanen. >=8 uur/week in gebruik 3.1 3.1 5.3 C Z 2 5.3 2 P  

9262 D Autocircuits. motorcrossterreinen e.d.. < 8 uur/week in gebruik 3.2 3.1 5.2   3.1 5.2 3 P  

9262 E Autocircuits. motorcrossterreinen e.d.. >=8 uur/week in gebruik 3.2 3.2 6  Z 3.1 6 3 P  

9262 F Sportscholen. gymnastiekzalen 0 0 2 C  0 2 2 P  

9262 G Jachthavens met diverse voorzieningen 1 1 3.1 C  2 3.1 3 P  

9271  Casino's 1 0 2 C  0 2 3 P  

9272.1  Amusementshallen 0 0 2 C  0 2 2 P  

9272.2  Modelvliegtuig-velden 1 0 4.2   3.2 4.2 1 P  

93 -             

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 2 0 3.1 C  2 3.1 2 G b 

9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 2 0 3.1   2 3.1 2 G b 

9301.2  Chemische wasserijen en ververijen 2 0 2   2 2 2 G b 
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9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 2   0 2 1 G b 

9301.3 B Wasserettes. wassalons 0 0 1   0 1 1 P  

9302  Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 1   0 1 1 P  

9303 0 Begrafenisondernemingen:           

9303 1 - uitvaartcentra 0 0 1   0 1 2 P  

9303 2 - begraafplaatsen 0 0 1   0 1 2 P  

9303 3 - crematoria 3.2 1 2   1 3.2 2 P  

9304  Fitnesscentra. badhuizen en sauna-baden 1 0 2 C  0 2 1 P  

9305 A Dierenasiels en -pensions 2 0 3.2 C  0 3.2 1 P  

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 1 C  0 1 1 P  
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Bijlage 1  Ladderonderbouwing

4 Bestemmingsplan "The Joan" (vastgesteld)



 

LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING THE JOAN 
 
 
 

Achtergrond en vraagstelling 
 

‘The Joan’ wordt een modern multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw met een oppervlak van 

27.000 m2 bvo ten behoeve van kantoren, (creatieve) bedrijven en zelfstandige horeca, waar 

ontmoeting, creativiteit en inspiratie centraal staan.  

 

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de kaders van het ter plaatse vigerende bestem-

mingsplan Amstel Business Park Zuid, aangezien het initiatief de maximale toegestane bouw-

hoogte en bebouwingspercentage overschrijdt en zelfstandige horeca ter plaatse niet toegestaan 

is. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij het 

doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking noodzakelijk is. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ (art 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)) is een wet-

telijk verplicht motiveringsinstrument, waaraan iedere ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ (art. 1.1.1. 

Bro) moet worden getoetst. De beoogde ontwikkeling met een programma in kantoren, werk- en 

bedrijfsruimten en horeca moet worden opgevat als nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

 

Per 1 juli 2017 is het tweede lid van art. 3.1.6. als volgt:  

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 

 

De beoogde locatie van de ontwikkeling bevindt zich binnen het bestaand stedelijk gebied en 

daarom hoeft de locatiekeuze niet nader te worden gemotiveerd. De behoefte aan en de aan-

vaardbaarheid van de ontwikkeling worden zowel op kwalitatieve als op kwantitatieve gronden 

beoordeeld.  

 

 

Amstel Business Park Zuid 
 
‘The Joan’ maakt onderdeel uit van het Amstel Business Park Zuid. Dit Business Park ligt deels 

op Amsterdamse grond en deels in de gemeente Ouder-Amstel. Het Business Park heeft een 

oppervlakte van circa 80 hectare en bevindt zich aan de westkant van de kern Duivendrecht. Dit 

plangebied ligt centraal in de economische zone tussen Schiphol en het Academisch Medisch 

Centrum en hierbinnen vallen ook de ontwikkelingen in de Zuidas1. Daarnaast ligt het Business 

Park nabij de ring A10 en op korte afstand van de Amsterdamse binnenstad en het centrum van 

Ouderkerk aan de Amstel.  

 

Voor de toekomst is de ambitie uitgesproken om het Amstel Business Park Zuid een intensiever 

en toekomstbestendig onderdeel van de stad te laten worden. Werken is en blijft daarom de kern-

activiteit van het Business Park, maar omdat de stad en het bedrijventerrein naar elkaar toe zijn 

                                                      
1 Ruimtelijke Plannen Ouder-Amstel (2013). Bestemmingsplan ABP Zuid. 



 

gegroeid, zijn er kansen voor een meer stedelijke werkomgeving. De ontwikkeling van ABP-Zuid 

naar een werkstad behoeft voor de toekomst een intensiever ruimtegebruik, meer ontmoetings-

mogelijkheden, een hogere ruimtelijke kwaliteit en meer mening met andere functies. Vandaar 

dat de hoofdstraten en het water de potentie hebben om uit te groeien tot stedelijke dragers en 

dat het gebied door de aanleg van een nieuwe afslag van de A2 beter op de snelweg aangesloten 

wordt. 

 

 
 
 

  



 

PROGRAMMATISCHE ANALYSE 

 
 
 

In dit hoofdstuk wordt nut en noodzaak onderzocht van realisatie van de verschillende onderdelen 

van het programma voor het plantinitiatief ‘The Joan’ op het Amstel Business Park Zuid. Hierbij 

is tevens aandacht voor de aanvaardbaarheid van de realisatie ervan. Dit is onder meer geba-

seerd op de Ruimtelijk-Economische Visie ABP Zuid en het bestemmingsplan Amstel Business 

Park Zuid. In onderstaande tabel is het beoogd programma samengevat.  

 

Tabel: Omvang en samenstelling programma 

  Totale omvang 

Bedrijvigheid / creative office  26.500 m2 

Horeca  500 m2 

 
In ‘The Joan’ zal er niet zo zeer geconcentreerd worden op de traditionele kantoorfunctie. Zoals 

in het plan is opgenomen, zal het pand gevuld worden met bedrijvigheid en creative office. Crea-

tive office kan geschaard worden onder het fenomeen broedplaatsen. Dit zijn werkplaatsen voor 

creatieven en ondernemers en tonen daardoor veel overeenkomsten met de werkplaatsen voor 

ZZP’ers. Hierdoor wordt ervoor gekozen om de ruimte voor broedplaatsen en de ruimte voor 

bedrijven en kantoren samen te nemen. 

 
 
Bedrijvigheid en creative office 
 
‘In totaal zal dit circa 26.500 m2 beslaan, verdeeld over units in diverse formaten. Deze ontwikke-

ling past bij de ambitie om het Amstel Business Park Zuid te transformeren tot een werkstad, 

waarin functies van de stedelijke economie (zoals de creatieve industrie en dienstverlening) de 

ruimte krijgen2. De aanwezigheid van bedrijven en banen in de stad is essentieel voor een duur-

zame en economisch vitale stad. 

 

Het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid kent drie soorten ruimtegebruik: kantoorachtig, 

groothandel en bedrijven3. Ongeveer de helft van de gebouwen is gebruik als kantoor (BAG, 

2015). Hierin zijn zowel zakelijk dienstverleners, ICT-bedrijven, maar ook media- en productiebe-

drijven gevestigd. Ongeveer 30% van de gebouwen betreft bedrijfsruimte, waarvan een groot 

deel in gebruik is als opslagruimte.  

 
Bedrijfsruimten 

Het Amstel Business Park Zuid is en blijft primair een vestigingsgebied voor reguliere bedrijfs-

functies. Zo zijn volgens het bestemmingsplan bedrijfsverzamelgebouwen en (kleine) starters-

units in het gehele plangebied toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Gemeente Ouder-Amstel (2017). Ruimtelijk-Economische Visie ABP Zuid – Concept voor Inspraak. 
3 Gemeente Ouder-Amstel (2017). Ruimtelijk-Economische Visie ABP Zuid – Concept voor Inspraak. 



 

Trends in kantoren en bedrijfsruimten 

 

Flexibele werkplekken 

Bedrijven hanteren steeds vaker een toenemende flexibiliteit om sneller te kunnen groeien en krimpen. Een stad als 

Amsterdam voorziet in een dergelijke behoefte, die met name voor internationale bedrijven en werknemers aantrekkelijk 

is. De behoefte aan tijdelijke werkplekken neemt toe, alsmede het thuiswerken. Het werknemer-werkplekratio is afgeno-

men van 1:1 tot 1:0,6 en deze trend is vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverlening.  

 

Functiemenging 

Voor ondernemers in de creatieve industrie en zakelijke diensten is het daarnaast interessant om bij elkaar te zitten om 

‘van elkaar af te kijken’, samen te werken en elkaar aan te vullen (sharing, matching, learning)4 . Dit vraagt dat de moge-

lijkheid tot face-to-face-contacten wordt gefaciliteerd, en dat er een aantrekkelijke, inspirerende en goed bereikbare om-

geving is waar mensen niet alleen kunnen komen, maar ook graag willen zijn. Een sterkere functiemenging en een aan-

trekkelijkere openbare ruimte zijn hierin cruciaal. 

 

Multi-tenant kantoorgebouwen 

Startende ondernemingen beginnen veelal vanuit huis, wanneer het echter beter gaat veranderen de wensen en is de 

verhuizing naar een kantoor de volgende stap5. Daarnaast is de vraag van het MKB ook veranderd. Bij beide type orga-

nisaties wordt tegenwoordig veel waarde gehecht aan ontmoeting, uitwisseling en het contact met andere ondernemers 

en organisaties. Mede daarom zijn de multitenant-kantoorgebouwen, -ruimtes of bedrijfsverzamelgebouwen populair. Bo-

vendien wordt er veel meer waarde gehecht aan beleving, identiteit en imago. Voorheen was het overgrote deel van de 

bedrijven gevestigd in een single tenant en meestal vrij saai kantoor met contracten voor langere periode. 

 

Vestigingslocatie 

Een andere (doorlopende) trend is dat veel organisaties zich graag in de grote steden vestigen en het liefst in of dichtbij 

het centrum. Met name Amsterdam is een populaire vestigingsstad voor ondernemers. De Zuidas in Amsterdam kan 

momenteel al bijna niet meer voldoen aan de vraag naar (flexibele en kleinschalige) kantoorruimte. Daarom blijft het 

gebied zich uitbreiden en verder ontwikkelen. 

 

Kantoren 

In het bestemmingsplan voor het Amstel Business Park Zuid wordt geconstateerd dat er in Am-

sterdam sinds de eeuwwisseling te veel kantoorruimte is gebouwd, waardoor er nu zo’n 20% van 

de voorraad leegstaat6. Vandaar dat er terughoudend wordt gereageerd op het omzetten van 

panden tot kantoorruimte, het weglekken van kantoorgebruik naar bedrijventerreinen en het bou-

wen van nieuwe kantoorgebouwen: 

 

“Voor marktherstel is het stimuleren van omzetting van kantoren naar andere functies gewenst, 

in combinatie met een terughoudende opstelling ten aanzien van het in aanbouw nemen van 

kantoren op huidige bouwlocaties. Gezien het overaanbod aan bestaande kantoorruimte en 

bouwlocaties is het weglekken van kantoorgebruik naar bedrijventerreinen en omzetting van pan-

den tot kantoorruimte ongewenst. Nieuwe kantoorgebouwen zullen derhalve niet mogelijk worden 

gemaakt in het Amstel Business Park Zuid.”  

 

 

 

Broedplaatsen 

                                                      
4 Centraal Planbureau (2015). De Economie van de Stad 
5 Flexas (2015). Trends in de kantorenmarkt: de huiskamer, korte contracten en geen m2/pj prijs meer. 
6 Ruimtelijke Plannen Ouder-Amstel (2013). Bestemmingsplan ABP Zuid – Kantoren. 



 

Sinds het begin van de 21e eeuw is het aantal creatieve broedplaatsen enorm toegenomen. De 

ontdekking van de creatieve sector als economische factor van betekenis viel samen met de 

publicatie van Richard Florida’s ‘The Rise of the Creative Class’ in 2003. Maar ook met de feite-

lijke groei van het aantal mensen dat actief is in de creatieve industrie. Niet veel later is de Crea-

tieve Industrie door het Rijk aangewezen als een van Nederlands topsectoren. Veel gemeenten 

hebben werk gemaakt van het initiëren en faciliteren van creatieve broedplaatsen. 

  

Daarnaast zijn sinds het uitbreken van de economische crisis, en de daarop volgende malaise op 

de woningmarkt, door veel gemeenten grootschalige gebiedsontwikkelingen in de ban gedaan. 

In plaats daarvan wordt tegenwoordig organisch ontwikkeld, waarbij creatieve broedplaatsen als 

tijdelijke functies in leegstaand vastgoed dienstdoen als smaakmaker en voorloper van nieuwe 

ontwikkelingen in herstructureringsgebieden. 

 

Creatieve broedplaatsen bieden plaats aan een veelheid aan bedrijven. De snelle ontwikkeling 

van deze broedplaatsen hangt samen met de relatief gunstige voorwaarden waaronder ruimte 

kan worden gehuurd, en de mogelijkheid om casco ruimtes naar eigen inzicht in te vullen. Diverse 

onderzoeken geven aan dat daarnaast bij hun keuze voor een plek in een creatieve broedplaats 

de nabijheid van andere creatieve bedrijven van belang is. Ook de mogelijkheid tot het hebben 

van spontane ontmoetingen, en gedeelde voorzieningen worden veel genoemd.  

 

Aanbod 

Bedrijven die gevestigd zijn op het Amstel Business Park Zuid ervaren het gebied als een ‘typisch 

bedrijventerrein’: een puur, monofunctioneel werkterrein, waar relatief weinig openbare horeca te 

vinden is en waar ’s avonds weinig reuring is. Daarnaast is de inrichting van het gebied vooral 

functioneel en weinig aantrekkelijk, wat zich resulteert in een hoge leegstand in kantoorgebou-

wen.7 Deze factoren zijn mede de reden dat er op dit moment relatief lage huurprijzen zijn op het 

Business Park. De lage huurprijzen in combinatie met de gunstige locatie zorgt voor een aantrek-

kelijk klimaat voor verplaatsende bedrijven uit het stedelijk gebied. Het plangebied Joan Muys-

kensweg heeft een economisch profiel wat overwegend grootschalig is, met uitzondering van het 

kantoorgebouw Anckesteijn.  

 

Tabel: Aanbod op Funda van kantoren en bedrijfsruimten Amstel Business Park Zuid op 11 augustus 2017 

 Totale omvang leegstand 

Kantoorruimte 54.549 m2  (12 panden) 

Bedrijfsruimte 2.401 m2 (2 panden) 

 

Behoefte 

Het aantal toekomstige bedrijfsvestigingen in Amstel Business Park Zuid komt namelijk vooral 

voort uit nieuwe bewoners rondom het Amstel Business Park Zuid en op termijn van bedrijven die 

er al gevestigd zijn en hier verder willen groeien. De behoefte aan bedrijvigheid en creative office 

wordt als volgt bepaald: 

 

Bevolkingsprognoses en planinitiatieven 

 Uit de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040 voor de provincie Noord-Holland komt naar 

voren dat de bevolking van deze provincie van 2,8 miljoen inwoners in 2017 groeit naar circa 
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3,2 miljoen inwoners in 20408. Het grootste deel van deze groei zit in het zuiden van de pro-

vincie, veelal in en rondom Amsterdam.  

 Voor de regio Amstelland-Meerlanden – waarbinnen Ouder-Amstel valt – wordt een toename 

verwacht in het aantal inwoners en het aantal huishoudens. Zo zullen er in 2040 circa 68.000 

inwoners zijn bijgekomen en 35.000 huishoudens9. Dit is het gevolg van de vele bouwmoge-

lijkheden, de goede bereikbaarheid en de hoge druk op de woningmarkt in Haarlem en Am-

sterdam. Vooral in de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel 

wordt een forse toename in het aantal inwoners voorspeld.  

 In de omgeving van het Amstel Business Park Zuid vinden diverse grootschalige ontwikke-

lingen plaats. Ten noorden van het Business Park wordt de nieuwe woonwijk Amstelkwartier 

door de gemeente Amsterdam ontwikkeld, waarin ruimte wordt geboden aan circa 4.000 wo-

ningen10. De gemeente Ouder-Amstel ontwikkeld ten zuiden van het plangebied De Nieuwe 

Kern met circa 4.500 woningen11. Hiernaast wordt ten oosten van het Business Park het 

Dorpshart van Duivendrecht vernieuwd en ten westen krijgt de Amstelscheg een meer land-

schappelijke en recreatieve functie.  

 

De toename van het aantal inwoners in en rondom Amsterdam zorgt voor een intensivering van 

het gebied rondom het Amstel Business Park Zuid. Deze intensivering kan zorgen voor meer 

klanten en krapte op de bedrijfshuisvestigingsmarkt. Deze krapte zorgt ervoor dat de leegstand 

zal afnemen en de behoefte aan meer en andersoortige bedrijfshuisvesting zal groeien. The Joan 

kan voorzien in deze behoefte door creative office en bedrijvigheid ruimte te bieden in het ge-

bouw.  

 

Ruimte voor de Economie van Morgen 

 Uit onderzoek van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt 

dat transformatie, maar ook nieuwbouw van kantoorpanden noodzakelijk is. Dit is nodig om 

in te spelen op de kwaliteitswensen van nieuwe gebruikers en het belang van concentratie 

van kantoren op multimodale knooppunten. Doordat een gedeelte van de leegstaande kan-

toorpanden niet meer past bij de behoefte van vandaag, is er ondanks de leegstand toch 

kwalitatief schaarste aan grote moderne kantoren op locaties zoals de binnenstad en op loop-

afstand van multimodale knooppunten.  

 De transformatie van leegstaande kantoren gaat de afgelopen twee jaar snel. In deze twee 

jaar is de leegstand met 4 procent afgenomen. In dat transformatietempo bereikt Amsterdam 

binnen enkele jaren het frictieleegstandsniveau van 8 procent. Daarbij zal de versnelling van 

stedelijke groei de vraag naar kantoorruimte doen toenemen. 

 

Door de versnelde stedelijke groei stijgt de vraag naar nieuwe kantoorpanden. Door (deels) 

nieuwbouw te plegen, kan er gemakkelijk op de hogere kwaliteitswensen van gebruikers worden 

ingespeeld. Daarnaast is de ligging van The Joan naast een nieuw aan te leggen afslag van de 

A2 gunstig. Op deze manier wordt ook de vraag naar bereikbare kantoorpanden ondervangen. 
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Ruimtelijk-Economische Visie Amstel Business Park Zuid 2017 

 Op Amstel Business Park Zuid vestigen zich jaarlijks gemiddeld 88 bedrijven en hiermee is 

ongeveer 17% van de bedrijven nieuw12. Daartegenover staat dat er ieder jaar gemiddeld 80 

bedrijven vertrekken. Toch is het aantal bedrijven de afgelopen jaren gestaag gegroeid en dit 

geldt ook voor het aantal banen. In de afgelopen 10 jaar zijn er jaarlijks 112 werkplekken 

bijgekomen. 

 In de Ruimtelijk-Economische Visie ABP-Zuid is aan de hand van twee scenario’s (Global 

Giants en Internationals Alliances) van het Amsterdam Economic Board een vertaling ge-

maakt naar omvang en economische structuur van de werkgelegenheid van het Amstel Bu-

siness Park Zuid in 2025. Hieruit volgt dat kantoorgerelateerde activiteiten, zoals zakelijke 

dienstverlening en ICT, de komende jaren zullen toenemen. 

 

De dynamiek op het Amstel Business Park Zuid is groot en het creëren van meer werkgelegen-

heid in dit gebied is niet vreemd. Vandaar dat het toevoegen van extra vierkante meters bedrij-

vigheid om ruimte te bieden aan kantoorgerelateerde activiteiten passend is binnen dit gebied. 

 

Werkplan Plabeka 2014 – 2015 - Toekomst bestendige werklocaties MRA Voorstel 

 Omdat opzichzelfstaande kantoorconcentraties en bedrijventerreinen niet worden voorzien 

op het Amstel Business Park Zuid, is de verwachting dat het merendeel van de bedrijfsvesti-

gingen kleinschalige bedrijven (max. 500 m²) betreft. Te meer, omdat de stedelijke werkge-

legenheid zich sterk ontwikkelt naar flexwerkers, ZZP’ers en andere zelfstandigen. Dit volgt 

ook de Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 (zie bijlage 1), waarin wordt geconstateerd 

dat de behoefte aan traditionele en monofunctionele werkgebieden afneemt.  

 Uitgaande van de resultaten van de behoefteanalyse in Plabeka is de vraag- / aanbodsituatie 

in Amsterdam tot 2040 in evenwicht. Voor de bedrijventerreinen binnen de ring A10 consta-

teert de gemeente Amsterdam dat de bedrijventerreinen in dit gebied in toenemende mate 

verkleuren door een toename van functies als perifere detailhandel, leisure, creatieve en niet-

creatieve kantoren. Als vermeld, wil de gemeente evenwel ruimte houden voor de stadsver-

zorgende bedrijvigheid binnen de ring A10.  

 

Binnen The Joan is het vanwege de verschillende inrichtingen mogelijk om kleine units te verhu-

ren, waardoor er gemakkelijk ruimte geboden kan worden aan kleinschalige bedrijven, flexwer-

kers, ZZP’ers en andere zelfstandigen. Door flexibele kantoren aan te bieden, te richten op crea-

tive office en door kleinschalige horeca toe te voegen, wordt de situatie van traditionele en mo-

nofunctionele werkgebieden doorbroken.  

 

Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015 – 2018 

 De afgelopen vijftien jaar is op ongeveer zestig locaties een totaaloppervlak van 170.000 m² 

broedplaatsen gerealiseerd. Veel van deze broedplaatsen zijn voor een periode van drie tot 

twintig jaar een broedplaats. Daarna verdwijnt deze functie vaak weer. Om te beschikken 

over voldoende broedplaatsen en het kunnen huisvesten van ondernemers en creatieven, is 

het noodzakelijk om het aantal broedplaatsen op peil te houden. De komende jaren is er 

daardoor een groeiende vraag naar nieuwe broedplaatsen.  

 

Het initiatief van The Joan biedt ruimte aan broedplaatsen en de creatieve sector. Hiermee draagt 

het bij aan het op peil houden en opvangen van de behoefte aan broedplaatsen in en om de 

gemeente Amsterdam.  
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Bedrijfsruimten 

 Volgens de Rabobank is er in 2016 voor 2 miljoen vierkante meters aan nieuwe bedrijfspan-

den gerealiseerd. Voornamelijk e-commercebedrijven behoeven steeds grotere complexen 

voor hun logistieke processen. Toenemende bezorgstromen vragen om slimmere, milieu-

vriendelijke logistiek, dichtbij de consument. De gemiddelde grootte ligt nu op bijna 30.000 

m2, terwijl dat tien jaar gelegen nog 17.000 m2 was13. 

 De aantrekkende economie zorgt voor meer vraag naar consumptiegoederen en de vraag 

naar bedrijfsverzamelgebouwen stijgt. De woningmarkt trekt aan, waardoor meer ruimte no-

dig is bij bedrijven die actief zijn in (ver)bouw en (groot)handel. Op gewilde locaties is juist 

schaarste te zien. De huidige vraag ligt met name naar moderne bedrijfspanden, waardoor 

verouderd vastgoed leeg blijft staan. 

 

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsruimten, is er behoefte naar bedrijfsverza-

melgebouwen. The Joan is hier een goed voorbeeld van en sluit dus aan op de behoefte die er 

ligt vanuit de markt. 

 

(Flexibele) Kantoren 

 Uit gegevens van de Rabobank blijkt dat in 2016 een record aan kantoorruimte aan de voor-

raad is onttrokken14. Zo’n 1,08 miljoen vierkante meter is verdwenen, mede door transforma-

tie. De vraag naar kantoorruimte kan grotendeels opgevangen worden in het bestaande kan-

torenaanbod, met uitzondering van locaties met extreme krapte (Zuidas, centrum Amster-

dam, stationsgebied Rotterdam).  

 In 2016 nam het nieuwbouwvolume ten opzichte van 2015 met ongeveer een derde toe tot 

circa 200.000 m2. De opname van kantoorruimten bleef echter stabiel op 1,2 miljoen m2. De 

economische groei heeft positieve effecten op de vraag naar kantoorruimte, maar verplaat-

singen gaan vaak gepaard met een afname van het aantal vierkante meters.  

 De werkgelegenheid neemt in 2017 met circa 2% toe door de goede economische conjunc-

tuur. Kantoorhoudende branches, zoals zakelijke dienstverlening en ICT, zullen de komende 

jaren flink groeien. Bij overheden en in de financiële dienstverlening zullen echter meer wer-

kenden verdwijnen.  

 Flexibele kantoorconcepten genereren steeds meer vraag; deze markt is de afgelopen vijf 

jaar verdubbeld. Gevolg hiervan is dat een deel van de marktvraag niet meer automatisch te 

zien is in statistieken.  

 De verschijningsvorm van bedrijven in de maakindustrie is in toenemende mate kantoorach-

tig. Het ontwerp en de engineering van producten vindt vrijwel volledig van achter de compu-

ter plaats, waarbij prototyping of productie in toenemende mate is geautomatiseerd.  

 Door het moderne werken neemt bij veel organisaties het aantal m² per werknemer af, waar-

door het benodigde kantooroppervlak voor deze organisaties daalt. Daarnaast begint de aard 

van de dienstverlening te veranderen. Veel grote administratieve organisaties krimpen in wat 

betreft vaste arbeidsplaatsen en er ontstaat tegelijkertijd een grotere flexibele schil van klei-

nere dienstverlenende bedrijven (voornamelijk zzp’ers) die thuis of in een ‘flexibele kantoor-

omgeving’ werken en veel minder van het traditionele kantoorgebouw gebruik maken.  

 Bedrijven als architecten, ICT-bedrijven, game-ontwikkelaars, signingbedrijven, interieurbou-

wers en -architecten, drukkerijen, reclame- en marketingbureaus opereren graag vanuit le-

vendige locaties waar ze soortgelijke, maar juist ook andere soorten gebruikers tegenkomen. 
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Ook de traditionele bedrijfsmatige activiteiten veranderen en worden door moderne techno-

logieën, milieueisen en deels door outsourcing steeds schoner.  

 

De opname van kantoorruimte is in het afgelopen jaar stabiel gebleven, maar wel is er te zien dat 

er veel meer nieuwbouw gepleegd wordt op de kantorenmarkt. De groei in de zakelijke dienstver-

lening, creatieve sector en ICT zorgen ervoor dat er op de kantorenmarkt meer vraag is naar 

flexibele en moderne concepten, waar The Joan op inspeelt. 

  

 

Horeca 
 

In Duivendrecht en op het Amstel Business Park is horeca gevestigd. De vraag naar horeca wordt 

beïnvloed door de nabijheid van Amsterdam, waar veel horecagelegenheden zijn.  

 
Horeca verlevendigt gebieden  

Vrijwel elke Nederlander bezoekt tegenwoordig wel eens een horecazaak, in welk verband en 

met welk motief dan ook. In toenemende mate wordt het economisch en sociaal-maatschappelijk 

belang van een sterke horecasector erkend, ook door overheden. Horeca richt zich steeds meer 

op vermaak en beleving en moderne zaken zijn actief bezig met productontwikkeling, marketing 

en organisatie van activiteiten en arrangementen. Sterke horeca zet een gebied op de kaart, ook 

voor bovenlokale bezoekers.  

 

Trends in horeca 

 

Horeca-indeling 

De traditionele horeca-indeling (hotel, restaurant, café) gaat voorbij aan het gedrag van consumenten. Vanuit consumen-

ten redenerend kan de horeca worden ingedeeld naar drie bezoekmomenten: 1) horeca voor thuis of dichtbij huis; 2) 

horeca voor écht uit en 3) horeca voor gemakkelijk en smakelijk tussendoor. 

 

Thuis of dichtbij 

Voor gebruik van producten thuis of dichtbij huis bezoekt de consument in hoofdzaak fastservicebedrijven en detailhandel 

(of mengvormen daartussen). Het groeiend aantal één- en tweepersoonshuishoudens zoekt steeds meer gemak. Als de 

consument niet zelf kookt dan wordt dat minder vaak vervangen door een bezoek aan de snackbar en steeds vaker door 

een kant en klare maaltijd(salade) uit de supermarkt of een luxe maaltijd van horeca met afhaalfaciliteiten. De aangeboden 

maaltijden worden steeds gezonder en gedifferentieerder, en ook in de detailhandel worden deze ter plekke bereid.  

 

Écht uit 

Om écht uit te gaan bezoekt de consument vaak een restaurant. De omzet in de restaurantsector is redelijk op peil 

gebleven, omdat de consument deze vorm van ontspanning blijft waarderen. Bedrijven gericht op écht uit bieden steeds 

meer alternatieven voor de kleine portemonnee. Er vindt daardoor een verschuiving plaats naar een gunstigere prijs-

kwaliteitverhouding. Traditionele (nacht)cafés gericht op écht uit dreigen een deel van hun functie te verliezen. Zij worden 

vervangen door koffielounges, evenementen of door de ‘thuistap’. Om het hoofd boven water te houden wordt door hore-

caondernemers vaak ingezet op de ombouw van drank naar eten. Daarbij wordt dan vaak de multifunctionaliteit van de 

locatie ingezet met eerst dineren en daarna uitgaan (grandcafé). 

 

Gemakkelijk en smakelijk tussendoor 

Het bezoekmoment gemakkelijk tussendoor is sterk in ontwikkeling. Voor dit marktgebied is een tweedeling te maken in 

recreatief (tijdens activiteiten, zoals pretpark, sport, winkelen, reizen of events) of functioneel (tijdens werk, in de zorg, op 



 

school of onderweg). Vooral de recreatieve tak is een groeimarkt, omdat consumenten steeds meer dagtrips maken. 

Daarbij heeft de consument behoefte aan gemakkelijk, informeel en snel. Koffiecafés, authentieke broodzaken, laagdrem-

pelige zelfservice formules en trendy grandcafés vervullen die behoefte. Hierdoor is een positieve ontwikkeling te zien 

van de koffie- en theehuizen, de horeca bij detailhandel en op high traffic locaties als stations en bij recreatie. Het functi-

onele deel van dit marktveld zijn vooral de bedrijfsrestauratieve voorzieningen, de zorg en het onderwijs. Supermarkten, 

bezorgdiensten, lokale traiteurs, cateraars, restaurants en fastfoodbezorgdiensten springen hierop in. 

 

Leisure- en hospitalityconcepten 

Leisure- en hospitalityconcepten worden tegenwoordig steeds meer gezien als essentieel onderdeel van nieuwe vast-

goedprojecten of bij transformatie van leegstand kantoren- of winkelvastgoed. De keerzijde is echter dat dit nieuwe aan-

bod lang niet altijd aansluit bij de vraag en hierdoor dreigt er een kans op overaanbod in sommige regio’s of steden.  

 

Hybride programmavormen 

Er komen steeds meer hybride programmavormen van bedrijf, horeca en detailhandel, zoals formules waarbij je kookcur-

sus krijgt en waar je tevens kan eten en ook op beperkte schaal ingrediënten of kookgerei kan kopen (bijvoorbeeld de 

"Kookfabriek"). Deze hybride programma's vormen nieuwe ontmoetingsplekken die van grote waarde zijn voor zowel de 

aanwezige bedrijven als nieuw te vestigen bedrijven.  

 

Aanbod 

De omzet van de horeca is volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2017 met 6,4 procent 

toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder15. Deze stijgende lijn zet zich al 

bijna vier jaar achtereenvolgens voort. Ook de werkgelegenheid, het aantal starters en het aantal 

hotelovernachtingen is ten opzichte van een jaar eerder toegenomen. Daarnaast steeg het on-

dernemersvertrouwen naar recordhoogte. De groei is het grootst bij snackbars, lunchrooms en 

ijssalons (10,2%), de restaurants volgden met 8,2% en de hotels deden het ook goed met 7,9% 

groei. Eveneens de cafés, koffiebars en eetcafés kenden en groei van 4,3% en alleen de kantines 

en catering maakten een lichte daling van 0,8%.  

 

In de gemeente Ouder-Amstel zijn in totaal 25 horecazaken gevestigd. Hiervan liggen er 2 hore-

cazaken in woonplaats Amsterdam-Duivendrecht, 7 zaken zijn gevestigd in Duivendrecht en de 

overgebleven 16 horecazaken liggen in de woonplaats Ouderkerk aan de Amstel. De opsplitsing 

naar branche is in onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel: Aanbod horecagelegenheden gemeente Ouder-Amstel (Locatus, augustus 2017) 

Branche Aantal zaken Totale omvang 

Café 3 185 m2 

Fastfood 4 205 m2 

Bezorg/halen 2 55 m2 

Grillroom/Shoarma 1 53 m2 

Hotel-restaurant 1 90 m2 

Lunchroom 3 235 m2 

Pannenkoekenrestaurant 1 70 m2 

Café-restaurant 4 417 m2 

Restaurant  5 598 m2 

Partycentrum 1 690 m2 

Totaal 25 2.598 m2 
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Vraag 

De vraag naar horeca is als volgt bepaald:  

 Horeca in combinatie met vergadervoorzieningen heeft een belangrijke rol als ontmoetings-

plek, hetgeen van essentieel belang is voor het op innovatie en samenwerking gerichte kli-

maat van The Joan. De facilitaire voorzieningen worden hoofdzakelijk geconcentreerd op de 

begane grond van The Joan en in het bijgebouw.  

 De facilitaire voorzieningen op het bedrijventerrein staan ten dienste van de (werknemers 

van) de bedrijven binnen The Joan, maar ook op het Amstel Business Park Zuid. De horeca 

is heeft een essentiële functie als ontmoetingsplek waar uitwisselingen tussen werknemers 

en bezoekers (business 2 business) van de diverse grote en kleinere bedrijven plaatsvinden. 

Naast vraag vanuit de bedrijven genereert goede horeca ook altijd haar eigen vraag vanuit 

omwonenden en overige bezoekers.  

 Op het ABP-Zuid zijn momenteel 488 bedrijven gevestigd16. De bedrijven zorgen samen voor 

8.253 banen. Met gemiddeld 17 banen zijn de bedrijven in het gebied van ABP-Zuid relatief 

groot in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam als geheel (5,5 baan per bedrijf).  

 Het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid wordt ervaren als een typisch bedrijventer-

rein, waar ’s avonds weinig reuring is en waar weinig openbare horecagelegenheden te vin-

den zijn. Dit zorgt voor een monofunctioneel werkterrein en de inrichting van de openbare 

ruimte is vooral functioneel en weinig aantrekkelijk om te verblijven. Aangezien de ambitie is 

om een werkstad te creëren, is het van belang om van dit bedrijventerrein een aantrekkelijk 

gemengd stedelijk milieu te maken. Dit komt ten goede aan de populariteit van vestigingslo-

caties op het Amstel Business Park Zuid. 
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LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING 

 
 
 
Actuele regionale behoefte  

Bevolkingsgroei 

Het inwoneraantal van de regio Amstelland-Meerlanden zal tot 2040 flink toenemen, wat gevol-

gen heeft voor de arbeidsmarkt in dit gebied. Aangezien de ambitie is uitgesproken om van het 

Amstel Business Park Zuid een werkstad te maken, is het van belang dat er voldoende werkge-

legenheid wordt geboden aan de inwoners uit de omgeving. In de naaste omgeving van het Bu-

siness Park worden namelijk minimaal 8.500 woningen gebouwd.  

 

Bedrijvigheid en creative office 

Ondanks het feit dat er volgens het bestemmingsplan in principe geen ruimte geboden wordt aan 

nieuwe kantoorpanden, is er vanuit de markt vraag naar zogenaamde broedplaatsen en creative 

office. Vanuit de prognoses en toekomstscenario’s zal de zakelijke dienstverlening en de ICT-

branche flink gaan groeien de komende jaren. Ook de creatieve sector zal meer vertegenwoor-

digd worden op kantoren- en bedrijventerreinen. Deze sectoren hebben behoefte aan multi-tenant 

kantoorgebouwen, flexibele werkplekken en een gunstige vestigingslocatie. Met de locatie in een 

groeiend economisch gebied en de intentie om een nieuwe afslag van de A2 te creëren richting 

het plangebied, voldoet het planinitiatief aan de vraag van de omgeving. 

 

In de omgeving Amsterdam blijkt ook de kantorenmarkt erg aan te trekken en dit houdt in dat er 

naast transformatie ook vraag is naar nieuwbouw van kantoorpanden om zo aan de huidige be-

hoefte te kunnen voldoen. Daarnaast komen door transformatie steeds minder kantoren leeg te 

staan, waardoor de vraag naar kantoren – in combinatie met de bevolkingsgroei – toeneemt. In 

de afgelopen twee jaar is de leegstand in en rond Amsterdam met 4% afgenomen en wanneer 

deze trend zich doorzet, zal het frictieleegstandsniveau binnen enkele jaren een percentage van 

8% bereiken. Vanuit de bestemmingsplannen voor het gebied blijkt dat er voldoende ruimte wordt 

geboden aan creatieve bedrijvigheid.  

 

De creatieve industrie is door het Rijk aangewezen als een van de Nederlandse topsectoren en 

steeds meer mensen zijn in deze sector actief. Diverse onderzoeken geven aan dat daarnaast bij 

hun keuze voor een plek in een creatieve broedplaats de nabijheid van andere creatieve bedrijven 

van belang is. In de afgelopen vijftien jaar is op ongeveer zestig locaties een totaaloppervlak van 

170.00 m2 broedplaatsen gerealiseerd. Deze broedplaatsen zullen voornamelijk kleinschalige be-

drijven huisvesten, omdat de stedelijke werkgelegenheid zich sterk ontwikkelt naar flexwerkers, 

ZZP’ers en andere zelfstandigen. Naar dit soort flexibele werkplekken en kantoorconcepten is 

tegenwoordig steeds meer vraag: deze markt is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. 

 

Horeca 

De horeca die in ‘The Joan’ gevestigd zal worden, zal zich met name richten op de werkers in 

The Joan en op het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid. De behoefte komt dan ook voor-

namelijk vanuit werknemers van de bedrijven die op dit bedrijventerrein gevestigd zijn. Daarnaast 

is het mogelijk dat inwoners van de omliggende plaatsen gebruik maken van de horeca op het 

bedrijventerrein.  

 

 



 

Ook de mogelijkheid die de horeca biedt voor spontane ontmoetingen, en gedeelde voorzienin-

gen (vergaderzalen, flexplekken, sanitair, etc.)  versterkt het bedrijfsprofiel van de locatie en haar 

omgeving. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het (vloer)aandeel horeca ondergeschikt is aan 

de hoofdfunctie. Het is van belang dat de hoofdfunctie bedrijvigheid is en blijft. Wanneer het aantal 

vierkante meters horeca (500 m2) wordt afgezet tegen het totaal vloeroppervlak van The Joan 

(26.500 m2) kan geconcludeerd worden dat de horeca ondergeschikt is en in algemene zin zelfs 

versterkend voor het beoogde bedrijfsprofiel van de locatie en haar omgeving. 

 

Aanvaardbaarheid van effecten 

Bedrijvigheid en creative office 

Met dit planinitiatief wordt er meer kantoor- en (creatieve) bedrijfsruimte gerealiseerd, ondanks 

het feit dat er relatief veel leegstand is in het gebied. Wel zijn er vele indicatoren die aangeven 

dat de kantoren- en bedrijfsruimtenmarkt zich positief ontwikkelt en dat er vraag is naar moderne 

huisvesting van bedrijven en flexibele kantoorconcepten. Voor dit plangebied is het van belang 

om een werkstad te creëren en door in te spelen op de vraag van de groeiende ICT- en zakelijke 

dienstverleningsbranche kan dit gerealiseerd worden.  

 

De veranderende behoefte aan huisvesting voor kantoren en bedrijven heeft als gevolg dat een 

kwalitatieve benadering van groter belang is dan het sectorale bedrijven- of kantorenbeleid. Om-

dat bedrijven in met name de creatieve sector graag opereren vanuit levendige locaties waar ze 

soortgelijke, maar juist ook andere soorten gebruikers tegenkomen en de traditionele bedrijfsma-

tige activiteiten veranderen, passen dit soort initiatieven vaak goed in het stedelijk gebied. Dit 

soort gevestigde bedrijven trekken soortgelijke bedrijven en zorgen voor een gemêleerd gebied 

met bedrijvigheid en creative office. 

 

Horeca 

Er wordt veel waarde gehecht aan een stedelijke, levendige omgeving waar horeca en winkels 

zijn, waar winkels zijn en waar er sprake is van een goede fiets- en OV-bereikbaarheid. Bedrijven 

hebben steeds meer de neiging om naar dit soort gemengde stedelijke milieus te verplaatsen en 

de bouw en intensivering van kwalitatief hoogwaardige werkruimtes en voorzieningen bieden 

kansen voor centraal gelegen bedrijventerreinen als het Amstel Business Park Zuid. Door horeca 

toe te voegen, eventueel in de vorm van leisure- of hospitalityconcepten, wordt het imago van het 

bedrijventerrein verbeterd en wordt de omgeving aantrekkelijk om te verblijven. Tegelijkertijd con-

curreert horeca op een dergelijke locatie slechts beperkt met reguliere horeca in centrumgebie-

den in de omgeving. Dit maakt dat als gevolg van de beoogde horeca-ontwikkeling geen onaan-

vaardbare effecten te verwachten zijn. 

 
  



 

BIJLAGE: BELEIDSKADERS 

 
 
 
Provinciaal beleid 
Structuurvisie 2040 en Verordening Ruimte17 

Op 21 juni 2010 hebben de Provinciale Staten de Provinciale Structuurvisie 2040 vastgesteld. Er 

wordt hierin het behoud en de versterking van de internationale concurrentiepositie geambieerd. 

Hiervoor worden duurzame energie en klimaatbestendige ontwikkelingen noodzakelijk geacht en 

wordt er ingezet op bundeling van functies, optimalisatie van bereikbaarheid en ontwikkeling van 

de verstedelijkingsas Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere. Amstel Business Park Zuid wordt in 

dit beleid aangeduid als “bestaand bedrijventerrein” ten behoeve van concentratie van bedrijvig-

heid waarbij herstructurering en verdichting kan plaatsvinden, zeker gezien de ligging nabij een 

openbaar vervoer-knooppunt.  

 

De provincie kiest voor hoogstedelijke milieus en beperkte uitleg van bedrijventerreinen, hiermee 

houdt de Provincie Noord-Holland het landelijk gebied open en dichtbij. Dit draagt bij aan de 

ambitie de Metropoolregio te laten groeien tot een internationaal concurrerende duurzame stede-

lijke regio. Ten aanzien van bedrijventerrein is het streven in aantal nauwelijks uit te breiden maar 

door herstructurering, duurzame inrichting, intensivering en transformatie beter gebruik te maken 

van de bestaande voorraad. 

 

De Provincie Noord-Holland zorgt voor een regionale ruimtelijke hoofdstructuur waarin functies 

slim gecombineerd worden en goed bereikbaar zijn, nu en in de toekomst. Duurzaam ruimtege-

bruik vormt een rode draad door het provinciaal ruimtelijk beleid. Onder duurzaam ruimtegebruik 

verstaat de Provincie Noord-Holland het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek. Deze 

juiste plek wordt bepaald door verschillende factoren zoals de aanwezige milieukwaliteit, de be-

hoefte aan voorzieningen zoals passende huisvesting voor bewoners en bedrijven op specifieke 

locaties en de bereikbaarheid van die locaties.  

 

De Provincie Noord-Holland wil steden optimaal benutten en de landschappen open houden, 

maar ook ruimte bieden aan de economie en woningbouw. De Provincie Noord-Holland streeft 

daarom naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het ge-

bruik van het bestaand bebouwd gebied, met name waar het gaat om bedrijventerreinen, onder-

gronds bouwen, hoogbouw, stationsomgevingen en knooppunten. Van nieuwe ontwikkelingen 

moet nut en noodzaak worden aangetoond. Vervolgens dient te worden aangetoond dat de be-

treffende ontwikkeling niet (geheel) door middel van verdichting, transformatie en herstructurering 

kan worden gerealiseerd. 

 

Regionaal beleid 
Werkplan Plabeka 2014 – 2015 - Toekomst bestendige werklocaties MRA Voorstel18 

Plabeka staat voor Platform Bedrijven en Kantoren, een regionaal samenwerkingsverband waarin 

de provincies Noord-Holland en Flevoland samen met de Stadsregio Amsterdam vraag en aan-

bod van bedrijfslocaties zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Op 23 juni 2011 is de uitvoe-

ringsstrategie Plekeba 2010-2040 vastgesteld door betrokken bestuurders uit de Metropoolregio 

Amsterdam. Het doel dat Plabeka stelt, luidt:  

                                                      
17 Provincie Noord-Holland (2015). Structuurvisie Noord-Holland 2040 (actualisatie) 
18 Platform Bedrijven Kantoren Metropoolregio Amsterdam (2014). Werkplan Plabeka 2014-2015. 



 

“Het creëren van voldoende ruimte en kwaliteit van werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen, 

zeehaventerreinen) voor een evenwichtige economische ontwikkeling om daarmee een bijdrage 

te leveren aan de versterking van de (internationale) concurrentiepositie van de Metropoolregio 

en het verbeteren van het regionale vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven”.  

 

In het werkplan wordt de urgentie voor 2014-2018 gelegd op vraaggerichte kwalitatieve profilering 

bij werklocaties en versterking van het kennisnetwerk. In de Uitvoeringsstrategie zijn afspraken 

gemaakt om in het planaanbod van kantoren en bedrijventerreinen te schrappen, om verouderde 

bedrijventerreinen te herstructureren en om bestaande kantoren te herontwikkelen tot duurzame 

kantoorconcepten of andere functies.  

 

Uit de Plabeka Monitor 2015 (zie figuur B1.1) blijkt dat de (bruto) opname van kantoren al enige 

jaren groeit, maar nog niet terug is op het niveau van voor de crisis. In 2014 is het kantoorgebruik 

voor het zesde jaar op rij gedaald, echter minder sterk dan in de voorgaande jaren. Sinds 2009 

is er een daling van ruim 6% geweest. In totaal is er per 1-1-2015 10.861.000 m² kantorenopper-

vlakte in gebruik. In het deelgebied Amsterdam is de opname in 2014 vergelijkbaar met die van 

2012 en 2013 (figuur B1.2). Ook het aantal transacties in relatie tot het aanbod is in Amsterdam 

gunstiger dan in de omringende gemeenten (figuur B1.4). Binnen Amsterdam zijn er echter niet 

sprake van één kantoren- of bedrijvenmarkt. Er is een veelheid aan vestigingslocaties met diverse 

kenmerken.  

 

Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015 – 201819 

Amsterdam vormt een ideale biotoop voor creativiteit en wil dit ook graag behouden. Kunstenaars, 

creatieve en ambachtelijke éénpitters en bedrijven komen naar en blijven in Amsterdam vanwege 

de mix van deze kwaliteiten. Broedplaatsen bieden de mogelijkheid om deze creativiteit en on-

dernemers de ruimte te bieden. In het beleid gericht op broedplaatsen gaat het er op hoofdlij-

nen om de toegankelijkheid voor nieuwe ruimtezoekende creatieven in stand te houden en te 

verbeteren en daarmee Amsterdam te versterken als aantrekkelijke pleisterplaats voor talent en 

ondernemerschap. De uitwerking verloopt via de volgende zes punten: 

1. Meer ruimte voor nieuw talent door doorstroming in de ateliervoorraad te stimuleren  

2. Subsidie-instrument herzien om nieuwe broedplaatsen te stimuleren  

3. Sterker inzetten op gemeentelijk vastgoed  

4. Registratie, monitoring en regie realiseren over de 'ijzeren ateliervoorraad'  

5. Atelierwoningen behouden en extra woningen realiseren  

6. Meer aansluiting zoeken met verwante beleidsterreinen  

 

Figuur B1: Ontwikkeling totale voorraad broedplaatsen 

Bron: Gemeente Amsterdam, Beleid broedplaatsen 

                                                      
19 Gemeente Amsterdam (2016).  Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015 – 2018 



 

Ruimte voor de Economie van Morgen20 

In dit beleidsdocument wordt een visie gegeven op de groei van de kenniseconomie en de in 

Koers 2025 voorgenomen transformatie van bedrijventerreinen voor nieuwe stedelijk groei. Deze 

visie focust zich op het bieden van ruimte voor werken in de stad door kantoor en bedrijfsruimte 

te integreren in nieuwe gebiedsontwikkeling. Hiervoor zijn gemengde woonwerkmilieus met zelf-

standige kantoorruimte en voorzieningen belangrijk. Door deze gemengde milieus te ontwikkelen 

sluit Amsterdam aan bij hedendaagse vestigingstrends en het toenemende belang van nabijheid 

in de moderne diensteneconomie.  

 

Wanneer Amsterdam stedelijk en economisch groeit, groeit ook de behoefte aan kantoren. Het is 

voor een sterk vestigingsklimaat van belang dat er gevarieerde kantoorgebieden ontstaan, waarin 

zowel dure hoogwaardige omgevingen zijn voor nieuwe internationale bedrijven als goedkopere 

locaties voor starters. Door transformatie van leegstand, stedelijke menging en nieuwbouw op 

strategische locaties waar vraag naar is, kan Amsterdam zich nog aantrekkelijker maken als stad.  

 

Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie Gemeente Ouder-Amstel 200721 

De Structuurvisie onderkent de regionale economische betekenis van het Amstel Business Park 

Zuid en stelt dat het toevoegen van meer bedrijvigheid leidt tot werkgelegenheid voor de regio. 

Het Business Park is een grootschalige aangelegenheid en daarom komt het plangebied in aan-

merking voor versterking van de huidige functie. Opwaardering en herstructurering liggen hierbij 

voor de hand. 

 

Visie 2020 Gemeente Ouder-Amstel22 

In de visie van de gemeente Ouder-Amstel voor 2020 wordt gestreefd om op het Amstel Business 

Park een ruimer aanbod van verschillende functies te bieden, die bijvoorbeeld de sociale veilig-

heid verbetert. Amstel Business Park Zuid is namelijk met circa 500 actieve bedrijven een grote 

partij op het gebied van werkgelegenheid. Naast het bieden van een ruimer aanbod is er ook de 

ambitie om het bedrijventerrein kwalitatief duurzaam en energieneutraal te versterken. 

 

Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 201323 

In deze beleidsambitie is opgenomen dat er gestreefd wordt naar het behoud van een sterke 

werkgelegenheidsfunctie van het Amstel Business Park Zuid. De ambitie leeft om van dit Busi-

ness Park een toekomstvast bedrijventerrein te maken, wat inhoudt dat het bedrijventerrein als 

doel heeft een aantrekkelijke werkomgeving te vormen voor de werknemer. Het Business Park 

dient een bedrijventerrein te worden dat ook op langere termijn een groot aantal MKB bedrijven 

huisvest. Ook is het plan om de economische structuur de komende jaren te verbreden met onder 

meer de toelating van horecabedrijven, sportaccommodaties en andere ontspanningsmogelijk-

heden.  

 

 

 

 

Ruimtelijk-Economische Visie Amstel Business Park Zuid 201724 

                                                      
20 Gemeente Amsterdam (2017). Ruimte voor de Economie van Morgen 
21 Gemeente Ouder-Amstel (2007). Structuurvisie Ouder-Amstel. 
22 Gemeente Ouder-Amstel (2009). Visie 2020.  
23 Gemeente Ouder-Amstel (2013). Beleidsambitie Economie. 
24 Gemeente Ouder-Amstel (2017). Ruimtelijk-Economische Visie ABP Zuid – Concept voor Inspraak. 



 

Voor het Amstel Businesspark Zuid bestaat de ambitie om als werkstad meer een samenhangend 

ecosysteem te gaan worden. Door het toevoegen van horeca en leisure neemt de interactie van 

bedrijven toe en wordt het prettiger om in het gebied te verblijven. Hierdoor gaat de dynamiek 

richting een 16-uurseconomie, wordt het leuker en veiliger in het gebied en versterkt de binding 

van de gebruiker met het gebied. Uitgangspunt blijft dat bedrijvigheid een belangrijk onderdeel is 

voor de werkstad en dit mag niet worden weggedrukt door kantoorachtige functies.  

 

Bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid 201325 

Het gebied is en blijft primair een vestigingsgebied voor reguliere bedrijfsfuncties. Zo zijn bedrijfs-

verzamelgebouwen en (kleine) startersunits in het gehele plangebied toegestaan. Er komen 

steeds meer hybride programmavormen van bedrijf, horeca en detailhandel, zoals formules waar-

bij je kookcursus krijgt en waar je tevens kan eten en ook op beperkte schaal ingrediënten of 

kookgerei kan kopen (bijvoorbeeld de "Kookfabriek"). Deze hybride programma's vormen nieuwe 

ontmoetingsplekken die van grote waarde zijn voor zowel de aanwezige bedrijven als nieuw te 

vestigen bedrijven. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het (vloer)aandeel horeca en detail-

handel ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. Het is van belang dat de hoofdfunctie bedrijvigheid 

is en blijft. 

  

Er is in de regio, en dan met name in Amsterdam, sinds de eeuwwisseling zoveel kantoorruimte 

gebouwd dat inmiddels circa 20 procent van de voorraad leeg staat. Het zal naar verwachting 

nog diverse jaren duren voordat het marktevenwicht weer hersteld is. Voor marktherstel is het 

stimuleren van omzetting van kantoren naar andere functies gewenst, in combinatie met een 

terughoudende opstelling ten aanzien van het in aanbouw nemen van kantoren op huidige bouw-

locaties. Gezien het overaanbod aan bestaande kantoorruimte en bouwlocaties is het weglekken 

van kantoorgebruik naar bedrijventerreinen en omzetting van panden tot kantoorruimte onge-

wenst. Nieuwe kantoorgebouwen zullen derhalve niet mogelijk worden gemaakt in het Amstel 

Business Park Zuid. De in het gebied aanwezige kantoorgebouwen worden als "Kantoor (- 1 of - 

2)" bestemd. 

 
Er is bij het opstellen van het bestemmingsplan gekozen voor functieverruiming. Het gaat daarbij 

onder meer om het mogelijk maken van creatieve bedrijvigheid. Het “ouderwetse” vervaardigen 

van gebruiksartikelen gebeurt steeds minder. In de plaats daarvan komen er bedrijfsvormen die 

meer uitgaan van creatieve (hoofd)arbeid. Hiervoor zijn andere regels nodig. Gebleken is dat er 

behoefte is om creatieve bedrijvigheid te vestigen op dit bedrijventerrein. Onder creatieve bedrij-

vigheid wordt verstaan: 

 Een specifieke vorm van bedrijvigheid die producten en/of diensten voortbrengt die het 

resultaat zijn van individuele of collectieve, creatieve arbeid én ondernemerschap in één 

van de volgende domeinen: kunstensector, media en entertainment, creatieve zakelijke 

dienstverlening of de ambachtelijke sector. Inhoud en symboliek zijn de belangrijkste ken-

merken van deze producten en/ of diensten. Ze worden aangeschaft door consumenten 

en zakelijke afnemers omdat ze een betekenis oproepen. Op basis daarvan ontstaat een 

ervaring. Daarmee speelt de creatieve industrie een belangrijke rol in ontwikkeling en 

onderhoud van levensstijlen en culturele identiteiten in de samenleving; 

 Bedrijfstakken die goederen en diensten leveren die worden geassocieerd met culturele,- 

artistieke- of entertainmentwaarde. Deze producten zijn het resultaat van creatieve arbeid 

waarbij de inhoud en symboliek bij gebruikers een betekenis oproepen. 

 

                                                      
25 Ruimtelijke Plannen Ouder-Amstel (2013). Bestemmingsplan ABP Zuid. 



 

Het gaat daarbij om:  

 Kunstbeoefening en entertainment: “scheppende kunst”, zoals schilderen, beeldhouwen, 

het vervaardigen van sieraden en kunstwerken (objecten), of een fotostudio. Onderge-

schikt aan deze productie bestaat de mogelijkheid voor een galerie/expositieruimte waar 

ook verkoop van de vervaardigde producten mogelijk is. Daarnaast kan ook gedacht wor-

den aan podiumkunst, dans(dance)scholen, kunstzinnige vorming van amateurs (cursus-

sen), oefenruimtes en het produceren van podiumkunsten. 

 Media en automatisering: productie van radio- en televisieprogramma's, ondersteunende 

activiteiten voor radio en televisie, pers- en nieuwsbureaus, omroeporganisaties, produc-

tie van DVD's (geen televisiefilms) en computergames, bouwen van websites.  

 Creatieve zakelijke dienstverlening: (technische) ontwerp- en adviesbureaus voor ste-

denbouw en architectuur, tuin en landschap, ruimtelijke ordening en planologie, reclame-

, reclameontwerp- en adviesbureaus en ontwerpstudio's, zoals voor interieur en mode.  

 De begrippen creatieve bedrijvigheid en leisure (zie hieronder) kunnen elkaar soms over-

lappen gezien de ruime betekenis van leisure, namelijk “netto vrijetijd(sbesteding)”. Be-

paalde vormen van creatieve bedrijvigheid kunnen daar ook onder vallen met name in de 

sector kunstbeoefening en entertainment.  

 

Het Amstel Business Park Zuid is een bedrijventerrein en blijft dat ook. De creatieve functies 

moeten daarbinnen passen. Er mogen geen activiteiten plaatsvinden die een overmatige ver-

keersaantrekkende werking hebben. Parkeren dient op eigen terrein te geschieden; daarvoor 

moet dus ruimte zijn. 

 



Bijlage 2  Vooronderzoek bodem

 Bestemmingsplan "The Joan" (vastgesteld) 23
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een vooronderzoek uitgevoerd voor een planlocatie aan de Joan 
Muyskenweg in Amsterdam. Op onderstaande luchtfoto is de ligging van het onderzoekslocatie weergegeven.  
 

 
Afbeelding 1: luchtfoto van de onderzoekslocatie [bron luchtfoto: google] 

 

Aanleiding 
Dit vooronderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling van een locatie gelegen aan 
de Joan Muyskenweg 16 in Amsterdam. De planontwikkeling voorziet in de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw.  
 

Doel 
Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van een 
mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog op het 
voorgenomen ontwikkelingen.  
 

Onderzoek 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 en NEN 5707 van het Nederlands 
Normalisatie-Instituut. In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven: 
a. algemene gegevens; 
b. het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie; 
c. het toekomstige gebruik van de onderzoeklocatie; 
d. de directe omgeving van de onderzoekslocatie; 
e. de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater. 
 
In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct 
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de 
percelen hier weer aan grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het 
gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing 
genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken. 
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De in hoofdstuk 2 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

 opdrachtgever; 

 omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

 gemeente Ouder Amstel; 

 bodemloket.nl; 

 kadaster; 

 topotijdrijs.nl; 

 pdokviewer; 

 terreininspectie. 

  
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu 
op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de 
opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt 
opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie 
(mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig 
en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 

2.1 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie ligt op bedrijventerrein Amstel Business Park in Amsterdam-Duivendrecht. Kadastraal is 
de locatie bekend als Ouder-Amstel sectie A nummer 1310 (ged.), 1517 (ged.) en 1608. De oppervlakte van het 
plangebied bedraagt circa 8990 m2. De coördinaten volgens het R.D. coördinatenstelsel in het centrum van de 
locatie zijn X: 122.890 en Y: 482.270. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en de kadastrale situatie. 
 
De planlocatie ligt binnen het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid dat is vastgesteld op 9 maart 2014. 
De locatie heeft de enkelbestemming bedrijf. 
 

2.2 Historisch overzicht en omgeving 

 
In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Uit het kaartmateriaal is af te leiden 
dat het plangebied tot eind jaren zestig van de vorige eeuw onderdeel uit maakte van de Groot 
Duivendrechtsche Polder. Op de kaart uit 1970 is de Joan Musykenweg en de eerste aangrenzende 
bedrijfsbebouwing (huisnummers 28-32) waar te nemen. Op de kaart uit 1990 is het aan het plangebied 
grenzende knooppunt Amstel waar te nemen. Het betreft de aansluiting van de autosnelwegen A2 en A10. Uit 
de kaart van 2000 is af te leiden dat de ten zuiden aangrenzende bedrijfsbebouwing is uitgebreid (huisnummer 
32a).  
 

 
Topografische kaart 1950 

 

 
Topografische kaart 1965 
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Topografische kaart 1970 

 

 
Topografische kaart 1980 

 

 
Topografische kaart 1990 

 

 
Topografische kaart 2000 

Afbeelding 2a t/m 2f: geraadpleegde historische kaarten (bron kaarten: topotijdreis.nl) 

 

2.3  Dossieronderzoek 

 
Voor het verkrijgen van de historische gegevens van het plangebied is op 7 september 2017 een 
informatieverzoek ingediend bij de gemeente Oud Amstel. Naar aanleiding van dit verzoek is door een 
medewerker vergunningen van afdeling buurt Duo+.  Via het digitale portaal van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied is een bodemrapportage gedownload voor de onderzoekslocatie en directe omgeving. 
De bodemrapportage is opgenomen in bijlage 2. 
 
Voor de onbebouwde onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen relevante, milieu-, bouw- en 
sloopvergunningdossiers verleend. 
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Uit de bodemrapportage van de Omgevingsdienst blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie en direct nabij 
in het verleden diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. In tabel 2.1 zijn de onderzoeksresultaten 
samengevat. 
 

Onderzoek Samenvatting resultaten 

Verkennend bodemonderzoek 
Joan Muyskenweg 30-32 

Opdrachtgever: Kondor Wessels Projecten bv 
Aanleiding:  voorgenomen aankoop van de locatie 
Hypothese:  Onverdacht met 1 verdachte deellocatie (ondergrondse dieseltank) 
 
Historie 
De onderzoekslocatie ligt op een bedrijventerrein. Het huidige locatiegebruik betreft 
bedrijfsterrein en is in gebruik door “ModoVanGelder BV" (papiergroothandel). De 
activiteiten bestaan voornamelijk uit het versnijden en opslaan van papier. Het bedrijf is 
op deze locatie sinds de inrichting van het industrieterrein in 1966 gevestigd. Het gebied 
is tot eind jaren vijftig agrarisch in gebruik geweest.  
 
Ten behoeve van brandstof (diesel) voor liet eigen materieel heeft een ondergrondse 
dieseltank met een inhoud van 6 m3 (6.000 liter) aan de noordzijde van de parkeerplaats 
gelegen, Uit het archief  onderzoek Is niet duidelijk geworden of de tank er nog steeds 
ligt. Er hebben op de onderzoekslocatie voor zover bekend geen ophogingen, 
dempingen of stortingen plaatsgevonden. Uit het vooronderzoek is verder niet gebleken 
dat op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving ervan, in het verleden 
voorzieningen aanwezig zijn geweest of activiteiten hebben plaatsgevonden, die de 
milieuhygiënische kwaliteit van de vaste bodem en/of het ondiepe grondwater nadelig 
kunnen hebben beïnvloed. 
 
Veldwerkresultaten 
Ter plaatse van boorpunt T01 is in de ondergrond vanaf circa 0,5 tot circa 1,5 m-mv en 
zwakke dieselgeur waargenomen en een matige olie-water reactie. Ter plaatse van 
boorpunt T04 is in de ondergrond vanaf circa 0,5 tot circa 1,5 m-mv een matige 
dieselgeur waargenomen en een sterke olie-water reactie. Vanaf circa 1,5 tot 2,0 m-mv is 
een zwakke dieselgeur waargenomen. Ter plaatse van boorpunt 01 zijn In de 
bovengrond vanaf het maaiveld tot circa 0,3 m-mv sporen puin aangetroffen.  
De onderzoekslocatie Is deels verhard met asfalt. Ter plaatse van de boorpunten 04, 06, 
07 is in de bovengrond onder de asfaltverhardlng, tot circa 0,4 m-mv, een stabilsatielaag 
aangetroffen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld of in de bodem geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Tijdens het uitvoeren van de grondboringen is 
het grondwater aangetroffen op een diepte van circa 0,8 m-mv. Bij de bemonstering van 
het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die kunnen wijzen op 
de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 
 
Analyseresultaten 
Ter plaatse van de (voormalige) ondergrondse tanklocatie zijn plaatselijk sterk en matig 
verhoogde gehalten aan minerale olie gemeten. De verontreiniging met minerale olie Is 
zowel verticaal als horizontaal afgeperkt. Er is circa 55 m1 grond verontreinigd met 
minerale olie. Volgens de Wet bodembescherming (Wbb) is ér sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging Indien voor tenminste één stof de gemiddelde 
concentratie van minimaal 25 m3 grond, hoger is dan de betreffende interventiewaarde. 
Er is derhalve, gezien de geschatte hoeveelheid sterk verontreinigde grond (circa 25 m3 
grond), mogelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van 
de (voormalige) ondergrondse dieseltanklocatie. Ter plaatse van de (voormalige) 
ondergrondse dieseltanklocatie is In het ondiepe grondwater een licht verhoogde 
concentratie aan minerale olie gemeten. 
 
In het grondmengmonster van het noordelijke terreindeel (nabij de ondergrondse 
tanklocatie) zijn tevens sterk verhoogde gehalten aan lood en zink en een matig 
verhoogd gehalte aan PAK gemeten. Bij uitsplitsing van het mengmonster is in een 
grondmonster een sterk verhoogd gehalte aan zink en een matig verhoogd gehalte aan 
PAK aangetoond. Daarnaast is in een ander monster een matig verhoogd gehalte aan 
PAK aangetoond. Hiertoe zijn aanvullende analyses uitgevoerd, waarbij de zink (en PAK)  
verontreiniging zowel verticaal als horizontaal is afgeperkt tot streefwaarde niveau. 
Gezien de onderzoeksresultaten is er geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De aangetroffen zink verontreiniging in de puinhoudende (sporen) 
bovengrond ter plaatse van monsterpunt 01 heeft een zeer beperkte omvang. Op de 
overige terreindelen zijn diverse licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale 
olie, PAK en EOX gemeten. In het ondiepe grondwater is plaatselijk een licht verhoogde 
concentratie aan chroom genieten. 
 
In onderstaande afbeelding is de situatietekening van het bodemonderzoek opgenomen. 
De rode omlijning betreft de begrenzing van de huidige onderzoekslocatie.  
 
[bron: Aveco de Bondt, projectnummer 070745 d.d. 08-05-2007] 
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Onderzoek Samenvatting resultaten 

 

 
 

Actualiserend en nader  bodemonderzoek 
Joan Muyskenweg 30-32 
 

Opdrachtgever: Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs 
Aanleiding:  voorgenomen overdracht van de locatie en bouwplan 
Hypothese:  verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging met zware 
   metalen, PAK, minerale olie en vluchtige aromaten.  
 
Veldwerkresultaten 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is onder de asfaltverharding op het 
noordelijke terreingedeelte een puinlaag waargenomen. Visueel zijn op het maaiveld en 
in de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen waargenomen. Diverse mate 
van puinbijmenging (sporen tot matig puin) zijn, met name op het noordelijke 
terreingedeelte, op verschillende dieptes waargenomen. Ter plaatse van de boringen 
D02 en D05 (locatie voormalige dieseltank) is een matige olie op waterreactie 
aangetoond in het traject van circa 0,5 - 1,5 m-mv. Ter plaatse van boring D01 is een 
zwakke olie op waterreactie aangetoond in het traject van circa 0,5 - 1,5 m -mv. 
 
Analyseresultaten 
Ter plaatse van de locatie van de voormalige ondergrondse dieseltank is bij het 
voorgaande onderzoek aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in de 
ondergrond bevestigd. Op het overige onderzochte deel van de locatie zijn in de grond 
ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond met enkele zware metalen, PAK en/of 
minerale olie. Incidenteel is in de ondergrond onder de asfaltverharding een sterke PAK-
verontreiniging aangetoond welke beperkt van omvang is. Ter plaatse van de voormalige 
ondergrondse tank is in het grondwater ter plaatse van één van de twee peilbuizen, 
welke zijn geplaatst binnen de contour van de sterke grondverontreiniging, een sterke 
verontreiniging met minerale olie aangetoond en lichte verontreinigingen met xylenen en 
naftaleen. De aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater is 
bij het eerdere onderzoeken niet aangetoond. Destijds was ten hoogste een lichte 
verontreiniging met minerale olie in het grondwater vastgesteld. In het grondwater ter 
plaatse van het overige terrein zijn plaatselijk ten hoogste lichte verontreinigingen 
aangetoond met enkele zware metalen en xylenen. Het aangetroffen funderingsmateriaal 
onder de asfaltverharding komt, op basis van indicatief onderzoek, voor hergebruik in 
aanmerking. 
 
De omvang van de sterk met minerale olie verontreinigde grond ter plaatse van het 
noordelijke terreindeel wordt geschat op 40 tot 60 m3. Omdat in meer dan 25 m3 grond de 
interventiewaarde voor minerale olie wordt overschreden is er sprake van een ‘geval van 
ernstige bodemverontreiniging’ zoals beschreven in de wet Bodembescherming. 
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Onderzoek Samenvatting resultaten 

In onderstaande afbeelding is de situatietekening van het bodemonderzoek opgenomen.  
[bron: Koenders & Partners, projectnummer 110539 d.d. 21-07-2011] 
 

 
 

Herbemonstering grondwater 
Joan Muyskenweg 30-32 
 

Opdrachtgever: Bouwmaat Amsterdam 
Aanleiding:  Resultaten voorgaande bodemonderzoeken 
Doel:   Verifiëring van het grondwaterresultaat van peilbuis D02 uit het vorige 
   onderzoek en het vaststellen van de grondwaterkwaliteit ter plaatse. 
 
Resultaten 
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank is in het grondwater van peilbuis D02 
na de uitgevoerde herbemonstering en analyse, een lichte verontreiniging met minerale 
olie gemeten. Het resultaat van het vorige onderzoek (overschrijding interventiewaarde 
voor minerale olie) wordt derhalve niet bevestigd 
 
[bron: Koenders & Partners, kenmerk d.d. 22-08-2011] 
 

Meldingsformulier BUS sanering 
Joan Muyskenweg 30-32 

Meldingsformulier Immobiel Bus Sanering 
Saneerder: A. Pelt 
Datum meldingsformulier: 11-10-2011 
 
Type saneringsvariant: aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag (asfalt 
en beton). 
 
In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de kadastrale kaart met I-contour 
opgenomen. De rode omlijning betreft de begrenzing van de huidige onderzoekslocatie.  
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Onderzoek Samenvatting resultaten 

 
 
 

Goedkeuring BUS melding 
Joan Muyskenweg 30-32 
 

Goedkeuring provincie Noord-Holland d.d. 25 oktober 2011 

Tabel 2.1: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken 

 
Uit de bodemrapportage van de Omgevingsdienst blijkt dat de sanering (aanbrengen leeflaag 
achtergrondwaarde) is afgerond op 18 juli 2013. Er is sprake van een restverontreiniging (minerale olie). De 
aard en omvang van de restverontreiniging is niet beschreven. Voor de saneringslocatie geldt de zorgmaatregel 
gesloten verharding handhaven. 
 

2.4 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de omgeving van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2. 

 
Diepte [m-mv] Hydrogeologische eenheid Lithologie 

0 – 2 Antropogeen Fijn zand zwak siltig zwak humeus 

2 – 10  Holocene afzetiing Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden 
en fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand 

10 – 13 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig 
zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind 

13 – 20  Eem Formatie, kleiige eenheid Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei en klei, weinig fijn 

en midden zand en een spoor veen en grof zand  

20 – 22  Eem Formatie, zandige eenheid Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden, grof en fijn zand, 

weinig kleiig zand en een spoor klei en grind  

22 – 28 Formatie van Drente Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig 

zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei  

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket, identificatie B25G0175) 

 
Het maaiveld ter plaatse bevindt zich gemiddeld op circa 1,4 m -NAP. De stromingsrichting van het freatisch 
grondwater is zuidwestelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.5 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 10 oktober 2017 is een terreininspectie uitgevoerd. Hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid 
van ondergrondse tanks, stookplaatsen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbesthoudend materiaal op 
het maaiveld. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 3. 
 
Het plangebied bestaat uit 2 terreindelen. De twee terreindelen zijn in onderstaande luchtfoto met de kleuren 
blauw en geel in beeld gebracht.  
 

 
Afbeelding 3: luchtfoto met terreindelen (bron luchtfoto: google) 

 
Het blauw gekleurde terreindeel is in gebruik als parkeerterrein van de ter plaatse gevestigde Bouwmaat. Het 
parkeerterrein is geheel verhard met klinkers. In de noordoosthoek van dit terreindeel bevindt zich de in 
paragraaf 2.3 beschreven bodemverontreiniging. 
 
Het geel gekleurde terreindeel is eveneens in gebruik als parkeerterrein. Op dit terrein is Doornbos Equipment 
(Verhuur hoogwerkers) gevestigd en diverse autoverhuurbedrijven. De inrit vanuit de Joan Muyskenweg en het 
achterterrein zijn verhard met klinkers. De parkeervakken aan weerszijden van de inrit zijn deels verhard met 
stelconplaten en deels met grind. 
 
Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van 
verontreinigingen.  
 
Op de terreinen en aan de zichtbare zijde van de gebouwen zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. Door de aanwezige verhardingen is geen maaiveldinspectie asbest uitgevoerd.  
 

2.6 Asbest 

 

Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) 
is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven 
activiteiten of gebeurtenissen: 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of 

voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 
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 de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin 
(veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem 
en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

 de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden 
gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in 
tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

 eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
 de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
 de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
 de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem; 
 er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de 

verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat 
bovengenoemde activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden. 
 

2.7 Bodemkwaliteitskaart regio Amstelland-Meerlanden 

 
Uit de Nota bodembeheer van de regio Amstel- en Meerlanden [CSO, projectcode 09K189 d.d. 14 maart 2013] is af  te 
leiden het plangebied voor de bovengrond en de ondergrond is ingedeeld in bodemkwaliteitszone I3. Voor de 
bovengrond (0-0,5 m-mv) en ondergrond (0,5-2,0 m-mv) geldt de ontgravingsklasse ‘Industrie, heterogene 
zone’. In gebieden gelegen binnen onder meer bodemkwaliteitszone I3 is vastgesteld dat er een relatief grote 
kans is dat sprake is van (sterk) verontreinigde grond. Op de bodemfunctieklassenkaart heeft de planlocatie de 
bodemfunctieklasse ‘Industrie’.  
 

2.8 Hypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek dient de onderzoekslocatie als “verdacht”  
beschouwd te worden. Op basis van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en de Nota bodembeheer dient 
rekening gehouden te worden met het voorkomen van verhoogde gehalten in grond en grondwater.  
 
Ter plaatse van het terreindeel van de Bouwmaat is sprake van een restverontreiniging (minerale olie). Voor 
deze saneringslocatie geldt de zorgmaatregel gesloten verharding handhaven. 
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

  
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een vooronderzoek uitgevoerd voor een planlocatie gelegen aan de 
Joan Muyskenweg in Amsterdam. 
 
Uit de verzamelde (historische) informatie blijkt dat ter plaatse sprake is van een bodemverontreiniging. Op het 
terreindeel van de Bouwmaat is sprake van een restverontreiniging (minerale olie). Voor deze saneringslocatie 
geldt de zorgmaatregel gesloten verharding handhaven. Uit de Nota bodembeheer blijkt tevens dat ter plaatse 
van de planlocatie en directe omgeving er een relatief grote kans is dat sprake is van (sterk) verontreinigde 
grond. 
 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens dient de onderzoekslocatie als “verdacht” beschouwd te worden op het 
voorkomen van verhoogde gehalten in grond en grondwater. De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in 
de bodem wordt vooralsnog niet verwacht (niet verdacht). 
 
De resultaten van dit vooronderzoek vormen geen belemmering voor huidige bestemming (bedrijf) en gebruik 
van de planlocatie. 
 
Bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor nieuwbouw is het noodzakelijk om onderhavig 
vooronderzoek aan te vullen met een bodemonderzoek middels boringen en analyses. Geadviseerd wordt dit 
vooraf af te stemmen met het bevoegd gezag. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische en kadastrale overzichtskaart 
 
 
 

 
  



Omgevingskaart Klantreferentie: AM17358

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDER-AMSTEL A 1608
RINGWEG ZUID , OUDERKERK AMSTEL
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM17358

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 september 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

OUDER-AMSTEL
A
1608

0 m 10 m 50 m

1607

1572

1573

1608

1516



                                               

       Vooronderzoek Joan Muyskenweg te Amsterdam / AM17358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIJLAGE 2 
 

Bodemrapportage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 
 
 

 
 



Bodemrapportage
 ASL00 (Ouder-Amstel) A 1608

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 122889        Y 482285 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Onderzoekscontouren

25-meter buffer HBB punt (historische bron)

Overzicht van Bodemlocaties Tanks

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 1 van 17 - 06-09-2017



Inhoudsopgave

Inleiding 3

Informatie over geselecteerd perceel/gebied 4

Overzicht van Bodemlocaties 4

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 8

Tanks 9

Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel 10

Overzicht van Bodemlocaties 10

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 11

Tanks 12

Toelichting 13

Begrippenlijst 15

Disclaimer 17

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 2 van 17 - 06-09-2017



Inleiding
 
Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport? 
In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en
verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze
gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van
een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek. 
 
De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten
rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is
bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische
rapport. 
 
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennend
asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend
Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het
bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de
daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op
heeft. 
 
Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit
rapport dan kunt u uw vraag stellen via het zaaksysteem. Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.
 
Opbouw van het rapport
Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin
is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij ‘bodemlocatie’ het hoogste niveau is. Onder een
bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en
zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn
opgenomen. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt
u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.
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Informatie over geselecteerd perceel/gebied

Overzicht van Bodemlocaties

 Locatie "Joan Muyskenweg 30-32" 

 Overzicht onderzoeken  
FS/MJ/A900227

 

 

R-PTW/753

 

 

110539

 

Locatie Joan Muyskenweg 30-32

Locatiecode NZ043700109

Locatiecode bevoegd gezag NH043700387

Straatnaam/huisnummer Joan Muyskenweg 30 - 32

Postcode 1115RC

Plaatsnaam DUIVENDRECHT

Gemeente Ouder-Amstel (0437)

Gegevensbeheerder locatie Provincie Noord-Holland

Type onderzoek BOOT

Rapportcode NZ043700112

Onderzoeksbureau De Ruiter

Rapportnummer FS/MJ/A900227

Rapportdatum 01-02-1990

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ <=AW/ -

Aanleiding voor het onderzoek BOOT

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ043700964

Onderzoeksbureau Aveco de Bondt

Rapportnummer R-PTW/753

Rapportdatum 08-05-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode NZ043700965

Onderzoeksbureau Koenders&Partners

Rapportnummer 110539

Rapportdatum 21-07-2011

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend
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110741

 

 

 

 

 

 

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode NZ043700966

Onderzoeksbureau Koenders&Partners

Rapportnummer 110741

Rapportdatum 22-08-2011

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ043700967

Onderzoeksbureau

Rapportnummer

Rapportdatum 13-10-2011

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Type onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag

Rapportcode NZ043700968

Onderzoeksbureau Aveco de Bondt

Rapportnummer

Rapportdatum 25-10-2012

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek

Rapportcode

Onderzoeksbureau

Rapportnummer

Rapportdatum

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport Onderzoek aangemaakt voor document koppeling

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

autowasserij Gelder, Kon. Papierfabrieken Onbekend Onbekend Joan Muyskenweg 30-32
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 

papier- en kartonfabriek Gelder, Kon. Papierfabrieken Onbekend Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

autowasserij Mo Do, B.V. v/h Van Gelder Pap Onbekend Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

dieseltank (ondergronds) Mo Do, B.V. v/h Van Gelder Pap Onbekend Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

papier- en kartonfabriek Mo Do, B.V. v/h Van Gelder Pap Onbekend Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

autowasserij Onbekend 1974 Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

papier- en kartonfabriek Onbekend 1974 Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

dieseltank (ondergronds) Onbekend 1989 Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

papier- en kartonfabriek Van Gelder Zonen N.V., Koninkl Onbekend Onbekend Joan Muyskenweg 30-32

Type besluit Kenmerk Status Datum

2011/59424 OO fase (OO) 25-10-2011

beschikking BUS saneringsevaluatie 115685/211367 18-07-2013

Naam locatie Joan Muyskenweg 30-32

Contourcode

Contourtype Grond

Bovenkant 0,50

Onderkant 1,50

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 11000 mg/kg

Naam locatie Joan Muyskenweg 30-32

Contourcode NH00003971

Contourtype

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

0

Gerealiseerd volume gesaneerde grond 150

Bovenkant 0

Onderkant 0

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

restverontreiniging, monitoring

Einddatum sanering 18-07-2013

Opmerkingen
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Zorgmaatregel   

 Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

Naam locatie Joan Muyskenweg 30-32

Contourcode NH00003691

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde

Startdatum 18-07-2013

Gebruiksbeperking

Gesloten verharding handhaven

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

Joan Muyskenweg 30-32 Besluit document Besluit document

Joan Muyskenweg 30-32, onderzoek
Actualiserend en nader bodemonderzoek

Actualiserend en nader bodemonderzoek Joan Muyskenweg 30-32

Joan Muyskenweg 30-32, onderzoek
Dossier overig

Dossier overig Dossier overig

Joan Muyskenweg 30-32, onderzoek
Herbemonstering grondwater Joan
Muyskenweg 30-32 te Duivendrecht

Herbemonstering grondwater Joan
Muyskenweg 30-32 te Duivendrecht

Joan Muyskenweg 30-32

Joan Muyskenweg 30-32, onderzoek
Meldingsformulier BUS saneringsplan

Melding Immobiel BUS sanering Joan
Muyskenweg Duivendrecht

Joan Muyskenweg 30-32

Joan Muyskenweg 30-32, onderzoek
Verkennend Bodemonderzoek Joan
Muyskenweg 30-32 te Duivendrecht.

Verkennend Bodemonderzoek Joan
Muyskenweg 30-32 te Duivendrecht.

Joan Muyskenweg 30-32

Joan Muyskenweg 30-32. besluit
2011/59424

bes5015.pdf
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Tanks
 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

Overzicht van Bodemlocaties

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Tanks
 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Toelichting
 
Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging
aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip
van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico´s bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de
verontreiniging.
 
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit
hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over
onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek
op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de
activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend. 
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder
onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader
van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van
monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar. 
Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent
indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.  
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een
bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben
plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek. 
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze
onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de
informatie is sterk afgenomen.
 
Ondergrondse tanks bij particulieren 
Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst
is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een
ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze
gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging
met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest
recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.
 
Historisch bodembestand (HBB) 
In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en
vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt
wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de
bodem daadwerkelijk verontreinigd is.
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Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de
bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en
is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De
bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar
een gemeenschappelijke website.
 
Rondom de locatie 
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan
zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter
rondom het onderzochte adres.
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Begrippenlijst
 
Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het
vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met
behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.
 
Immobiel 
Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar
het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).
 
Mobiel 
Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of
naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.
 
Achtergrondwaarde 
De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.
 
Tussenwaarde 
De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek
nodig.
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de
interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar
risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in
de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde
is verontreinigd.
 
Ernstige bodemverontreiniging 
Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige
bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er
maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website
van Rijkswaterstaat Leefomgeving raadplegen. 
 
Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen 
 
Wbb Wet bodembescherming
BKK Bodemkwaliteitskaart
HO Historisch onderzoek
VO Verkennend onderzoek
OO Oriënterend onderzoek
NO Nader onderzoek
SO Saneringsonderzoek
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Analyseresultaten 
 

SP Saneringsplan
SE Saneringsevaluatie
EUT Ernst en urgentie
AP04 Partij-keuring
BUS-melding Melding Besluit Uniforme Saneringen

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig

schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek
noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-
waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen
overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale
Waarde (LMW) zijn aangetoond.

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-
waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk
slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de
gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan
25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde
zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingprocedure (Wbb)
verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning,
bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij
meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure
gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van
aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.
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Disclaimer
De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare
gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door
ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor
schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie. 
 
Bent u  makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of  bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aan-
of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. 
 
Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar
de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN
5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de  aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom
grondgebruik. 
 
Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de
OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste
onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het  zaaksysteem.
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BIJLAGE 3 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
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Foto 1 – terrein Bouwmaat 
 

 

 
Foto 2 – terrein Bouwmaat 

 
Foto 3 – terrein Bouwmaat  
 

 

 
Foto 4 – terrein Bouwmaat 

 
Foto 5 – terrein verhuurbedrijven 

 

 
Foto 6 – terrein verhuurbedrijven 
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Foto 7  – terrein verhuurbedrijven 
 

 

 
Foto 8 – terrein verhuurbedrijven 

 
Foto 9 – terrein verhuurbedrijven 
 

 

 
Foto 10 – terrein verhuurbedrijven 

 
Foto 11 – terrein verhuurbedrijven 

 

 
Foto 12 – terrein verhuurbedrijven 

 
 



Bijlage 3  Quickscan externe veiligheid

 Bestemmingsplan "The Joan" (vastgesteld) 61
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1 Inleiding 
 

 
In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van een bouwplan aan de 
Joan Muyskenweg te Amsterdam. Binnen het plangebied wordt een kantoorcomplex 
voor meerdere bedrijven gerealiseerd. De globale ligging van het plangebied is 
weergegeven in figuur 1.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.1: Globale ligging van het plangebied 

 
Een inrichtingsschets van het plangebied is opgenomen in figuur 1.2. 
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Figuur 1.2: Inrichtingsschets plangebied. 

 
In het kader van het onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van het bouwplan 
dienen de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van activiteiten in de directe omgeving 
te worden geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan door het 
transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over transportroutes (weg, spoor 
en water) en het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen. In deze 
quickscan zijn de risicobronnen geïnventariseerd en is beoordeeld of de genoemde 
risicobronnen mogelijk een belemmering vormen voor de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het plangebied. Indien risicobronnen een mogelijke belemmering vormen, is een 
vervolgonderzoek noodzakelijk. 
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2 Transportassen 
 

 
2.1 Inleiding 

 
Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, 
zoals de voorgenomen ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Bepaald dient te 
worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de 
gewenste ontwikkeling. 

 
 

2.2 Wettelijk kader 
 

De regelgeving rond de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 
2015 uit de gewijzigde Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) (Stb. 2013, nr. 307). De 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervangt de nota en de circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit 
externe veiligheid transportroutes (Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee 
verschillende typen risico’s: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 
In het Basisnet is de maximale omvang voor de verschillende transportmodaliteiten 
vastgelegd. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater 
en spoor gegarandeerd. Het Basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: 
hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. In 
de Regeling basisnet is opgenomen waar risicoplafonds liggen langs transportroutes en 
welke regels er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling. 
In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico’s van 
transport van gevaarlijke stoffen berekend en geanalyseerd moeten worden. 

 
2.2.1 Risiconormen 

 
Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een 
plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident 
met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De hoogte van het GR representeert de kans 
per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 

 
Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen 
beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op 
meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op minder dan 200 
meter afstand van het plangebied is gelegen, dient een berekening plaats te vinden van 
de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van de) hoogte van 
het groepsrisico. 
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2.2.2 Verantwoordingsplicht groepsrisico 
 

Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is aan de 
orde indien een plangebied zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. 
Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1% letaliteitsafstand van de stofcategorieën 
die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per modaliteit vaste 
afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De ligging van het 
invloedsgebied per modaliteit is in navolgende tabel 2.1 weergegeven. 

 
Tabel 2.1: Invloedsgebied per stofcategorie 

Stofcategorie Invloedsgebied 1%-letaliteitsafstand (m) 

Weg, water Spoor Spoor Weg Water 

LF1   45 35 

LF2 C3 35 45 35 

LT1 D3 375 730 600 

LT2   880 880 

LT3 D4 >4000 >4000 n.v.t. 

LT4   n.v.t. n.v.t. 

GF1   40 n.v.t. 

GF2   280 65 

GF3 A 460 355 90 

GT2   245 n.v.t. 

GT3 B2 995 560 1070 

GT4 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

GT5 B3 >4000 >4000 n.v.t. 
 
 

2.3 Gemeentelijk beleid 
 

Binnen de regio Amstelland en de Meerlanden, waar de gemeente Ouder-Amstel deel 

van uit maakt, is een beleidslijn op het gebied van externe veiligheid gemaakt (beleidslijn 

externe veiligheid Amstelland en Meerlanden). In dit beleid wordt beschreven hoe de 

gemeente om gaat met de beoordeling van de vestiging van risicobronnen en (beperkt) 

kwetsbare objecten binnen de gemeente. In de hier voorliggende beoordeling is rekening 

gehouden met het gemeentelijke uitvoeringsbeleid. 

 

 
2.4 Nadere beschouwing ontwikkeling 

 
Voor de toetsing aan zowel het landelijke als het gemeentelijk beleid is het essentieel 
om te bepalen of de ontwikkeling beschouwd dient te worden als een kwetsbaar of een 
beperk kwetsbaar object en of de ontwikkeling al dan niet wordt aangemerkt als een 
niet-zelfredzame functie. 

 
 

2.4.1 Definities (beperkt)kwetsbaar en niet-zelfredzame functies 

Kwetsbare objecten worden in het Bevi in artikel 1, onderdeel L als volgt gedefinieerd: 
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte 
van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: 
1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per 
object 

 
Beperkt kwetsbare objecten zijn kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel 
L, onder c, vallen en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel L, onder c, 
vallen. 
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Het programma van ‘the Joan’ voorziet in een ontwikkeling van circa 12.000 m
2 

kantoor 
en nog ruim 2000 m

2 
bedrijfsruimte. Gezien de omvang van het plan, dient dit 

aangemerkt te worden als een kwetsbaar object. 
 

In de analyses en berekeningen voor externe veiligheid is het uitgangspunt altijd dat 
aanwezigen zelfredzaam zijn. Zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen 
in het effectgebied in staat zijn om zichzelf op eigen kracht in veiligheid te brengen. 
Ouderen, kinderen, minder validen en andere kwetsbare groepen zijn minder 
zelfredzaam. 

 
Het plan is gericht op werknemers die over het algemeen als zelfredzaam kunnen 
worden aangemerkt. Voor wat betreft de toets aan het gemeentelijk beleid dient 
opgemerkt te worden dat in het uitvoeringsbeleid wordt gesteld dat dit aansluit op de 
Externe veiligheidsvisie Westpoort. In deze visie is het begrip zelfredzaamheid nader 
uitgewerkt. Als niet zelfredzame functies worden in deze visie onder meer genoemd 
kantoren met meer dan 5 verdiepingen. Het huidige plan voorziet in een kantoor op de 
zesde verdieping. Dit vormt een aandachtspunt in de later op te stellen verantwoording 
van het groepsrisico. 

 

 
 
 

2.5 Transport over waterwegen 
 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het water, zijn uitsluitend waterwegen van belang waar vervoer 
van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. Deze zijn aangewezen in het 
landelijke Basisnet. Afhankelijk van de soort stoffen die worden getransporteerd, reikt 
het invloedsgebied voor de modaliteit water van 35 meter tot maximaal 1.070 meter. 
Binnen een afstand van 1.070 meter van het plangebied zijn geen waterwegen gelegen 
waarover vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer plaatsvindt. 

 
In figuur 2.1 worden de vaarwegen weergegeven die in het Basisnet zijn opgenomen. 
De planlocatie ligt op circa 4800 meter van de dichtstbij gelegen Basisnet route. Het 
plangebied valt daarmee niet binnen het invloedsgebied van een waterweg; de risico’s 
als gevolg van het transport over het water vormen derhalve geen aandachtspunt voor 
de planlocatie. 
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Figuur 2.1: Basisnetroutes vaarwegen en plangebied. 
 

 
 
 

2.6 Transport over wegen 
 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg zijn uitsluitend de transportassen van belang waar 
structureel vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. In beginsel zijn 
dit A- en N-wegen. 

 
Voor  het  plangebied zijn  de  volgende wegen voor  vervoer van  gevaarlijke stoffen 
relevant (liggende binnen een straal van 4 km om het plangebied): 
-     A2; 
-     A10; 
-     A9 / Gaasperdammerweg 
-     N522 

 
Zie navolgende figuur voor de ligging van wegen waarover transporten met gevaarlijke 
stoffen plaatsvinden. 



P17.299.01-01 / 23 augustus 2017 

10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plangebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1: Ligging wegen t.o.v. het plangebied 
 
 

N522 

Op circa 2000 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich de N522. Deze weg is 
niet opgenomen in het Basisnet. Aangezien de ruimtelijke ontwikkeling op méér dan 
200 meter afstand van deze route is gesitueerd, is het plaatsgebonden risico (PR10

-6
- 

risicocontour) en het plasbrandaandachtsgebied van deze weg geen aandachtspunt 
voor de planvorming. Van de N522 zijn eveneens geen telgegevens opgenomen in de 
meest recente jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat (document Lijst wegvakken data 
tellingen & basisnet (okt 2016)_tcm21-95398). Aangenomen wordt dat over deze weg 
geen sprake is van structurele transporten met gevaarlijke stoffen. Deze weg wordt dan 
ook verder buiten beschouwing gelaten. 

 
 

A2 
De A2 is opgenomen in het Basisnet weg. Uit het Basisnet weg blijkt dat op de A2 ter 
hoogte van het plangebied (wegvak N4) een PR10-6-risicocontour geldt van 0 meter. 
De PR10-6-risicocontour reikt derhalve niet tot aan het plangebied. 
Tevens  blijkt  uit  het  Basisnet  weg  dat  voor  dit  wegvak  sprake  is  van  een 
plasbrandaandachtsgebied. Een plasbrandaandachtsgebied is een zone van 30 meter 
vanaf de kantstrepen van  een  wegvak waarbinnen niet  zonder meer mag worden 
gebouwd. Het plan dient rekening te houden met deze te respecteren afstand. De A2 
bevindt zich binnen 200 meter afstand van het plangebied, waardoor de invloed van het 
plan op de hoogte van het groepsrisico aanvullend kwantitatief inzichtelijk gemaakt 
dient te worden. 
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A10 

De A10 is opgenomen in het Basisnet weg. Uit het Basisnet weg blijkt dat op de A10 
nabij het plangebied (wegvak N11) een PR10-6-risicocontour geldt van 0 meter. De 
PR10-6-risicocontour reikt derhalve niet tot aan het plangebied. 
Tevens blijkt uit het Basisnet weg dat voor dit wegvak sprake is van een 
plasbrandaandachtsgebied van 30 meter dat geldt vanaf de buitenste kantstreep van de 
parallelrijbaan. Het plan dient deze afstand in acht te nemen. De A10 bevindt zich 
binnen 200 meter afstand van het plangebied, waardoor de invloed van het plan op de 
hoogte  van  het  groepsrisico  aanvullend  kwantitatief  inzichtelijk  gemaakt  dient  te 
worden. 

 
 

A9 

De A9 is opgenomen in het Basisnet weg. Uit het Basisnet weg blijkt dat op de A9 ter 
hoogte van het plangebied (wegvak N20) een PR10-6-risicocontour geldt van 0 meter. 
De PR10-6-risicocontour reikt derhalve niet tot aan het plangebied. 
Tevens blijkt uit het Basisnet weg dat voor dit wegvak sprake is van een 
plasbrandaandachtsgebied. Het plangebied is niet geprojecteerd binnen het 
plasbrandaandachtsgebied. 
De A9 bevindt zich niet binnen 200 meter afstand van het plangebied, waardoor de 
invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico niet kwantitatief inzichtelijk hoeft 
te worden gemaakt. Uit de meest recente telgegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat 
over deze weg transporten met LF1, LF2, LT1, LT2 en GF3 plaatsvinden, waardoor 
sprake is van een invloedsgebied (1% letaliteitsafstand) van 880 meter. Het plangebied 
ligt op een afstand van circa 3.500 meter van de A9 en bevindt zich dus niet binnen het 
invloedsgebied van deze weg. 

 
De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over de A9 vormen geen 
aandachtspunt voor de ontwikkeling van het plangebied. 

 

 
 
 

2.7 Transport over het spoor 
 

Ook ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het spoor zijn uitsluitend spoorwegen van belang waar 
vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. 

 
In   de   omgeving   van   Amsterdam   kunnen   transporten   van   gevaarlijke  stoffen 
plaatsvinden over de navolgende trajecten: 
- traject Westpoort-Centraalstation-Muiderpoort 
- traject Muiderpoort-Amstelstation-Duivendrecht 
- traject Muiderpoort-Diemen 
- traject Breukelen- Amsterdam Bijlmer/Arena-Diemen-Weesp (door Amsterdam 

Zuidoost) 
 

Voor spoortrajecten met gevaarlijke stoffen wordt een onderzoekszone gehanteerd van 
200 meter waarbinnen onderzoek naar externe veiligheidsrisico’s nodig is bij nieuwe 
ruimtelijke besluiten. Het plan ligt buiten de 200 meter van de genoemde trajecten. 
Onderstaand is een figuur opgenomen uit het uitvoeringsbeleid externe veiligheid van 
de gemeente waarin de ligging van de trajecten en de hoogte van het groepsrisico 
zichtbaar is (ten tijde van het vaststellen van het beleid). Hieruit volgt dat voor de 
risico’s vanwege transport van gevaarlijke stoffen over het spoor geen aanvullende 
berekeningen noodzakelijk zijn. 
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Figuur 2.2: ligging spoortrajecten en hoogte GR (bron gemeentelijk uitvoeringsbeleid). 

 

 
De spoorweg Breukelen – Duivendrecht (Route 30) is opgenomen in het Basisnet 
spoor. Uit het Basisnet spoor blijkt dat sprake is van een PR10-6-risicocontour van 1 
meter. Tevens is sprake van een plasbrandaandachtsgebied. Op basis van de 
transporten op dit spoorvak (stofklasse D4) geldt een invloedsgebied van > 4.000 
meter. Het plangebied ligt derhalve binnen het invloedsgebied van dit spoor. 

 
De spoorweg Duivendrecht – Amsterdam Muiderpoort (Route 280) is eveneens 
opgenomen in het Basisnet spoor. Uit het Basisnet spoor blijkt dat sprake is van een 
PR10-6-risicocontour van 0 meter. Tevens is sprake van een 
plasbrandaandachtsgebied. Op basis van de transporten op dit spoorvak (stofklasse 
D4) geldt een invloedsgebied van > 4.000 meter. Het plangebied ligt ook binnen het 
invloedsgebied van dit spoor. 

 
De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor vormen 
geen harde belemmeringen voor de ontwikkeling van het plangebied. Wel moeten de 
risico’s als gevolg van de transporten met gevaarlijke stoffen over de genoemde 
spoorwegen worden meegenomen in een beperkte verantwoording. 
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3 Buisleidingen 
 

 
3.1 Inleiding 

 
Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden 
gehouden  met  het  vervoer  van  gevaarlijke  stoffen  door  buisleidingen  waarvoor 
bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere 
afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd, de 
diepteligging en de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de 
externe veiligheid gaat het vooral om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een 
hogedruk aardgastransportleiding. Maar ook andere buisleidingen kunnen een 
aandachtsgebied voor externe veiligheid hebben dat tot over het plan reikt. Bepaald 
dient te worden of eventueel aanwezige buisleidingen consequenties kunnen hebben 
voor het plangebied. 

 

 
3.2 Wettelijk kader 

 
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 
getreden. Dit besluit sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Dat betekent dat de toetsings- en bebouwingsafstand worden 
vervangen door een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR) en een afstand voor 

het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt dat er binnen de 10
-6

- 
risicocontour geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt 
kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Voor het GR geldt, indien er 
objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht. 

 

 
3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen 

 
Eventuele  risico’s  van  buisleidingen  zijn  pas  relevant  indien  de  effecten  van  een 
ongeval het plangebied kan overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van 
het invloedsgebied van buisleidingen wordt het Handboek buisleiding in 
bestemmingsplannen-Handreiking voor opstellers van bestemmingsplannen 
(geactualiseerde versie 2016) geraadpleegd, waarin uit tabel 5.1 1%-letaliteitsgrens bij 
hogedrukaardgastransportleidingen blijkt dat de grootst mogelijke 1%-letaliteitsafstand 
van een buisleiding 580 meter bedraagt. Voor plannen op méér dan 580 meter afstand 
van een buisleiding kan dan ook worden geconcludeerd dat geen beperkingen gelden 
voor het plan; de berekening van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of 
de (toename van) de hoogte van het groepsrisico is dan niet aan de orde. 

 
Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat binnen een afstand van 580 meter van 
het plangebied geen buisleidingen met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Zie figuur 3.1. 
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Figuur 3.1: Ligging buisleidingen 

 
Het plangebied is derhalve niet gelegen binnen een 1% letaliteitsafstand van een 
buisleiding. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door 
buisleidingen vormen geen aandachtspunt voor de planvorming. 
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4 Externe veiligheid inrichtingen 
 

 
4.1 Inleiding 

 
Naast het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes en door buisleidingen, 
dient bij de realisatie van het plan ook rekening te worden gehouden met de opslag en 
het gebruik van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen waarvoor ook aan te houden 
risicoafstanden gelden. Bepaald dient te worden of eventueel aanwezige risicovolle 
inrichtingen belemmeringen kunnen vormen voor de planrealisatie. 

 

 
4.2 Wettelijk kader 

 
Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten 
aanzien van het milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het 
Activiteitenbesluit  milieubeheer.  In  het  Activiteitenbesluit  milieubeheer  wordt 
aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). 
Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te 
respecteren veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015), het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik en het Vuurwerkbesluit. 

 
Voor zover het Bevi, Brzo 2015 en de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik niet van toepassing is, vallen activiteiten met gevaarlijke stoffen onder het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien de drempelwaarden uit bijlage 1 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer niet worden overschreden, vallen activiteiten met de 
opslag van ontplofbare stoffen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit eveneens onder 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. In specifieke gevallen kunnen aanvullende 
voorschriften zijn opgenomen in een individuele milieuvergunning. De effecten met 
betrekking tot externe veiligheid worden uitgedrukt in te respecteren 
veiligheidsafstanden, plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

 
4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen 

 
Met behulp van de risicokaart is bepaald of het plangebied binnen de plaatsgebonden 
risicocontouren, dan wel invloedsgebieden van omliggende risicovolle inrichtingen is 
gelegen. In de uitsnede in navolgende figuur is de ligging van relevante inrichtingen in 
de directe omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Figuur 4.1: Ligging inrichtingen ten opzichte van het plangebied 

 
Uit figuur 4.1. blijkt dat in de omgeving van het plangebied enkele inrichtingen aanwezig 
zijn waarbij externe veiligheid een rol speelt. Echter geen van de inrichtingen heeft een 

plaatsgebonden risicocontour (PR10
-6

-risicocontour) of invloedsgebied dat tot aan het 
plangebied reikt. 

 
De risico’s als gevolg van de in de omgeving aanwezige inrichtingen vormen derhalve 
geen belemmering voor de planlocatie. 
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5 Conclusie 
 

 
In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van het plan ‘The Joan’ aan 
de Joan Muyskenweg te Amsterdam. In dit hoofdstuk staan kort de conclusies van dit 
onderzoek beschreven. 

 
 

Transport over water 
De planlocatie ligt op circa 4800 meter van de dichtstbij gelegen Basisnet route. Het 
plangebied valt daarmee niet binnen het invloedsgebied van een waterweg; de risico’s 
als gevolg van het transport over het water vormen derhalve geen aandachtspunt voor 
de planlocatie. 

 
Transport over de weg 
Voor het plangebied zijn de volgende wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
relevant:           -           A2; 

- A10; 
- A9 / Gaasperdammerweg 
- N522 

 
De A10 en de A2 bevinden zich binnen 200 afstand van het plangebied, waardoor de 
invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze wegen aanvullend 
kwantitatief inzichtelijk gemaakt dient te worden. 

 
De A2, A10 en A9 dienen betrokken te worden in de verantwoording van het 
groepsrisico dat onderdeel dient uit te maken van de gemeentelijke besluitvorming. 
Voor de N522 is geen aanvullende beoordeling noodzakelijk. 

 
Transport over het spoor 
De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor vormen 
geen harde belemmeringen voor de ontwikkeling van het plangebied. Wel moeten de 
risico’s als gevolg van de transporten met gevaarlijke stoffen over de genoemde 
spoorwegen worden meegenomen in een beperkte verantwoording. 

 
Buisleidingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen binnen de 1%-letaliteitsafstand van een 
buisleiding.  De risico’s als gevolg van de transporten met gevaarlijke stoffen door 
buisleidingen vormen geen aandachtspunt voor het plangebied. 

 
Inrichtingen 

Het   plangebied   bevindt   zich   niet   binnen   een   PR   10
-6

-risicocontour  of   een 
invloedsgebied van een risicovolle inrichting in de omgeving. De risico’s als gevolg van 
de in de omgeving aanwezige inrichtingen vormen geen aandachtspunt voor het 
plangebied. 

 
WINDMILL 
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd 
naar de externe veiligheidsrisico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
ten behoeve van het voornemen om aan de Joan Muyskenweg te Amsterdam kantoor- 
en bedrijfsverzamelgebouw “The Joan” te realiseren.  
 
De ligging van de planlocatie (rode omlijning) is weergegeven in figuur 1.1. 
 

  
Figuur 1.1: Ligging van de planlocatie  
 
De locatie heeft reeds de enkelbestemming Bedrijf. Momenteel is op de planlocatie een 
parkeerterrein aanwezig. Aangezien de planlocatie op beperkte afstand van de A10 en 
A2 is gesitueerd, zijn de externe veiligheidsrisico’s van deze wegen nader onderzocht. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Inleiding  

Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, 
zoals de voorgenomen ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Bepaald dient te worden of het vervoer 
van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de gewenste ontwikkeling. 

2.2 Wettelijk kader  

De regelgeving rond de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 
2015 uit de gewijzigde Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) (Stb. 2013, nr. 307). De 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervangt de nota en de circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit 
externe veiligheid transportroutes (Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee 
verschillende typen risico’s: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
In het Basisnet is de maximale omvang voor de verschillende transportmodaliteiten 
vastgelegd. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater 
en spoor gegarandeerd. Het Basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: 
hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. In 
de Regeling basisnet is opgenomen waar risicoplafonds liggen langs transportroutes en 
welke regels er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling. 
In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico’s van 
transport van gevaarlijke stoffen berekend en geanalyseerd moeten worden. 
 
Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen 
beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op 
meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op minder dan 200 
meter afstand van het plangebied is gelegen, dient een berekening plaats te vinden van 
de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van de) hoogte van 
het groepsrisico. 
 
Risiconormen 
Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een 
plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident 
met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De hoogte van het GR representeert de kans 
per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 
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3 Externe veiligheid weg 

3.1 Transporten gevaarlijke stoffen 

De grens van het plangebied bevindt zich op een afstand van ongeveer 50 meter van 
de A10 (wegvak N11) en op circa 20 meter van de A2 (wegvak N4). Deze wegen zijn 
opgenomen in het Basisnet. Over deze rijkswegen vinden structurele transporten met 
gevaarlijke stoffen plaats. 
 
Voor wegen die zijn opgenomen in het Basisnet weg wordt voor risicoanalyses gebruik 
gemaakt van de vervoershoeveelheden GF3 volgend uit Bijlage I (Tabel Basisnet weg) 
van de Regeling basisnet. Voor de A10 betreft dit 2.517 GF3-transporten en voor de A2 
3.000 GF3-transporten. 

3.2 Bepalen risicoafstanden  

3.2.1 Plaatsgebonden risicocontour / veiligheidsafstand 

Het bevoegd gezag neemt bij de vaststelling van een besluit dat betrekking heeft op 
gronden in de omgeving van een transportroute, ten aanzien van nieuw toe te laten 
kwetsbare objecten de grenswaarde van 10

-6 
per jaar in acht ten aanzien van het 

plaatsgebonden risico. Bij nieuw toe te laten beperkt kwetsbare objecten wordt rekening 
gehouden met de richtwaarde 10

-6
 per jaar.   

 
Voor omgevingsbesluiten die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken langs 
doorgaande routes van wegen die deel uitmaken van het Basisnet weg kan de 
berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven. Voor deze wegen gelden 
namelijk de veiligheidsafstanden die in de Regeling basisnet zijn opgenomen.  
 
Voor de A10, ter hoogte van het plangebied, bedraagt de PR 10

-6
 contour 0 meter, 

waarmee dit op grond van de afstand tot het plangebied geen aandachtspunt vormt 
voor het planvoornemen. Wel is een PAG

1
 aanwezig. Echter op grond van de afstand 

tot de plangrens, leidt dit niet tot belemmeringen van de planvorming. 
 
Voor de A2 bedraagt de PR 10

-6
 contour eveneens 0 meter, maar ook hier is sprake 

van een PAG. Op grond van de afstand tot het plan, blijkt dit deels binnen het PAG te 
liggen.  
 
 
In figuur 2.1 is de contour van het PAG weergegeven. 
 

                                                      
1 PlasbrandAandachtsGebied: het gebied waarin bij het realiseren van kwetsbare objecten rekening 

gehouden dient te worden met de effecten van een zogenaamde plasbrand. Een PAG reikt tot 30 meter ter 
weerszijden van het wegtraject 
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Figuur 2.1: contour PAG  
 
Het feit dat het plan binnen het plasbrandaandachtsgebied ligt, heeft bouwkundige 
gevolgen. Op grond van het Bouwbesluit 2012, afdeling 2.16 Veiligheidszone en 
plasbrandaandachtsgebied, worden eisen gesteld aan nieuw te bouwen bouwwerken 
binnen het plasbrandaandachtsgebied, waardoor gevolgen van een van buiten het 
bouwwerk voorkomende calamiteit beperkt of voorkomen worden. 
 

3.2.2 Groepsrisico 

Aangezien zowel de A10 als de A2 zich op een afstand van minder dan 200 meter van 
het plangebied bevinden, kan de planontwikkeling een relevante invloed hebben op de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over 
deze wegen. Het is dan ook noodzakelijk om de invloed van de planvorming op de 
hoogte van het groepsrisico van de A10 en A2 kwantitatief inzichtelijk te maken. 
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4 Bepalen hoogte groepsrisico weg 

4.1 Modellering van de bevolking  

Voor de berekening van de hoogte van het groepsrisico is inzicht benodigd in de 
personendichtheid binnen het invloedsgebied van de transportas voor gevaarlijke 
stoffen. Voor GF3 stoffen geldt een invloedsgebied van 355 meter. Dit houdt in dat de 
bevolking minimaal tot een afstand van 355 meter vanaf de as van de weg gedetailleerd 
in kaart moet worden gebracht. 

4.1.1 Personendichtheid plangebied huidige situatie 

De modellering van de bevolking binnen het invloedsgebied van de weg is gebaseerd 
op de gegevens van de BAG.  
 
Binnen het plangebied is in de huidige situatie een parkeerplaats aanwezig. Derhalve 
wordt in de huidige situatie uitgegaan van een aanwezigheid van 0 personen. 
 

4.1.2 Personendichtheid plangebied toekomstige situatie 

In de nieuwe situatie wordt een nieuw kantoor en bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd 
met een oppervlakte van ruim 27.000 m

2
 bvo. Uit overleg met de initiatiefnemer is 

gebleken dat ca. 10.000 m² bestemd is voor kantoorfuncties en ca. 16.500 m² voor 
bedrijvigheid. De verwachting is dat de horecafunctie (ca. 500 m²) de bedrijfskantine zal 
gaan omvatten. De aanwezigen in deze horecafunctie zullen overwegend personen zijn 
die normaliter elders in het gebouw aanwezig zijn. Wel is in de berekening rekening 
gehouden met aanwezigheid van extra personen (bijv. bezoekers) in deze 
horecafunctie. 
 
Uit informatie van de initiatiefnemer zal het gebouw enkel in de dagperiode in gebruik 
zijn. De personenaantallen die in de berekening gehanteerd worden, zijn onderstaand 
weergegeven: 
- kantoorfunctie  600 personen 
- bedrijvigheid  500 personen 
- horeca    50 personen 
 
 
Als gevolg van de planvorming neemt de populatie binnen het plangebied toe met 1.150 
personen. 
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4.2 Modellering transportroute 

Het plangebied is gelegen nabij een verbindingsboog van wegen. Om na te gaan welke 
routes van belang zijn, zijn de wegen en het plangebied in figuur 4.1 weergegeven. 
 

 
Figuur 4.1: Ligging plangebied t.o.v. wegen 
 
Conform hoofdstuk 10.6.3 van de HART moet voor het aantal transporten op de 
verbindingsbogen uitgegaan worden van de helft van de genoemde 
vervoersintensiteiten GF3 voor het wegvak waar de boog van aftakt. Uit de 
bovenstaande figuur blijkt dat het traject C-x-B relevant is voor de planvorming.  
 
In de onderstaande tabel zijn per trajectdeel de gehanteerde vervoersintensiteiten 
weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Vervoersintensiteiten traject C-x-B 

Trajectdeel Vervoersintensiteit 

Tc1 3.000 tankauto’s 

Tc2 (0,5 * 3.000)/2 = 750 tankauto’s 

Tc3 2.517 tankauto’s 

 

4.3 Hoogte van het groepsrisico  

Ten behoeve van de ontwikkeling van The Joan te Amsterdam is zowel voor de huidige 
als voor de toekomstige situatie het groepsrisico berekend. Deze berekeningen zijn 
opgenomen in bijlagen I t/m IV. 
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4.3.1 Huidige situatie traject C-x-B 

Onderstaande grafiek toont het groepsrisico in de huidige situatie. In deze grafiek is de 
fN-curve opgenomen voor het beschouwde weggedeelte en voor het kilometervak van 
het gedeelte met het hoogste groepsrisico. De drie gekleurde gebieden in de grafiek zijn 
roze (groter dan de oriëntatiewaarde), geel (minder dan de oriëntatiewaarde, maar 
groter dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde) en groen (minder dan 0,1 keer de 
oriëntatiewaarde). 
 

 
Grafiek 4.1: fN-curve berekend groepsrisico huidige situatie  
 
Uit de fN-curve blijkt dat het groepsrisico veroorzaakt door traject C-x-B onder de 
oriëntatiewaarde ligt.  
  
Het hoogste groepsrisico ligt ten oosten van het plangebied (zie gele cirkel in figuur 
4.2). 
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Figuur 4.2: Locatie met hoogste GR weg-huidige situatie  
 

4.3.2 Toekomstige situatie traject C-x-B 

Als gevolg van de planontwikkeling neemt de personendichtheid binnen het plangebied 
toe met 1.150 personen (zie paragraaf 4.1.2). De fN-curve van de toekomstige situatie 
is weergegeven in grafiek 4.2. 
 

 
Grafiek 4.2: fN-curve berekend groepsrisico toekomstige situatie  
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Als gevolg van de planontwikkeling is sprake van een toename van de hoogte van het 
groepsrisico. In de toekomstige situatie blijkt dat het groepsrisico veroorzaakt door 
traject C-x-B hoger ligt dan de oriëntatiewaarde. 
 
De locatie met het hoogste groepsrisico ligt in de toekomstige situatie ter hoogte van 
het plangebied (zie gele cirkels in figuur 4.3). 
 

 
Figuur 4.3: Locatie met hoogste GR weg-huidige situatie 
 

4.4 Samenvatting resultaten 

De belangrijkste kenmerken van de fN-curves zijn onderstaand samenvattend 
weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Samenvatting kenmerken fN-curves  

 Normwaarde* Aantal slachtoffers  Frequentie  

Traject C-x-B – Huidig 0,00270/jaar 362 2,1 x 10-8 /  jaar 

Traject C-x-B – Toekomstig  0,01663/jaar 776 2,8 x 10-8 /  jaar 

*  Normwaarde: de maximale waarde van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde. De maximale 
waarde wordt berekend als het product van de frequentie met het kwadraat van het aantal slachtoffers. Een 
normwaarde > 0.01 betekent een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 
Uit de resultaten blijkt dat na planrealisatie sprake is van een groepsrisico dat boven de 
oriëntatiewaarde ligt. De gewijzigde populatieaantallen resulteren in een toename van 
de hoogte van het groepsrisico. Gelet op het feit dat de normwaarde hoger is dan de 
oriëntatiewaarde dient ingevolge artikel 7 en 8 van het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) de hoogte van het groepsrisico uitgebreid verantwoord te 
worden.  
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5 Conclusie 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd 
naar de externe veiligheidsrisico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
ten behoeve van het voornemen om aan de Joan Muyskenweg te Amsterdam kantoor- 
en bedrijfsverzamelgebouw “The Joan” te realiseren.  

5.1 Plaatsgebonden risico 

Conform Bijlage I Tabel Basisnet weg blijkt dat voor de A10 en A2 ter hoogte van het 
plangebied geen plaatsgebonden 10

-6
-risicocontour aanwezig is, zodat dit aspect geen 

belemmeringen vormt voor de planvorming.  
Wel is een PAG aanwezig. Gelet op de afstand tot het plangebied ligt het plangebied 
deels binnen dit PAG. De realisatie van een gebouw binnen een 
plasbrandaandachtsgebied heeft bouwkundige gevolgen conform het Bouwbesluit 
2012, afdeling 2.16. 

5.2 Groepsrisico  

Aangetoond is dat ter plaatse van het plangebied in de huidige situatie de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico voor het traject C-x-B niet wordt overschreden. 
Als gevolg van de planontwikkeling neemt de personendichtheid binnen het plangebied 
toe. De gewijzigde populatieaantallen resulteren in een toename van de hoogte van het 
groepsrisico, waardoor in de toekomstige situatie de hoogte van het groepsrisico boven 
de oriënterende waarde ligt. In onderhavige situatie dient ingevolge artikel 7 en 8 van 
Bevt de hoogte van het groepsrisico voor de A10 en A2 uitgebreid verantwoord te 
worden. 
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1 Projectgegevens

Eigenschap Waarde Eenheid

1.1 Samenvatting

Projectnaam The Joan, traject C-x-B - huidige situatie
Omschrijving The Joan, traject C-x-B - huidige situatie
Modaliteit Weg
Weerfile Schiphol
Totale lengte van de route 2074 m
Berekend Groepsrisico's
Gemiddelde afstand tot de contouren
Contour Afstand

1/j m

10-5 Niet aanwezig

10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig
Oppervlak onder de contouren
Contour Oppervlak

1/j m²

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig

Onderdeel Versie Datum

1.2 Versies

RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013
Parameters 1.3. 14/11/2013
Weer 1.0 24-8-2012
Scenariobestand nvt 24-8-2012
Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012
Helpbestand 2.2 24-8-2012
Systeemdatum - 4-7-2018

Punt X-waarde Y-Waarde

1.3 Werkgebied

Linksonder 121250 480800
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Rechtsboven 124250 483800

Eigenschap Waarde

1.4 Algemene gegegevens

Projectnaam The Joan, traject C-x-B - huidige situatie
Omschrijving Niet ingevuld
Extra informatie Geen informatie
Projectcode BRO013
Datum afronding Niet ingevuld
Uitgevoerd door
Analist PC

Telefoon 088-33 66 333
E-mail pc@kragten.nl
Bedrijf Kragten/Windmill
Postadres Postbus 14
Postcode 6040AA
Plaats Roermond
In opdracht van
Naam de heer V. Wijdeveld

Telefoon 0411-850 400
E-mail victor.wijdeveld@bro.nl
Organisatie contactpersoon BRO
Postadres Bosscheweg 107
Postcode 5282WV
Plaats Boxtel

Eigenschap Waarde Eenheid

1.4.1 Weer: Schiphol

Weerstation Schiphol
Specificaties CPR 18E pag. 4.33
Aantal windrichtingen 12
Aantal weersklassen  6
Begin van de dag (hh:mm) 08:00
Begin van de nacht (hh:mm) 18:30
Meteo gegevens
Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 1,300 0,600 1,800 2,600 0,000 0,000
0:1 o/o 1,200 0,500 1,500 2,400 0,000 0,000
1:1 o/o 2,100 0,600 2,400 4,100 0,000 0,000
1:2 o/o 2,000 0,700 1,900 1,900 0,000 0,000
2:2 o/o 1,300 0,500 1,400 0,900 0,000 0,000
2:3 o/o 1,300 0,800 2,000 1,600 0,000 0,000
3:3 o/o 1,500 0,900 2,900 3,000 0,000 0,000
3:4 o/o 1,200 0,800 3,200 6,300 0,000 0,000
4:4 o/o 1,200 0,800 2,600 9,400 0,000 0,000
4:5 o/o 1,600 0,700 3,000 7,500 0,000 0,000
5:5 o/o 1,200 0,600 2,000 4,500 0,000 0,000
5:6 o/o 1,200 0,600 1,900 3,800 0,000 0,000
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Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 0,000 0,800 1,600 1,000 0,800 1,900
0:1 o/o 0,000 0,600 1,200 1,300 0,700 1,000
1:1 o/o 0,000 0,700 2,100 3,100 1,200 1,300
1:2 o/o 0,000 0,900 2,400 2,200 1,600 1,500
2:2 o/o 0,000 0,900 1,600 0,700 0,800 1,400
2:3 o/o 0,000 1,100 2,700 1,800 1,300 1,600
3:3 o/o 0,000 1,500 3,800 3,000 1,300 2,100
3:4 o/o 0,000 1,200 4,100 6,000 1,400 1,400
4:4 o/o 0,000 1,200 2,700 5,300 1,000 1,800
4:5 o/o 0,000 1,000 1,800 3,600 0,700 1,300
5:5 o/o 0,000 0,700 1,400 2,400 0,500 1,000
5:6 o/o 0,000 0,900 1,700 1,500 0,600 1,500

2 Situatie plot + PR-contouren

Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve
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3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap Waarde
Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F) 0,00297 (234 : 5,4E-008)
Max. N  (N:F) 696 (696 : 1,1E-009)
Max. F  (N:F) 5,7E-007 (11 : 5,7E-007)
Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. NB!

Afstand kleiner dan 1000 m:
Normwaarde (N:F) 0,00270 (362 : 2,1E-008)
Max. N  (N:F) 696 (696 : 1,3E-009)
Max. F  (N:F) 5,5E-007 (11 : 5,5E-007)

4 Route en transportgegevens

Eigenschap Waarde Unit

4.1 Wegroute:  A2, wegvak N2

Omschrijving Niet ingevuld
Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar
Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

3000 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 348 m
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Eigenschap Waarde Unit

4.2 Wegroute:  A10, wegvak N11

Omschrijving Niet ingevuld
Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar

Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

2517 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 783 m

Eigenschap Waarde Unit

4.3 Wegroute:  A2 - A10

Omschrijving Niet ingevuld
Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar
Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

750 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 942 m

5 Standaard bebouwing

Eigenschap Waarde Eenheid

5.1 0363100012242826_wonend

Naam 0363100012242826_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 686,9
Nacht 1374

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
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Nacht 0,01

Oppervlak 4541,73 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.2 0437100000000098_wonend

Naam 0437100000000098_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 818,1
Nacht 1636

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 469,848 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.3 0437100000000099_wonend

Naam 0437100000000099_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 845,3
Nacht 1691

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 454,699 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.4 0437100000000100_wonend

Naam 0437100000000100_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 852,2
Nacht 1704

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
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Nacht 0,01

Oppervlak 473,233 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.5 0437100000000250_wonend

Naam 0437100000000250_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 189
Nacht 378,1

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 576,468 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.6 0437100000002504_wonend

Naam 0437100000002504_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 587,2
Nacht 1174

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2367,17 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.7 0437100000004012_wonend

Naam 0437100000004012_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 732
Nacht 1464

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
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Nacht 0,01

Oppervlak 926,014 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.8 0437100000004282_wonend

Naam 0437100000004282_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 756,1
Nacht 1512

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1585,25 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.9 0437100000005334_wonend

Naam 0437100000005334_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 464
Nacht 928

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2330 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

6 Bedrijven dagdienst
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.1 0363100012061255_kantoor

Naam 0363100012061255_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 808,327803789212
Nacht dag: 808,3, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 5314,27 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.2 0363100012107499_kantoor

Naam 0363100012107499_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1145,3455406979
Nacht dag: 1145, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 3499,97 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.3 0363100012111775_kantoor

Naam 0363100012111775_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,0133751937616
Nacht dag: 46,01, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 8917,62 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.4 0363100012242826_kantoor

Naam 0363100012242826_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 4,77131207778388
Nacht dag: 4,771, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 4541,73 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.5 0437100000000104_kantoor

Naam 0437100000000104_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 202,980855612456
Nacht dag: 203, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 5253,35 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.6 0437100000000271_kantoor

Naam 0437100000000271_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 845,089242505928
Nacht dag: 845,1, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1424,31 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.7 0437100000000724_kantoor

Naam 0437100000000724_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 924,201377940238
Nacht dag: 924,2, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1302,39 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.8 0437100000000725_kantoor

Naam 0437100000000725_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1121,30580012758
Nacht dag: 1121, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1290,75 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.9 0437100000002057_onderwijs

Naam 0437100000002057_onderwijs

Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 3695,2145714747
Nacht dag: 3695, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 4377,01 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.10 0437100000004037_kantoor

Naam 0437100000004037_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 69,4484382658235
Nacht dag: 69,45, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 24512,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.11 0437100000004039_kantoor

Naam 0437100000004039_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1296,65459473599
Nacht dag: 1297, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 928,289 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.12 0437100000004040_kantoor

Naam 0437100000004040_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 2303,8199402306
Nacht dag: 2304, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 642,702 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.13 0437100000004041_kantoor

Naam 0437100000004041_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1425,01580867563
Nacht dag: 1425, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 929,344 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.14 0437100000004131_kantoor

Naam 0437100000004131_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1665,43220763597
Nacht dag: 1665, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 997,141 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.15 0437100000004217_kantoor

Naam 0437100000004217_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 490,325205239506
Nacht dag: 490,3, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 2584,67 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.16 0437100000006325_kantoor

Naam 0437100000006325_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 896,801555232637
Nacht dag: 896,8, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1284,2 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.17 0437100000007238_kantoor

Naam 0437100000007238_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 866,322481288009
Nacht dag: 866,3, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1482,13 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.18 0437100000007467_kantoor

Naam 0437100000007467_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 768,883953508227
Nacht dag: 768,9, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1350,01 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.19 0437100000007755_kantoor

Naam 0437100000007755_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 701,672144296105
Nacht dag: 701,7, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 3807,58 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.20 0437100000008206_kantoor

Naam 0437100000008206_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 317,65833899073
Nacht dag: 317,7, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 3666,42 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.21 0437100000008225_kantoor

Naam 0437100000008225_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 701,759434168203
Nacht dag: 701,8, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 9148,43 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.22 0437100012226510_onderwijs

Naam 0437100012226510_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 2553,11624429892
Nacht dag: 2553, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1737,09 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.23 0437100012226513_kantoor

Naam 0437100012226513_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 2038,98932147846
Nacht dag: 2039, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1886,39 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.24 bouwblok00052_kantoor

Naam bouwblok00052_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 30,4689572771644
Nacht dag: 30,47, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 14746,2 m²
Aantal verblijfplaatsen 2
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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7 Bedrijven continue

Eigenschap Waarde Eenheid

7.1 0363100012111775_bijeen

Naam 0363100012111775_bijeen

Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 128,95923185382
Nacht 128,95923185382

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 8917,62 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.2 0363100012242826_bijeen

Naam 0363100012242826_bijeen

Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 100,182140996385
Nacht 100,182140996385

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 4541,73 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.3 0437100000000056_industrie

Naam 0437100000000056_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 130,348946972282
Nacht 80,8902819894569

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 4839,39 m²
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Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.4 0437100000000104_industrie

Naam 0437100000000104_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 34,1743672297547
Nacht 21,2074096422156

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5253,35 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.5 0437100000000104_winkel

Naam 0437100000000104_winkel

Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 55,615913070336
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5253,35 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.6 0437100000000132_industrie

Naam 0437100000000132_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 107,405434293263
Nacht 66,6519319687816

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5462,11 m²
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Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.7 0437100000004037_winkel

Naam 0437100000004037_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 295,45887572076
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 24512,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.8 0437100000004217_industrie

Naam 0437100000004217_industrie

Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 36,859604288676
Nacht 22,8733054009292

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2584,67 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.9 0437100000005866_industrie

Naam 0437100000005866_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 69,0200451825234
Nacht 42,831939661306

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 16754,6 m²
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Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.10 0437100000006591_logies

Naam 0437100000006591_logies
Omschrijving hotel
Aantal mensen 1/ha
Dag 0
Nacht 658,343389547747

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2359,26 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.11 0437100000008206_industrie

Naam 0437100000008206_industrie

Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 41,953691349098
Nacht 26,0362721114608

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 3666,42 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.12 0437100000008207_winkel

Naam 0437100000008207_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 323,856304962654
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 8292,78 m²
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Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.13 0437100012226512_industrie

Naam 0437100012226512_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 96,5729227442428
Nacht 59,9301745189788

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5865,83 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.14 bouwblok00052_industrie

Naam bouwblok00052_industrie

Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 65,6896613524835
Nacht 40,764521696971

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 14746,2 m²
Aantal verblijfplaatsen 4
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.15 bouwblok00052_winkel

Naam bouwblok00052_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 25,0438146504714
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 14746,2 m²
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Aantal verblijfplaatsen 2
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

8 Evenementen werkweek

Eigenschap Waarde Eenheid

8.1 0363100012068167_sport

Naam 0363100012068167_sport
Omschrijving sporta
Aantal mensen 1/ha
Dag 965,467491647543
Nacht 965,467491647543

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 138 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 3706,16 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

8.2 Ons Lustoord - tuinpark

Naam Ons Lustoord - tuinpark
Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 25,1045906324523
Nacht 25,1045906324523

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

8.3 Ons Lustoord - tuinpark<1>

Naam Ons Lustoord - tuinpark<1>
Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 12,5522953162262
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

8.4 Dijkzicht - tuinpark

Naam Dijkzicht - tuinpark

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 45,795798598836
Nacht 45,795798598836

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

8.5 Dijkzicht - tuinpark<3>

Naam Dijkzicht - tuinpark<3>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 22,897899299418
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

8.6 Amstelglorie - tuinpark

Naam Amstelglorie - tuinpark

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 46,6660540778224

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

8.7 Amstelglorie - tuinpark<3>

Naam Amstelglorie - tuinpark<3>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

9 Evenementen weekend

Eigenschap Waarde Eenheid

9.1 0363100012068167_sport

Naam 0363100012068167_sport
Omschrijving sporta
Aantal mensen 1/ha
Dag 965,467491647543
Nacht 965,467491647543

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 138 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 3706,16 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

9.2 Ons Lustoord - tuinpark

Naam Ons Lustoord - tuinpark
Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 25,1045906324523
Nacht 25,1045906324523

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

9.3 Ons Lustoord - tuinpark<2>

Naam Ons Lustoord - tuinpark<2>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 12,5522953162262
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

9.4 Dijkzicht - tuinpark<1>

Naam Dijkzicht - tuinpark<1>

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 45,795798598836
Nacht 45,795798598836

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

9.5 Dijkzicht - tuinpark<2>

Naam Dijkzicht - tuinpark<2>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 22,897899299418
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

9.6 Amstelglorie - tuinpark<1>

Naam Amstelglorie - tuinpark<1>

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 46,6660540778224

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

9.7 Amstelglorie - tuinpark<2>

Naam Amstelglorie - tuinpark<2>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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1 Projectgegevens

Eigenschap Waarde Eenheid

1.1 Samenvatting

Projectnaam The Joan I- C-x-B - toekomstige situatie
Omschrijving The Joan I- C-x-B - toekomstige situatie
Modaliteit Weg
Weerfile Schiphol
Totale lengte van de route 2074 m
Berekend Groepsrisico's
Gemiddelde afstand tot de contouren
Contour Afstand

1/j m

10-5 Niet aanwezig

10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig
Oppervlak onder de contouren
Contour Oppervlak

1/j m²

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig

Onderdeel Versie Datum

1.2 Versies

RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013
Parameters 1.3. 14/11/2013
Weer 1.0 24-8-2012
Scenariobestand nvt 24-8-2012
Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012
Helpbestand 2.2 24-8-2012
Systeemdatum - 4-7-2018

Punt X-waarde Y-Waarde

1.3 Werkgebied

Linksonder 121250 480800
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Rechtsboven 124250 483800

Eigenschap Waarde

1.4 Algemene gegegevens

Projectnaam The Joan I- C-x-B - toekomstige situatie
Omschrijving
Extra informatie Geen informatie
Projectcode BRO013
Datum afronding Niet ingevuld
Uitgevoerd door
Analist PC

Telefoon 088-33 66 333
E-mail pc@kragten.nl
Bedrijf Kragten/Windmill
Postadres Postbus 14
Postcode 6040AA
Plaats Roermond
In opdracht van
Naam de heer V. Wijdeveld

Telefoon 0411-850 400
E-mail victor.wijdeveld@bro.nl
Organisatie contactpersoon BRO
Postadres Bosscheweg 107
Postcode 5282WV
Plaats Boxtel

Eigenschap Waarde Eenheid

1.4.1 Weer: Schiphol

Weerstation Schiphol
Specificaties CPR 18E pag. 4.33
Aantal windrichtingen 12
Aantal weersklassen  6
Begin van de dag (hh:mm) 08:00
Begin van de nacht (hh:mm) 18:30
Meteo gegevens
Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 1,300 0,600 1,800 2,600 0,000 0,000
0:1 o/o 1,200 0,500 1,500 2,400 0,000 0,000
1:1 o/o 2,100 0,600 2,400 4,100 0,000 0,000
1:2 o/o 2,000 0,700 1,900 1,900 0,000 0,000
2:2 o/o 1,300 0,500 1,400 0,900 0,000 0,000
2:3 o/o 1,300 0,800 2,000 1,600 0,000 0,000
3:3 o/o 1,500 0,900 2,900 3,000 0,000 0,000
3:4 o/o 1,200 0,800 3,200 6,300 0,000 0,000
4:4 o/o 1,200 0,800 2,600 9,400 0,000 0,000
4:5 o/o 1,600 0,700 3,000 7,500 0,000 0,000
5:5 o/o 1,200 0,600 2,000 4,500 0,000 0,000
5:6 o/o 1,200 0,600 1,900 3,800 0,000 0,000
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Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 0,000 0,800 1,600 1,000 0,800 1,900
0:1 o/o 0,000 0,600 1,200 1,300 0,700 1,000
1:1 o/o 0,000 0,700 2,100 3,100 1,200 1,300
1:2 o/o 0,000 0,900 2,400 2,200 1,600 1,500
2:2 o/o 0,000 0,900 1,600 0,700 0,800 1,400
2:3 o/o 0,000 1,100 2,700 1,800 1,300 1,600
3:3 o/o 0,000 1,500 3,800 3,000 1,300 2,100
3:4 o/o 0,000 1,200 4,100 6,000 1,400 1,400
4:4 o/o 0,000 1,200 2,700 5,300 1,000 1,800
4:5 o/o 0,000 1,000 1,800 3,600 0,700 1,300
5:5 o/o 0,000 0,700 1,400 2,400 0,500 1,000
5:6 o/o 0,000 0,900 1,700 1,500 0,600 1,500

2 Situatie plot + PR-contouren

Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve
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3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap Waarde
Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F) 0,01582 (776 : 2,6E-008)
Max. N  (N:F) 1199 (1199 : 3,6E-009)
Max. F  (N:F) 6,3E-007 (11 : 6,3E-007)
Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. NB!

Afstand kleiner dan 1000 m:
Normwaarde (N:F) 0,01663 (776 : 2,8E-008)
Max. N  (N:F) 1199 (1199 : 3,9E-009)
Max. F  (N:F) 1,9E-007 (11 : 1,9E-007)

4 Route en transportgegevens

Eigenschap Waarde Unit

4.1 Wegroute:  A2, wegvak N2

Omschrijving Niet ingevuld
Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar
Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

3000 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 348 m
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Eigenschap Waarde Unit

4.2 Wegroute:  A10, wegvak N11

Omschrijving Niet ingevuld
Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar

Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

2517 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 783 m

Eigenschap Waarde Unit

4.3 Wegroute:  A2 - A10

Omschrijving Niet ingevuld
Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar
Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

750 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 942 m

5 Standaard bebouwing

Eigenschap Waarde Eenheid

5.1 0363100012242826_wonend

Naam 0363100012242826_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 686,9
Nacht 1374

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
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Nacht 0,01

Oppervlak 4541,73 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.2 0437100000000098_wonend

Naam 0437100000000098_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 818,1
Nacht 1636

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 469,848 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.3 0437100000000099_wonend

Naam 0437100000000099_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 845,3
Nacht 1691

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 454,699 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.4 0437100000000100_wonend

Naam 0437100000000100_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 852,2
Nacht 1704

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
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Nacht 0,01

Oppervlak 473,233 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.5 0437100000000250_wonend

Naam 0437100000000250_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 189
Nacht 378,1

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 576,468 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.6 0437100000002504_wonend

Naam 0437100000002504_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 587,2
Nacht 1174

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2367,17 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.7 0437100000004012_wonend

Naam 0437100000004012_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 732
Nacht 1464

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07



9Project: The Joan I- C-x-B - toekomstige situatie

Nacht 0,01

Oppervlak 926,014 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.8 0437100000004282_wonend

Naam 0437100000004282_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 756,1
Nacht 1512

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1585,25 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.9 0437100000005334_wonend

Naam 0437100000005334_wonend

Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/ha
Dag 464
Nacht 928

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2330 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

6 Bedrijven dagdienst
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.1 0363100012061255_kantoor

Naam 0363100012061255_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 808,327803789212
Nacht dag: 808,3, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 5314,27 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.2 0363100012107499_kantoor

Naam 0363100012107499_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1145,3455406979
Nacht dag: 1145, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 3499,97 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.3 0363100012111775_kantoor

Naam 0363100012111775_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,0133751937616
Nacht dag: 46,01, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 8917,62 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.4 0363100012242826_kantoor

Naam 0363100012242826_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 4,77131207778388
Nacht dag: 4,771, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 4541,73 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.5 0437100000000104_kantoor

Naam 0437100000000104_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 202,980855612456
Nacht dag: 203, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 5253,35 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.6 0437100000000271_kantoor

Naam 0437100000000271_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 845,089242505928
Nacht dag: 845,1, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1424,31 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.7 0437100000000724_kantoor

Naam 0437100000000724_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 924,201377940238
Nacht dag: 924,2, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1302,39 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.8 0437100000000725_kantoor

Naam 0437100000000725_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1121,30580012758
Nacht dag: 1121, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1290,75 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.9 0437100000002057_onderwijs

Naam 0437100000002057_onderwijs

Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 3695,2145714747
Nacht dag: 3695, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 4377,01 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.10 0437100000004037_kantoor

Naam 0437100000004037_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 69,4484382658235
Nacht dag: 69,45, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 24512,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.11 0437100000004039_kantoor

Naam 0437100000004039_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1296,65459473599
Nacht dag: 1297, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 928,289 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.12 0437100000004040_kantoor

Naam 0437100000004040_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 2303,8199402306
Nacht dag: 2304, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 642,702 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.13 0437100000004041_kantoor

Naam 0437100000004041_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1425,01580867563
Nacht dag: 1425, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 929,344 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.14 0437100000004131_kantoor

Naam 0437100000004131_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1665,43220763597
Nacht dag: 1665, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 997,141 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.15 0437100000004217_kantoor

Naam 0437100000004217_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 490,325205239506
Nacht dag: 490,3, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 2584,67 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.16 0437100000006325_kantoor

Naam 0437100000006325_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 896,801555232637
Nacht dag: 896,8, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1284,2 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.17 0437100000007238_kantoor

Naam 0437100000007238_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 866,322481288009
Nacht dag: 866,3, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1482,13 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.18 0437100000007467_kantoor

Naam 0437100000007467_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 768,883953508227
Nacht dag: 768,9, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1350,01 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.19 0437100000007755_kantoor

Naam 0437100000007755_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 701,672144296105
Nacht dag: 701,7, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 3807,58 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.20 0437100000008206_kantoor

Naam 0437100000008206_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 317,65833899073
Nacht dag: 317,7, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 3666,42 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.21 0437100000008225_kantoor

Naam 0437100000008225_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 701,759434168203
Nacht dag: 701,8, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 9148,43 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.22 0437100012226510_onderwijs

Naam 0437100012226510_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 2553,11624429892
Nacht dag: 2553, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1737,09 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.23 0437100012226513_kantoor

Naam 0437100012226513_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 2038,98932147846
Nacht dag: 2039, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1886,39 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.24 bouwblok00052_kantoor

Naam bouwblok00052_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 30,4689572771644
Nacht dag: 30,47, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 14746,2 m²
Aantal verblijfplaatsen 2
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

6.25 Joan I

Naam Joan I
Omschrijving 600 p kantoor, 500 p bedrijf en 50 p

horeca (iom opdrachtgever)
Aantal mensen 1/ha
Dag 3960,12851166158
Nacht dag: 3960, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 2903,95 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

7 Bedrijven continue

Eigenschap Waarde Eenheid

7.1 0363100012111775_bijeen

Naam 0363100012111775_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 128,95923185382
Nacht 128,95923185382

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 8917,62 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.2 0363100012242826_bijeen

Naam 0363100012242826_bijeen

Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 100,182140996385
Nacht 100,182140996385

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01
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Oppervlak 4541,73 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.3 0437100000000056_industrie

Naam 0437100000000056_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 130,348946972282
Nacht 80,8902819894569

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 4839,39 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.4 0437100000000104_industrie

Naam 0437100000000104_industrie

Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 34,1743672297547
Nacht 21,2074096422156

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5253,35 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.5 0437100000000104_winkel

Naam 0437100000000104_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 55,615913070336
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01
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Oppervlak 5253,35 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.6 0437100000000132_industrie

Naam 0437100000000132_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 107,405434293263
Nacht 66,6519319687816

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5462,11 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.7 0437100000004037_winkel

Naam 0437100000004037_winkel

Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 295,45887572076
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 24512,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.8 0437100000004217_industrie

Naam 0437100000004217_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 36,859604288676
Nacht 22,8733054009292

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01
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Oppervlak 2584,67 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.9 0437100000005866_industrie

Naam 0437100000005866_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 69,0200451825234
Nacht 42,831939661306

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 16754,6 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.10 0437100000006591_logies

Naam 0437100000006591_logies

Omschrijving hotel
Aantal mensen 1/ha
Dag 0
Nacht 658,343389547747

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2359,26 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.11 0437100000008206_industrie

Naam 0437100000008206_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 41,953691349098
Nacht 26,0362721114608

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01
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Oppervlak 3666,42 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.12 0437100000008207_winkel

Naam 0437100000008207_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 323,856304962654
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 8292,78 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.13 0437100012226512_industrie

Naam 0437100012226512_industrie

Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 96,5729227442428
Nacht 59,9301745189788

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5865,83 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.14 bouwblok00052_industrie

Naam bouwblok00052_industrie
Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 65,6896613524835
Nacht 40,764521696971

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01
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Oppervlak 14746,2 m²
Aantal verblijfplaatsen 4
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.15 bouwblok00052_winkel

Naam bouwblok00052_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 25,0438146504714
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 14746,2 m²
Aantal verblijfplaatsen 2
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

8 Evenementen werkweek

Eigenschap Waarde Eenheid

8.1 0363100012068167_sport

Naam 0363100012068167_sport
Omschrijving sporta
Aantal mensen 1/ha
Dag 965,467491647543
Nacht 965,467491647543

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 138 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 3706,16 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

8.2 Ons Lustoord - tuinpark

Naam Ons Lustoord - tuinpark

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 25,1045906324523
Nacht 25,1045906324523

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

8.3 Ons Lustoord - tuinpark<1>

Naam Ons Lustoord - tuinpark<1>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 12,5522953162262
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

8.4 Dijkzicht - tuinpark

Naam Dijkzicht - tuinpark

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 45,795798598836
Nacht 45,795798598836

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

8.5 Dijkzicht - tuinpark<3>

Naam Dijkzicht - tuinpark<3>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 22,897899299418
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

8.6 Amstelglorie - tuinpark

Naam Amstelglorie - tuinpark

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 46,6660540778224

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

8.7 Amstelglorie - tuinpark<3>

Naam Amstelglorie - tuinpark<3>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 130 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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9 Evenementen weekend

Eigenschap Waarde Eenheid

9.1 0363100012068167_sport

Naam 0363100012068167_sport

Omschrijving sporta
Aantal mensen 1/ha
Dag 965,467491647543
Nacht 965,467491647543

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 138 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 3706,16 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

9.2 Ons Lustoord - tuinpark

Naam Ons Lustoord - tuinpark
Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 25,1045906324523
Nacht 25,1045906324523

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

9.3 Ons Lustoord - tuinpark<2>

Naam Ons Lustoord - tuinpark<2>
Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 12,5522953162262
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 250153 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

9.4 Dijkzicht - tuinpark<1>

Naam Dijkzicht - tuinpark<1>

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 45,795798598836
Nacht 45,795798598836

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

9.5 Dijkzicht - tuinpark<2>

Naam Dijkzicht - tuinpark<2>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 22,897899299418
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 89091,1 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

9.6 Amstelglorie - tuinpark<1>

Naam Amstelglorie - tuinpark<1>

Omschrijving 1 april t/m 30 september
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 46,6660540778224

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 10,5
Nacht 13,5

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Eigenschap Waarde Eenheid

9.7 Amstelglorie - tuinpark<2>

Naam Amstelglorie - tuinpark<2>

Omschrijving oktober - april
Aantal mensen 1/ha
Dag 46,6660540778224
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 52 1/jaar
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 8
Nacht 0

Oppervlak 188574 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM



Bijlage 5  Verantwoordingsnotitie externe veiligheid

154 Bestemmingsplan "The Joan" (vastgesteld)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herten, 5 juli 2018 

1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd 
naar de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen 
over de weg, voor het voornemen om aan de Joan Muyskenweg te Amsterdam kantoor- 
en bedrijfsverzamelgebouw “The Joan” te realiseren. Deze ontwikkeling heeft een 
verhoging van de personendichtheid binnen het gebied tot gevolg.  
In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vastgelegd wanneer de hoogte 
van het groepsrisico moet worden verantwoord. Deze notitie geeft invulling aan de 
verantwoordingsplicht.  
 
De planlocatie is in navolgende figuur weergegeven.  
 

 
Figuur 1: Ligging van de planlocatie   

Notitie BRO013-0001-VGR-v1: 
Verantwoording groepsrisico  
The Joan te Amsterdam 
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2 Risicobronnen 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich de A2 en A10 als relevante 
risicobronnen. 
 
Het plangebied is op circa 25 meter van de verbindingsboog van de rijksweg A2 naar de 
rijksweg A10 gelegen. Aangezien deze wegen geen PR 10

-6
-risicocontour hebben, vormt 

dit aspect geen belemmering voor de planontwikkeling. Wel ligt het plan binnen het 
plasbrandaandachtsgebied van de A2.  
 
De risico’s als gevolg van het transport over de weg zijn kwantitatief inzichtelijk gemaakt 
met behulp van een RBMII-berekening, gezien de korte afstand tot deze weg. Uit de 
berekeningen is gebleken dat het plangebied leidt tot een rekenkundige toename van de 
hoogte van het groepsrisico. De hoogte van het groepsrisico ligt in de toekomstige 
situatie boven de oriënterende waarde.  
 
Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat, naast GF3-stoffen (brandbare 
gassen), over de A2 en A10 transport van toxische vloeistoffen (LT1, LT2 en LT3) en 
brandbare stoffen (LF1 en LF2) plaatsvindt. 
 
Aangezien de hoogte van het groepsrisico boven de oriëntatiewaarde ligt, dienen de 
risico’s als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over de A2 en A10 uitgebreid 
verantwoord te worden. 
 
Naast de bovengenoemde rijkswegen, ligt binnen een afstand van 4 km nog de A9 
(wegvakken N21 en N20) echter op grond van de stoffen die over deze weg 
getransporteerd worden (LF1, LF2, LT1 en GF3) ligt het plangebied niet binnen het 
invloedsgebied van de A9. 
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3 Uitwerking verantwoordingsplicht 

Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in 
hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke 
maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de 
verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag. Door de verantwoordingsplicht 
worden gemeenten verplicht het externe veiligheidsaspect mee te laten wegen bij het 
maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende 
onderdelen die aan bod kunnen of moeten komen.  
 
Het Bevt (alsmede het Bevi en het Bevt) geeft de regionale brandweer/Veiligheidsregio 
een wettelijke adviestaak bij het invullen van de verantwoordingsplicht. De adviestaak 
omvat de mogelijkheden om een ramp of zwaar ongeval te voorkomen of de omgang 
ervan te beperken en de zelfredzaamheid van personen te vergroten. Voor zover 
mogelijk wordt in dit hoofdstuk invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht. De 
aanvullende adviezen van brandweer/Veiligheidsregio dient de gemeente Ouder-Amstel 
mee te wegen in haar besluitvorming.  
 
De verantwoording van het groepsrisico heeft betrekking op de in hoofdstuk 2 
beschreven relevante risicobronnen.  
 
Algemene beschouwing 
 
Personendichtheid binnen invloedsgebied 
Aangezien in de nabije omgeving van het plangebied de A2 en A10 zijn, ligt het 
plangebied binnen het invloedsgebied van deze wegen, op grond van de stoffen die over 
deze weg vervoerd worden. Als gevolg van de ontwikkeling neemt de personendichtheid 
binnen het invloedsgebied toe.  
 
In overleg met de initiatiefnemer blijkt dat het voornemen is om binnen het plangebied 
kantoorfuncties (600 personen), bedrijvigheid (500 personen) en een horecavoorziening 
(50 personen) te realiseren. 
 
De onderstaande tabel geeft de gehanteerde personenaantallen weer. 
 
Tabel 1:  Populatie binnen plangebied in toekomstige situatie 

 
Aanwezige personen 

Dagperiode Nachtperiode 

Huidige situatie 0 0 

Situatie na planvorming   1.150 0 

Verschil  +1.150 +0 

 
 
Hoogte groepsrisico 
Het plangebied is gelegen nabij een verbindingsboog van wegen. Om na te gaan welke 
routes van belang zijn, zijn de wegen en het plangebied in de navolgende figuur 
weergegeven. 
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Figuur 2: Ligging plangebied t.o.v. wegen 

 
Uit de bovenstaande figuur blijkt dat het traject C-x-B relevant is voor de planvorming.  
 
Uit de kwantitatieve berekeningen

1
 blijkt dat de hoogte van het groepsrisico in de huidige 

situatie lager is dan de oriëntatiewaarde. In de toekomstige situatie vindt een toename 
van de hoogte van het groepsrisico plaats, waardoor ter hoogte van het plangebied de 
oriëntatiewaarde in de toekomstige situatie wordt overschreden. 
 
In de navolgende tabel zijn de resultaten van zowel spoor en weg samengevat. 
 
Tabel 2: Samenvatting kenmerken fN-curves  

 Normwaarde* Aantal slachtoffers  Frequentie  

Traject C-x-B – Huidig 0,00270/jaar 362 2,1 x 10-8 /  jaar 

Traject C-x-B – Toekomstig  0,01663/jaar 776 2,8 x 10-8 /  jaar 

 
 
Maatgevende scenario’s 
Als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg dient binnen de planlocatie 
rekening gehouden te worden met verschillende scenario’s. 
 
Tabel 3: Scenario per transportroute 

Scenario A2 A10  

BLEVE-scenario 
(brandbare gassen) 

x x 

Toxische scenario 
(toxische vloeistoffen/gassen) 

x x 

Plasbrandscenario x - 

 
 
  

                                                      
1 Externe veiligheid weg – The Joan Amsterdam, rapportnr. BRO013-0001-RBM-v1, d.d. 4 juli 2018 door 

Windmill Milieu en Management 
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BLEVE-scenario 
Een BLEVE is een afkorting voor “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (kokende 
vloeistof-gasexpansie-explosie). Er bestaat een koude en een warme BLEVE. Bij een 
koude BLEVE  explodeert de tank meteen. Bij een warme BLEVE explodeert de tank als 
gevolg van een brandhaard.   
 

Toxisch scenario  
Toxische vloeistoffen en gassen kunnen vrijkomen als de tankwagen, of -container met 
toxische stoffen het begeeft als gevolg van bijvoorbeeld een incident. Hierbij komen de 
toxische stoffen vrij in de vorm van een plas of een wolk. Bij een toxische plas zal deze 
vervolgens (gedeeltelijk) verdampen, waarbij een toxische wolk wordt gevormd. 
Afhankelijk van de windrichting en de weersomstandigheden kan de toxische wolk 
richting het plangebied drijven.  
 
Plasbrand-scenario 
Een plasbrand kan ontstaan als gevolg van het instantaan falen van een tank(wagon) op 
de route vervoer gevaarlijke stoffen. Bij het instantaan falen van een tank met zeer 
brandbare vloeistoffen zal een plas met zeer brandbare vloeistoffen ontstaan die bij 
ontsteking tot een plasbrand leidt. De ontwikkeling van dit scenario zal vrij snel 
plaatsvinden waardoor vluchten niet altijd mogelijk is. Slachtoffers zullen vooral vallen 
onder de mensen in de plas of in de directe omgeving van de plas. Daarnaast bestaat er 
de kans op brandoverslag naar gebouwen die in de directe omgeving van het incident 
zijn gelegen. 
 
 
Noodzaak ruimtelijke ontwikkeling 
De locatie is onderdeel van een veel groter plan om bedrijventerrein Amstel Business 
Park Zuid te transformeren van een monofunctioneel gebied naar een eigentijds 
gemengd werkgebied met ruimte voor kantoren, creatieve bedrijvigheid en horeca. De 
schaarse ruimte daarvoor leidt er toe dat strategisch gelegen plekken bij de entree van 
het gebied ontwikkeld worden, passend bij tevens een verdere verdichting en 
kwaliteitsslag voor het gebied. 
 
 
Bestrijdbaarheid 
Beheersbaarheid  
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De 
brandweer moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee 
verdere escalatie van een incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en bluswatervoorzieningen, maar 
ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Hierbij hanteert de regionale 
brandweer richtlijnen zoals beschreven in de publicatie “Handleiding 
bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van brandweer Nederland.  
 
Uit bovengenoemde handleiding volgt het advies dat het plangebied en de risicobronnen 
goed bereikbaar moeten zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar 
onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in geval van calamiteiten het plangebied en de 
risicobronnen goed bereikbaar zijn. De risicobronnen en het plangebied zijn weliswaar 
vanuit verschillende windrichtingen bereikbaar, echter het pand zelf is bereikbaar via 
twee bruggen. Opgemerkt wordt dat de vaststelling van het bestemmingsplan geen 
invloed heeft op de bereikbaarheid en bluswatervoorziening ter plaatse van de 
risicobronnen.  
 
Zorgnorm 
De brandweerzorgnorm is een aanbevolen opkomsttijd die afhankelijk is van het soort 
object en de risico’s voor de aanwezige personen. De opkomsttijd bestaat uit een 
optelsom van de uitruktijd en de aanrijdtijd. De uitruktijd betreft de tijd die men nodig heeft 
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vanaf het alarmeren totdat men gereed is om te vertrekken naar de plaats van het 
incident. De uitruktijd voor een beroepskorps ligt lager dan die van een vrijwillig korps 
omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe nabijheid van de kazerne bevinden.  
 
Bestrijdbaarheid per scenario 
Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tankwagen of -container meteen 
explodeert. Gezien de snelle ontwikkeltijd zijn er geen mogelijkheden voor bronbestrijding 
en primaire effectbestrijding. De effectbestrijding zal daarom gericht zijn op het bestrijden 
van secundaire branden.  
Voor het voorkomen van een warme BLEVE dient een aangestraalde tankwagen of  
-container tijdig te worden gekoeld en de brandhaard te worden geblust. Hiervoor dient 
voldoende bluswater nabij de risicobron aanwezig te zijn. 
 
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van 
de stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te 
verdunnen/op te nemen met water. Hiertoe dienen voldoende bluswatervoorzieningen 
nabij de risicobron aanwezig te zijn. De aanwezigheid van bluswatervoorzieningen 
binnen het plangebied is van belang indien een toxische wolk richting het plangebied 
drijft.  
 
Ook ten aanzien van de bereikbaarheid is bij een toxisch scenario met name de 
bereikbaarheid van de risicobron maatgevend. De inrichting van het plangebied heeft 
geen invloed op de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen ter plaatse van de 
risicobron. 
 
In geval van een plasbrand zal de inzet van de brandweer vooral gericht zijn op blussen 
van de plasbrand en eventuele secundaire branden. Het plan valt gedeeltelijk binnen het 
plasbrandaandachtsgebied.  
 

 
Figuur 3: contour PAG t.o.v. plangebied 

 
Op grond van de bouwregelgeving worden eisen gesteld aan de brandwerendheid en 
materiaaltoepassing van de buitenzijde van het gebouw, waardoor de gevolgen van een 
calamiteit beperkt of voorkomen moeten worden. 
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Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten.  
 
Mobiliteit van de aanwezigen 
Binnen het plangebied zijn geen nieuwe functies voorzien die specifiek gericht zijn op 
minder zelfredzame personen. Dit betekent dat personen zich bij een eventuele 
dreigende situatie op eigen kracht in veiligheid kunnen brengen danwel met hulp van 
valide personen in veiligheid gebracht kunnen worden.  
 
Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen per scenario 
Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten.  
 
Binnen het invloedsgebied van een BLEVE-scenario is vluchten het uitgangspunt waarbij 
gerealiseerd dient te worden dat indien daadwerkelijk een BLEVE dreigt, de vluchttijd 
bijzonder kort is. In geval van een calamiteit is een vroegtijdige alarmering van 
levensbelang om ervoor te zorgen dat de aanwezigen veilig kunnen vluchten. De 
mogelijkheden om op eigen kracht te kunnen vluchten nemen toe door (nood)uitgangen 
en vluchtroutes zoveel mogelijk loodrecht van de weg en spoorlijn af te richten. Op die 
manier worden vluchtende personen afgeschermd door de bebouwing zelf.  
 
Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling 
aan de toxische stof. Of mensen daadwerkelijk komen te overlijden is afhankelijk van de 
dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en de concentratie waaraan de persoon is 
blootgesteld. Aangenomen wordt dat personen die zich binnen in een van de buitenlucht 
afgesloten ruimte bevinden een 10 keer zo lage kans hebben te overlijden als personen 
die zich bevinden in de buitenlucht (PGS3). 
Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een incident op 
de weg is schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie kunnen worden gesloten. Om 
personen goed te kunnen beschermen tegen de effecten van een giftige gaswolk dienen 
ramen en deuren dan ook goed gesloten te kunnen worden. Het onderhavige plan betreft 
een nieuw te bouwen bouwwerk, waarbij op grond van de bouwregelgeving een hoge 
mate van luchtdichtheid geëist wordt. Aanwezige luchtbehandelingsinstallaties moeten 
met één handeling zijn uit te schakelen. Indien desalniettemin bij een toxische wolk wordt 
besloten het gebied te ontruimen, is het van belang dat personen haaks op de wolk 
kunnen vluchten. Hiervoor is het nodig dat er haaks op elkaar staande vluchtwegen 
beschikbaar zijn, die van de bron af gericht zijn. Deze wegen mogen niet doodlopend 
zijn. 
 
Bij een plasbrand komen mensen die zich binnen de plas bevinden te overlijden. 
Personen die zich buiten de plas maar in de directe omgeving van de plas bevinden, zijn 
over het algemeen in staat te vluchten. Het advies dat aan personen wordt gegeven is 
het bouwwerk te ontvluchten aan een zijde die van de plasbrand af gericht is.  
Aangezien een deel van het plangebied is gesitueerd binnen het PAG, dient bij de nadere 
planuitwerking voldoende aandacht besteed te worden aan voldoende vluchtwegen die 
van de plasbrand af gericht zijn. 
 
Risicocommunicatie 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden verbeterd 
door maatregelen zoals een waarschuwings- en alarmeringssysteem en 
risicocommunicatie (hoe te handelen bij een incident, gebaseerd op de eerder genoemde 
scenario’s). In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat de aanwezigen tijdig 
gewaarschuwd worden. Vluchtroutes dienen zichtbaar en duidelijk te worden aangeduid. 
Hierbij zijn het opstellen van een bedrijfsnoodplan en de bedrijfshulpverlening inrichten 
en oefenen op het beschreven scenario interne maatregelen die de zelfredzaamheid 
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verhogen. In het ontruimingsplan (dit maakt onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan) dient 
onder andere te worden beschreven: 
- wie de organisatie van het evacueren begeleidt; 
- de verantwoordelijkheden;  
- waar de verzamelplaats is;  
- de organisatie op de verzamelplaats;  
- wie zorg draagt voor alarmering. 
 
Het ontruimingsplan dient opgesteld te worden in samenspraak met de brandweer. 
Daarnaast dienen ontruimingsoefeningen te worden gedaan waarbij de frequentie 
hiervan in overleg met de brandweer kan worden vastgesteld. 
 
De invulling van de risicocommunicatie dient conform de Wet veiligheidsregio’s door het 
bestuur van de Veiligheidsregio uitgevoerd te worden. De Veiligheidsregio ondersteunt 
en adviseert hierin de gemeenten in voorbereiding op een alarmering bij rampen. In het 
regionaal beleidsplan dient uitgewerkt te zijn hoe binnen de regio aan risicocommunicatie 
vorm gegeven wordt. 
 
 
Bovengenoemde punten ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dienen 
voor advies aan de Veiligheidsregio te worden voorgelegd. 
 
 
 

WINDMILL 
 

MILIEU  I  MANAGEMENT  I  ADVIES 

 
 
 

ing. P.E.M. Coenen-Stalman 
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: werken
bedrijfsverzamelgebouw

Functieprofiel

grootte 27000 m2 bvo

gemeente Ouder-Amstel

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 9 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 19 %

% bezoekers maatgevend uur 18 %

verblijftijd bezoekers 30 min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 1979 mvt/etmaal   +/- 13%1

gemiddelde openingsdag 2309 mvt/etmaal   +/- 13%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 2711 mvt/etmaal   +/- 13% (dinsdag of donderdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand)3198 mvt/etmaal   +/- 13% (dinsdag of donderdag / maart of november)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 494 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 650 parkeerplaatsen

03-01-2019 (c) 2013 Stichting CROW blz 1 / 2



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: werken
bedrijfsverzamelgebouw

Functieprofiel

grootte 27000 m2 bvo

gemeente Amsterdam

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 9 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 19 %

% bezoekers maatgevend uur 18 %

verblijftijd bezoekers 30 min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 1483 mvt/etmaal   +/- 19%1

gemiddelde openingsdag 1730 mvt/etmaal   +/- 19%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 2031 mvt/etmaal   +/- 19% (dinsdag of donderdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand)2396 mvt/etmaal   +/- 19% (dinsdag of donderdag / maart of november)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 347 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 511 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Notitie : Quickscan flora en fauna ‘The Joan, 
Amsterdam’ 

  

Datum : 23 augustus 2017/ 31 juli 2018 

Opdrachtgever : Being Development 

Projectnummer : 211x09444 

Opgesteld door : ir. M.J.I.C. van de Schoot 

Interne controle :  ing. M. Koen 

 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de Wet natuurbescher-

ming moeten worden uitgevoerd. In het kader van een bestemmingsplan, ten behoeve van de 

nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw ‘The Joan’ met parkeerplaatsen aan de Joan Muyskenweg 

te Amsterdam, is door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek een beoordeling 

gemaakt van de mogelijke effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor 

wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

 

Natuurbescherming in Nederland 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-

bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Toetsing aan het onderdeel houtopstanden is in dit geval niet aan de orde. 

 

Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Neder-

land gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart ge-

bracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect 

hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een 

samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt ge-

vormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als 

doel natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. De pla-

nologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via het tra-

ject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Voor deze gebieden geldt een 

planologisch beschermingsregime. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen 

negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen worden te-

gengegaan met mitigerende maatregelen.
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Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Neder-

land in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, 

libellen en vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen be-

scherming vallen, of die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene 

zorgplicht’ (art. 1.10 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen 

neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, 

de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en 

voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als 

er een ontheffing of vrijstelling is verleend.  

 

Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de 

zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit natio-

naal en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijla-

ge A en B’ van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen 

soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 

1 verdrag van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 

 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 

2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogel-

soorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in ge-

bruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels 

en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nes-

ten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van 

vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben ge-

broed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, 

zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling ge-

handhaafd blijft, totdat de provincies deze hebben aangepast en vastgesteld. 

 

Stappenplan soortenbescherming 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 

voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 

gekeken te worden of er vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een 

goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen nega-

tief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op 

basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van beschermde 

soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige 

natuurwaarden vanuit de Wet Natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze 

werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  
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Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 14 augustus 2017 door een ecoloog van BRO1 

een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving hiervan. 

Gedurende het veldbezoek is gelet op de potentiele aanwezigheid van beschermde soorten op basis 

van het aanwezige habitat en nest/verblijfsmogelijkheden. Naast een veldbezoek is er een 

bureauonderzoek gedaan. Aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op 

basis van ‘expert judgement’ is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen 

komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de 

provincie Zuid-Holland geraadpleegd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd middels de quickscanhulp 

(quickscanhulp.nl). De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) 

uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron 

van verspreidingsgegevens. 

 

Aan de hand van het verkennende onderzoek is beoordeeld welke beschermde soorten 

daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting 

gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 

 

Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van het centrum van Amsterdam, gelegen tussen Diemen en 

Amstelveen. Binnen 100 meter van knooppunt Amstel. In figuur 1 is de topografische ligging van het 

plangebied weergegeven. 

 

 

Figuur 1. Topografische kaart ligging van het plangebied 

1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 

het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  De medewerkers binnen de discipli-

ne ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 

van ecologisch onderzoek.
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Huidige situatie 

Het plangebied betreft een parkeerterrein behorende bij het terrein van Bouwmaat XL. In de naastge-

legen panden zijn er meerdere bedrijven gevestigd. Het plangebied zelf is grotendeels verhard met 

een kleine bosschage van struweel bij de ingang van het terrein aan de oostzijde van het plangebied. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 

10 geven een impressie van het plangebied, middels foto’s die zijn genomen tijdens het verkennende 

veldbezoek. 

 

 
Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en directe omgeving 

 

  

Figuur 3. Middenin het plangebied Figuur 4. Plangebied vanaf knooppunt Amstel (west) 
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Figuur 5. Plangebied vanuit noordwestelijke hoek Figuur 6. Plangebied vanaf de Joan Muyskenweg 

  

  
Figuur 7. Begroeiing in plangebied Figuur 8. Plangebied tegen knooppunt aan 
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Toekomstige situatie 

Het plan voor The Joan I voorziet in de bouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw van in 

totaal 27.000 m2 bvo ten behoeve van kantoren, (creatieve) bedrijven en zelfstandige horeca. Daar-

naast voorziet het plan in de bouw van een parkeergarage van in totaal 14.400 m2 (The Joan II). 

 

In onderstaande figuur is de beoogde situatie weergegeven.  

Figuur 9. Toekomstige situatie aan de Joan Muyskenweg, Amsterdam  
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Toetsing gebiedsbescherming 

Wettelijke gebiedsbescherming 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 

2000-gebied. De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden, “Botshol” en “Markermeer en IJmeer”, 

bevinden zich op ruim 7 kilometer afstand, respectievelijk ten zuiden  en noordoosten van het pro-

jectgebied (zie figuur 11). Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals 

toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen 

plannen zijn gezien de afstand en de aard van de ingreep (bouw van een nieuw gebouw binnen be-

staand bedrijventerrein) redelijkerwijs uitgesloten. Vervolgonderzoek in het kader van de Wet natuur-

bescherming, onderdeel Natura 2000, wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 
Figuur 11. Ligging Natura 2000 (geel gearceerd) ten opzichte van plangebied (rode ster) 

 

Planologische gebiedsbescherming 

Het plangebied is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland of een ander provinciaal be-

schermd gebied. Het dichtstbijzijnde gedeelte van het Natuurnetwerk bevindt zich op ruim 500 meter 

afstand ten westen van het plangebied, aan de andere kant van het knooppunt Amstel (zie figuur 12). 

Door de locatie en de aard van de voorgenomen plannen zullen de wezenlijke kenmerken en waar-
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den van de huidige staat van het natuurnetwerk niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het ka-

der van het Natuurnetwerk Nederland wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 

 

Figuur 12. Ligging NNN ten opzichte van plangebied 

 
 
Toetsing soortenbescherming 

 

Vogels 

Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig, waardoor jaarrond beschermde nestlocaties van 

soorten als huismus, gierzwaluw en kerkuil zijn uit te sluiten. Daarnaast zijn er ook geen bomen aan-

wezig, waardoor jaarrond beschermde nesten van soorten als buizerd, sperwer en ransuil eveneens 

zijn uitgesloten. In het struikgewas langs de oprit aan de Joan Muyskenweg kan incidenteel wel een 

soort als merel, roodborst, winterkoning, tjiftjaf of grasmus tot broeden komen.  

 

Subconclusie 

Bij de uitvoeringsfase van de voorgenomen plannen kunnen er nestplaatsen (niet jaarrond 

beschermd) van “algemene” vogelsoorten verloren gaan. Voor de betreffende soorten geldt dat, 

indien de struiken buiten het broedseizoen worden verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen 

vinden met betrekking tot broedvogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode 

gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half 

augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het 

moment van ingrijpen. De voorgenomen plannen zullen geen afname van essentieel broedhabitat 

veroorzaken van een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale 

populaties is dan ook uitgesloten. 
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Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van 

Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, meervleermuis en tweekleurige vleer-

muis. 

 

Het plangebied is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen met doorlopende holtes, spleten of los-

hangend schors aanwezig, waardoor kan worden uitgesloten dat er verblijfplaatsen van vleermuizen 

aanwezig zijn. Het is door de afstand tot geschikte bebouwing en bomen in de omgeving tevens uit-

gesloten dat er in de directe invloedssfeer van het plangebied potentiële verblijfplaatsen aanwezig 

zijn die negatieve invloed kunnen ondervinden van de nieuwbouw. 

 

Het plangebied zal gelet op het relatief kale karakter weinig worden gebruikt door in de omgeving 

verblijvende vleermuizen om te foerageren. Incidenteel kan er wel een enkele gewone dwergvleer-

muis rond de struiken foerageren, maar voor een dergelijk individu is in de omgeving beter en meer 

foerageeraanbod aanwezig in de vorm van opgaand begroeiing langs het spoor en in het knooppunt. 

Verder is er geen sprake van lijnvormige landschapselementen binnen het plangebied die deel uitma-

ken van een (potentiele) vliegroute ten behoeve van het kunnen bereiken van foerageergebieden. 

 

Subconclusie 

Door de afwezigheid van potentiele verblijfplaatsen binnen de invloedsfeer van het plangebied, het 

foerageeraanbod niet in het geding komt en er geen vliegroutes worden aangetast, is inbreuk op de 

gunstige staat van instandhouding van lokale vleermuispopulaties uitgesloten. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt gezien het kale karakter weinig geschikt habitat voor grondgebonden zoogdie-

ren. Incidenteel kan onder de vegetatie een soort egel, konijn of rosse woelmuis verborgen zitten, 

waarvoor een provinciale vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast kunnen marterachti-

gen als wezel, hermelijn en bunzing hier incidenteel worden waargenomen. Voor de kleine materach-

tige geldt binnen de provincie Noord-Holland geen vrijstelling, echter heeft de voorgenomen ontwikke-

ling geen negatief effect op het potentiele leefgebied voor kleine marterachtigen ten noorden van het 

plangebied. Het plangebied zelf vormt, mede gezien de geïsoleerde ligging en kleinschaligheid van 

het bosje, en het terrein verder geheel is verhard, geen essentieel leefgebied voor kleine marterachti-

gen. Het plangebied is verder ongeschikt als leefgebied voor een grondgebonden zoogdiersoort. 

 

Subconclusie 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaat geen essentieel leefgebied van een grondgebonden 

zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties van 

soorten is niet aan de orde. Ondanks de provinciale vrijstelling is het in het kader van de zorgplicht 

echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor een incidenteel aanwezig individu als egel 

of konijn. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van 

individuen te voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en 

veilig te kunnen verlaten. Indien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar 

buiten het werkgebied. 

 

Reptielen  

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de ruime omgeving (meerdere kilometers) van 

het plangebied waarnemingen bekend van de ringslang. Deze soort leeft in waterrijke gebieden en 
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zoekt zijn voedsel veelal in natuurlijke, structuurrijke sloten. De ringslang plant zich voort in broeiho-

pen (waaronder compost- en mesthopen). Het plangebied bevat geen geschikt habitat voor deze 

soort. Daarbij zijn er geen potentiële eiafzetplekken aanwezig. Het is dan ook uitgesloten dat het 

plangebied een deel uitmaakt van het leefgebied van de ringslang. 

 

Subconclusie 

Negatieve effecten op reptielen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

Naast de algemene soorten als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en kleine watersalaman-

der (waarvoor bij ruimtelijke ontwikkeling een provinciale vrijstelling geldt), is volgens de versprei-

dingsgegevens in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde rugstreeppad waargeno-

men. Het (verharde) plangebied aan naastgelegen sloten vormen in de huidige situatie geen geschikt 

habitat voor de rugstreeppad. De rugstreeppad heeft een voorkeur voor ondiepe (tijdelijke) wateren. 

Ondiepe wateren warmen namelijk snel op en zijn voor deze moeilijk zwemmende soort toegankelij-

ker dan sloten met steile oevers. Daarbij biedt het relatief kale plangebied geen schuilmogelijkheden. 

 

Indien er tijdens de werkzaamheden onverhoopt ondiepe regenplassen binnen het plangebied ont-

staan in de periode april - september, kunnen deze mogelijk als voortplantingswater gaan dienen voor 

de rugstreeppad. Wanneer er gedurende de uitvoeringsperiode langdurig opslag plaatsvindt van rela-

tief losse grond, kan deze grond door rugstreeppadden worden gebruikt als (winter)schuilplaats door 

zich hier in te graven. Indien wordt voorkomen dat dergelijke elementen meerdere aaneengesloten 

weken binnen het plangebied aanwezig zijn, zal de rugstreeppad zich hier niet kunnen vestigen. 

 

In de naastgelegen (te behouden) sloot kunnen zich wel algemene soorten voortplanten, maar ook 

hiervoor geldt dat het plangebied zelf weinig tot geen geschikt landhabitat betreft. Incidenteel kan 

binnen het plangebied, ter hoogte van het struweel, wel een algemene soort worden aangetroffen.  

 

Subconclusie 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van (essentieel) habitat voor een amfibieënsoort ver-

oorzaken. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van populaties is dan ook uitgesloten. In 

het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

eventueel passerende individuen. Daarnaast wordt geadviseerd om vestiging van de rugstreeppad 

tijdens de werkzaamheden op voorhand te voorkomen. 

 

Vissen 

In het plangebied is geen oppervlaktewater gelegen. Aanwezigheid van vissen is daarmee uitgeslo-

ten. 

 

Subconclusie 

Negatieve effecten voor vissen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Ongewervelde diersoorten 

In de omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van beschermde libellen- en 

vlindersoorten. Er is geen oppervlaktewater in het plangebied gelegen waar libellensoorten zich zou-

den kunnen voortplanten. Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingsha-

bitat met waard- en nectarplanten. Dit is ter plaatse van het plangebied niet aanwezig. Aantasting van 

(deel)populaties van een beschermde libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan de orde. De 
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aanwezigheid van de overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese ri-

vierkreeft en platte schijfhoorn, zijn eveneens uitgesloten. Binnen het plangebied is ook hiervoor geen 

geschikt habitat aanwezig en zijn er geen waarnemingen bekend in de omgeving van het plangebied. 

 

Subconclusie 

Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Vaatplanten  

De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstof-

fen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats 

voor een bepaalde plant geschikt is. Gezien het plangebied met name bestaat uit bestrating en een 

struweelbosje, biedt het geen groeihabitat voor conform de Wet natuurbescherming beschermde 

soorten als groot spiegelklokje, waarvan volgens de gegevens uit de NDFF na 2010 groeiplaatsen 

bekend zijn binnen enkele kilometers van het plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn daarbij ook 

geen beschermde soorten vaatplanten aangetroffen. 

 

Subconclusie 

Negatieve effecten voor beschermde vaatplanten worden op voorhand uitgesloten. 

 

 

Conclusies 

Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soort-

groepen niet noodzakelijk geacht. Evenmin is er sprake van een noodzaak tot het indienen van een 

ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming ten aan-

zien van het (indirect) verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen. Voorafgaand en tijdens het uitvoe-

ren van de werkzaamheden dient wel het bepaalde in de Wet natuurbescherming in acht te worden 

genomen. 

 Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding te voorkomen, de struiken binnen het 

plangebied buiten het broedseizoen te worden verwijderd. 

 Met betrekking tot de rugstreeppad, met een voorkeur voor dynamische terreinen, dient lang-

durige aanwezigheid van regenplassen en opslag van losse grond te worden vermeden, of te 

worden afgeschermd. 

 Ten behoeve van binnen het plangebied incidenteel aanwezige algemene soorten dient de 

zorgplicht in acht te worden genomen. 

 

Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 7 km) en de aard van de plannen (bouw van 

nieuw bedrijfsverzamelgebouw binnen bestaand bedrijventerrein), zijn negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden redelijkerwijs uitgesloten. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

het Natuurnetwerk Nederland (op circa 500 meter) is evenmin aan de orde. Toetsing aan het onder-

deel houtopstanden is in dit geval niet aan de orde. 
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Samenvatting 

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben 

op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht 

nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

Tabel I. Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten/gebieden en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep 
Potentieel 

aanwezig 

Sprake van 

verstoring 

Vervolgtraject / maatre-

gelen 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Broedvogels  

algemeen  ja mogelijk 
struiken buiten broedsei-

zoen verwijderen 

globale broedseizoen loopt van 

maart tot half augustus 

jaarrond 

beschermd 
nee nee - - 

Vleermuizen  

verblijfplaatsen nee nee - - 

foerageer-

habitat 
minimaal nee - - 

vliegroutes nee nee - - 

Grondgebonden zoogdieren minimaal 
incidenteel 

mogelijk 
zorgplicht 

heeft vooral betrekking om het 

struweelbosje 

Reptielen nee nee - - 

Amfibieën minimaal 
incidenteel 

mogelijk 

zorgplicht en vestiging 

rugstreeppad voorkomen 

voor rugstreeppad geldt geen 

provinciale vrijstelling 

Vissen nee nee - - 

Ongewervelden nee nee - - 

Vaatplanten nee nee - - 

Gebiedsbescherming 
Afstand tot 

gebied 

Sprake van  

verstoring 
Vervolgtraject 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Natura 2000 ca. 7 km nee - 
geen externe verstorende 

factoren 

Natuurnetwerk Nederland ca. 500 m nee - 
wezenlijke ecologische waarde 

en kenmerken blijven gelijk 
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 bij12.nl (kennisdocumenten van o.a. huismus, gierzwaluw en diverse vleermuissoorten) 

 eis-nederland.nl (soortgegevens ongewervelden) 

 floron.nl (soortgegevens planten) 

 ravon.nl (soortgegevens amfibieën, reptielen en vissen) 

 rvo.nl (nationale natuurwetgeving en soortenstandaarden) 

 sovon.nl (soortgegevens vogels) 

 synbiosys.alterra.nl/natura2000 (Natura 2000-gebieden) 

 topotijdreis.nl/ (locatiegegevens uit het verleden) 

 verspreidingsatlas.nl/planten (verspreidingsgegevens planten) 

 vlinderstichting.nl (soortgegevens vlinders en libellen) 

 wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-03-01 (wettekst Wet natuurbescherming) 

 zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren) 

 

 https://maps.noord-holland.nl/kaarten/ (NNN en natuurbeheerplan Noord-Holland)

 rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming (implementatie natuurwetgeving binnen provincie Noord-Holland) 
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Plan-/Objectanalyse i.v.m. Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)

Toets ten opzichte van de toetsvlakken van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

Naam van het getoetste plan/object:

The Joan

Rapport gegenereerd door:

BRO

Datum:

2018/07/31

Disclaimer:
Dit rapport heeft een informele status en is bedoeld voor een eerste inzicht in de consequenties van het LIB 
voor plannen en objecten. Voor een juridisch geldende toetsing wordt u verwezen naar de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (www. ILenT. nl). De webapplicatie lib- schiphol. nl waarmee dit rapport is 
gegenereerd betreft uitsluitend het LIB en laat overig beleid en wet- en regelgeving buiten beschouwing.
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1. Ligging en maximale hoogte plan/object

Maximale hoogte van het plan/object ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil):

40m NAP

Coördinaten van het plan/object:

WGS84 RD

[ 52.32733675 , 4.91504062 ]
[ 52.32814980 , 4.91681088 ]
[ 52.32738921 , 4.91743851 ]
[ 52.32721873 , 4.91759408 ]
[ 52.32670728 , 4.91806615 ]
[ 52.32603846 , 4.91607059 ]

[ 122812.76 , 482260.15 ]
[ 122934.02 , 482349.83 ]
[ 122976.26 , 482264.93 ]
[ 122986.74 , 482245.89 ]
[ 123018.55 , 482188.78 ]
[ 122882.03 , 482115.25 ]
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2. Kaart ligging plan/object ten opzichte van de omgeving

Plannaam: The Joan

Planhoogte: 40 m NAP
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3. Conclusies digitale toets webapplicatie

Het plan/ object ligt binnen het beperkingengebied van het LIB en krijgt daardoor te maken met de volgende 
beperkingen van het LIB.

Het plan/object wordt (gedeeltelijk) geraakt door de volgende toetsvlakken:

Toetsvlak Specificatie Verticale 
doorsnijding

Horizontale 
doorsnijding

Proces Kaart

Beperking bebouwing (LIB 
1-5)

Beperking bebouwing - LIB 
5

n.v.t. 94.3% §4.1 1

Beperking voor 
windturbines en lasers

- n.v.t. 100% §4.5 2

Specificatie van de doorsneden toetshoogtevlakken:

Geen doorsnijding van toetshoogtevlakken

Specificatie van de doorsneden toetshoogtevlakken voor radar:

Geen doorsnijding van radarvlakken
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4. Bijlage: Toelichting toetsvlakken en verwijzing procedures

0. Luchthavengebied:

Gebied binnen de grenzen van de luchthaven. De regels in het LIB hebben geen betrekking op het luchthavengebied. 
Het luchthavengebied valt onder de werking van Europese Verordeningen (Verordening (EU) Nr. 139/ 2014 en 
Verordening (EG) nr. 216/2008). Binnen de hekken van de luchthaven gelden op grond van deze Verordeningen eisen 
conform het LIB. Voor toetsing dient u zich te wenden tot Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Het contactpunt voor 
het uitvoeren van werken binnen het luchthavengebied is: E-mail: kraan@schiphol.nl. Telefoon: 020 - 601 42 42. NB. 
Voor plannen/ objecten op het luchthaventerrein dient in alle gevallen met het contactpunt contact te worden 
opgenomen.

1. Beperking Bebouwing (LIB 1-5):

Het ingevoerde plan/ objectgebied ligt in het beperkingengebied voor bebouwing van het LIB. Daardoor gelden de 
beperkingen zoals gesteld in artikelen 2. 2. 1 t/m 2.2.1e van het LIB. De beperkingengebieden gronden 1 t/m 5 (LIB 1- 
5) beogen het aantal personen dat geluidhinder van de luchtvaart ondervindt, of het aantal slachtoffers op de grond 
ten gevolge van een luchtvaartverkeersongeluk, gering te houden, door beperkingen te stellen aan de 
gebruiksfuncties van het gebied rond Schiphol. De beperkingen voor de gronden 1 t/m 5 zijn daarom gericht op de 
gebruiksfunctie van het plan/object. Om het plan/object op deze locatie mogelijk te maken dient u te voldoen aan de 
regels die worden gesteld in het beperkingengebied waarin het plan/object zich bevindt. Wanneer het plan/object in 
meerdere beperkingengebieden voor bebouwing ligt, dient u te voldoen aan alle regels van die beperkingengebieden. 
Hierbij geldt dat de strengste regel van toepassing is. Uit het oogpunt van gebruiksgemak wordt in het rapport 
weergegeven wat als uitkomst daarvan de regels zijn, die voor het betreffende (deel)gebied dienen te worden gevolgd. 
Indien het voldoen aan de gestelde regels niet mogelijk is, kan voor bijzondere gevallen een verklaring van geen 
bezwaar (vvgb) worden aangevraagd bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Neemt u daartoe contact 
op met uw gemeente en via hen met de ILT. Het verlenen van een vvgb is in bijzondere gevallen mogelijk. Voor nadere 
informatie over de regels van het beperkingengebied en de voorwaarden voor een verklaring van geen bezwaar zie het 
tekstdeel "Beperking bebouwing (LIB 1-5)" onder het Info menu van de applicatie. Voor de te volgen procedure voor 
de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar zie het tekstdeel "Toetsprocedures" onder het Info menu van de 
applicatie, onderdeel "Procedure Verklaring van geen bezwaar".

Aanvullende informatie voor gemeenten:
In samenhang met het LIB zijn door het rijk bestuurlijke afspraken gemaakt met de regio en de luchtvaartsector over 
het nemen van rekenschap, het informeren van bewoners, klachtafhandeling, en vrijwaring van de luchtvaartsector.

2. Maatgevende toetshoogte:

In het ingevoerde plan/objectgebied is sprake van een doorsnijding van de maatgevende toetshoogte. Daardoor geldt 
de beperking zoals gesteld in artikel 2.2.2 van het LIB. Om het plan/object mogelijk te kunnen maken op deze locatie, 
dient u de geplande hoogte te verlagen tot onder de toetshoogte, of een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij 
de ILT. Neemt u daartoe contact op met uw gemeente en via hen met de ILT. Zie verder het tekstdeel 
"Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure Verklaring van geen bezwaar". Een 
gemeente kan overigens, in een eerdere fase van het plan, een pretoets laten uitvoeren door de ILT. Zie verder het 
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tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Pretoets".

Indien het ingevoerde plan/ object een object betreft waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist (zoals 
bouwkranen of tijdelijke laserinstallaties, dient u, om dit op deze locatie mogelijk te kunnen maken, een ontheffing 
aan te vragen bij de ILT. Zie het tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel 
"Procedure Ontheffing".

3. Toetshoogte in verband met radar (Toetshoogte Radar):

In het ingevoerde plan/ objectgebied is sprake van een doorsnijding van de (maatgevende) toetshoogte voor radar. 
Daardoor geldt de beperking zoals gesteld in artikel 2.2.2.a van het LIB. Het plan/object kan worden uitgevoerd, mits 
er een (bindend) positief advies van de ILT is verkregen. De gemeente dient hiertoe advies in te winnen bij de ILT. Zie 
verder het tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure bij doorsnijding 
van het radar-toetsvlak", respectievelijk onderdeel "Procedure Ontheffing".

Indien het ingevoerde plan/ object een tijdelijk object betreft waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist (zoals 
bouwkranen of tijdelijke laserinstallaties, dient u, om dit op deze locatie mogelijk te kunnen maken, een ontheffing 
aan te vragen bij de ILT. Zie het tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel 
"Procedure Ontheffing".

4. Beperken aantrekken vogels:

Het ingevoerde plan/objectgebied ligt binnen de toetszone in verband met beperken aantrekken vogels. Indien het 
plan een mogelijk vogelaantrekkende werking heeft geldt de beperking zoals gesteld in artikel 2.2. 3 van het LIB. Om 
het plan op deze locatie mogelijk te kunnen maken dient u een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij de ILT. 
Neemt u daartoe contact op met uw gemeente en via hen met de ILT. Zie verder het tekstdeel "Proces", onderdeel 
"Verklaring van geen bezwaar", in het infodocument van de applicatie.

Een gemeente kan overigens, in een eerdere fase van het plan, een pretoets laten uitvoeren door de ILT. Zie verder het 
tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure Pretoets".
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5. Windturbines en Laser:

Het ingevoerde plan/objectgebied ligt binnen de toetszone voor windturbines en laser. Indien het plan windturbines 
of een vaste laserinstallatie betreft, geldt de beperking zoals gesteld in artikel 2.2. 4 van het LIB. Om het plan voor de 
windturbines of laserinstallatie op deze locatie mogelijk te kunnen maken dient u een verklaring van geen bezwaar 
aan te vragen bij de ILT. Neemt u daartoe contact op met uw gemeente en via hen met de ILT. Zie verder het tekstdeel 
"Proces", onderdeel "Verklaring van geen bezwaar", in het infodocument van de applicatie.

Een gemeente kan overigens, in een eerdere fase van het plan, een pretoets laten uitvoeren door de ILT. Zie verder het 
tekstdeel "Toetsprocedures" in het infodocument van de applicatie, onderdeel "Procedure Pretoets".
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5. Bijlage: Kaarten toetsvlakken
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Kaart 1. Beperking bebouwing (LIB 1-5): Beperking bebouwing - LIB 5

Plan/object naam: The Joan

Toetsvlak: Beperking bebouwing - LIB 5

Type: Beperking bebouwing

Horizontale doorsnijding: 94.3%

Gronden beperking bebouwing:
LIB 5: Afwegingsgebied geluid en externe veiligheid

Op de gronden die met nummer 5 zijn aangewezen, zijn 
buiten bestaand stedelijk gebied geen nieuwe 
woningbouwlocaties toegestaan. Gemeenten motiveren 
in de toelichting op het bestemmingsplan of in de 
onderbouwing van de omgevingsvergunning de wijze 
waarop rekening is gehouden met de mogelijke 
gevolgen van een vliegtuigongeval met meerdere 
slachtoffers op de grond als gevolg van ruimtelijke 
ontwikkelingen.

In aanvulling hierop is uitzondering op de regel mogelijk 
via een verklaring van geen bezwaar.
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Indien u de contouren van het toetsvlak of beperkingengebied niet ziet, bedekt deze mogelijk de gehele kaart.
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Kaart 2. Toetszone windturbines en lasers

Plan/objectnaam: The Joan

Toetsvlak: Beperking Windturbines en Laser

Type: Windturbines & Laser

Horizontale doorsnijding: 100%

Toetszone windturbines en lasers:
Beperkingen voor windturbines en vaste laserinstallaties

Indien u de contouren van het toetsvlak of beperkingengebied niet ziet, bedekt deze mogelijk de gehele kaart.
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Bijlage 9  Final planboek THE JOAN
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GOEDE AANSLUITING 
MET DE PUBLIEKE 
RUIMTE
_

*concept visualisatie, © copyright Being Development
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BESTSELLER 
COMMITS 
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OP EEN BEREIKBARE LOCATIE
EN MOGELIJK ALS ONDERDEEL 
VAN DE NIEUWE ENTREE 
NAAR DE STAD AMSTERDAM  _
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toekomstige afrit
A2 snelweg
Nieuw entree 
naar de stad Amsterdam

25 min. 
Utrecht 

Snelweg 
Trein/metro

A10

A10

A10
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A4

A1

A8

A2

Residentieel Amstelkwartier
1 min.

Centrum

5 min. per fiets

Zuidas
5 min.

Schiphol Airport
15 min.

THE JOAN

RAI Congres Centrum

3 min.
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OP EEN BEREIKBARE 
LOCATIE
EN MOGELIJK ALS 
ONDERDEEL VAN DE 
NIEUWE ENTREE NAAR 
DE STAD AMSTERDAM
_
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ONDERDEEL VAN 
WERKSTAD 
OVERAMSTEL, 
DAT ZICH IN RAP 
TEMPO ONTWIKKELT

A10

A2

Attend

Webcare Company

BMW

Qmusic

Zuidpark

Blue Circle

Amazing Oriental

Makro

Wah Nam Hong

Sligro

De Kookfabriek

Kauwgomballenfabriek

THE JOAN
G-Star

Designer-Vintage
Hanos

Eyeonline

Lexus

Warner Bros

Johnny River

AmstelHome

Stach

Quby
Mirabeau

QO Hotel

Residentieel Amstelkwartier

Qurrent

EW Facility Services

Jolo Fashion
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THE JOAN I EN II ZULLEN 
BIJDRAGEN AAN HET 
STAPSGEWIJZE PROCES NAAR 
DE NIEUWE SITUATIE VAN HET 
GEBIED
_

THE JOAN II

THE JOAN I
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EEN KATALYSATOR 
VOOR BEDRIJVIGHEID
_

THE JOAN
relax, create, achieve

DE OMGEVING VAN THE JOAN zit al vol met inspirerende 

bedrijven, varierend van IT- en Mediabedrijven tot Fashion en 

Design. The Joan biedt een creatieve omgeving vol energie en ruimte 

voor interactie tussen bedrijven en mensen. Een omgeving om te 

relaxen, creeren en de beste resultaten te behalen, samen.
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DE OMGEVING VAN THE JOAN ZIT AL VOL MET INSPIRERENDE
BEDRIJVEN, VARIEREND VAN IT- EN MEDIABEDRIJVEN TOT 
FASHION EN DESIGN. THE JOAN BIEDT EEN CREATIEVE 
OMGEVING VOL ENERGIE EN RUIMTE VOOR INTERACTIE TUSSEN 
BEDRIJVEN EN MENSEN. EEN OMGEVING OM TE RELAXEN, 
CREEREN EN DE BESTE RESULTATEN TE BEHALEN, SAMEN.

EEN KATALYSATOR VOOR 
NIEUWE VORMEN VAN 
BEDRIJVIGHEID IN DIT 
DEELGEBIED
_
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source:

          VAN DE 
NIEUWBOUW  
ENERGIENEUTRAAL 

75%

GRONDSTOFFEN EN 
MATERIALEN LOKAAL 
HERGEBRUIKEN

VAN 3 NAAR      CARGOHUBS
VOOR SCHONE STADSDISTRIBUTIE

ELEKTRICITEIT
VAN ZONNEPANELEN:
VAN 5.000 NAAR

HUISHOUDENS
80.000

12.000

5

VOOR TEN MINSTE 

HUISHOUDENS EXTRA 
WINDENERGIE

65%

1000 WONINGEN ZONDER 
ENERGIEREKENING

CORPORATIEWONINGEN 
WORDEN GEMIDDELD 
ENERGIELABEL B 

VAN 90 NAAR  
ENERGIEZUINIGE, 
GEZONDE SCHOLEN

201

VAN 19% NAAR 
GESCHEIDEN HUISHOUDELIJK AFVAL

VAN 62.000 WONINGEN NAAR 102.000 WONINGEN AANGESLOTEN OP STADSWARMTE

2014
VOORTZETTEN MILIEUZONE

VRACHTVERKEER

2018
MILIEUZONE TAXI EN

TOURINGCAR

2020
AANSCHERPEN MILIEUZONE

VRACHTVERKEER

2015
ONDERZOEK MILIEUZONE

SCOOTER

2017
MILIEUZONE

BESTELVOERTUIG

2014 2025

VAN 1000 NAAR 
OPLAADPUNTEN IN 2018

4000

GEEN NIEUWE 
PARKEERVERGUNNING 
VOOR TE OUDE AUTO’S

BUSSEN IN 2026 
UITSTOOTVRIJ

DUURZAME ENERGIE 

IN 2020 WORDT 20% MEER DUURZAME 
ENERGIE PER INWONER OPGEWEKT, EN 
20% MINDER ENERGIE GEBRUIKT.

SCHONE & GEZONDE LUCHT

IN 2025 30% MINDER UITSTOOT VAN ROET 
EN 35% MINDER UITSTOOT VAN STIKSTOF-
DIOXIDE DOOR SLIM EN SCHOON 
VERVOER.

CIRCULAIRE ECONOMIE

AFVAL IS GRONDSTOF. GRONDSTOFFEN EN 
MATERIALEN WORDEN TERUGGEWONNEN 
EN OPNIEUW GEBRUIKT. NIEUWE VORMEN 
VAN PRODUCTIE, CONSUMPTIE EN 
DISTRIBUTIE ONTSTAAN. 

KLIMAATBESTENDIGE STAD

BIJ DE INRICHTING VAN AMSTERDAM 
REKENING HOUDEN MET DE GEVOLGEN 
VAN KLIMAATVERANDERING.

GEMEENTE DUURZAAM 

DE GEMEENTE GEEFT HET GOEDE 
VOORBEELD DOOR HAAR BEDRIJFS-
VOERING TE VERDUURZAMEN.

IN 2025 ZOVEEL MOGELIJK VERKEER BINNEN DE RING UITSTOOTVRIJ

bron:  a amsterdamsterdam.nl/bestuur-m.nl/bestuur-orgaorganisanisatie/volg-tie/volg-beleid/abeleid/agendagenda-duurza-duurzaamheidamheid

CORPORATIEWONINGEN 
WORDEN GEMIDDELD 
ENERGIELABEL B 
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DE AGENDA 
DUURZAAMHEID
_

BIJDRAGEN AAN DUURZAAMHEIDSAMBITIES:
• KLIMAAT ADAPTIEF
• DUURZAME MOBILITEIT
• BREEAM CERTIFICERING
• GROEN/PV DAKEN

• GROEN EN GEZOND BINNENKLIMAAT
• RAINPROOF
• FLEXIBEL GEBOUW
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THE JOAN I

EEN ZEER 
DUURZAAM GEBOUW 
MET VEEL DAGLICHT 
EN GROENE LONGEN 
_

*concept visualisaties, © copyright Being Development
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THE JOAN II

EEN EFFICIËNT 
EN STIJLVOL 
PARKEERHUIS
_

*voorbeeld referenties*concept visualisatie, © copyright Being Development** voorbeeld referenties
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THE JOAN II

THE JOAN I

EEN WAARDEVOLLE 
TOEVOEGING 
VOOR WERKSTAD 
OVERAMSTEL VAN 
NU EN IN DE 
TOEKOMST
_
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THE JOAN

JOAN II

BOUWMAAT

JOAN DWARSSTRAAT

ca. 22 m

ca. 34 m ca. 16 m

PEIL=0

ca. 26 m

ca. 46 m

ca. 17 m

ca. 35m

ca. 5m

 · Interactie en dynamiek tussen verdiepingen via atria

 · Goed zichtbaar vanaf de A10 en JoanMuyskenweg

 · Zeer toegankelijk gebouw (voetganger, fiets, auto)

 · Uitnodigende architectuur

 · Multifunctioneel gebouw

 · Intensief ruimtegebruik

 · Publieke, semi-privaat en private ruimtes

 · Flexibele indeelbare vloeren

 · Levendige plint

THE JOAN I

EEN FUNCTIONEEL
EN EFFICIËNT GEBOUW
MET GROENE, DUURZAME 
EN GEZONDE KENMERKEN
_

 · Verticaal en horizontaal groen

 · Opvangen en hergebruiken van  

regenwater

 · Natuurlijke lichtinval via atria en  

glazen facade

 · Duurzame materialen en energie  

(opwekking en besparing/ gebruik)

 · BREEAM certificering

 · Hoge plafonds 

A10



THE JOAN AMSTERDAM © OZ | BEING DEVELOPMENT

THE JOAN

JOAN II

BOUWMAAT

JOAN DWARSSTRAAT

ca. 22 m

ca. 34 m ca. 16 m

PEIL=0

ca. 26 m

ca. 46 m

ca. 17 m

ca. 35m

ca. 5m

 · Parkeer verlichting voor toekomstige stadsstraat

 · Gericht op duurzame mobiliteit

 · Slimme parkeertechnologie / MAAS 

(Mobility As A Service)

 · Architectonische samenhang met THE JOAN I

 · Bovengronds parkeren

 · Parkeren grotendeels uit het zicht

 · Efficiente op - en afrit

 · (Bedrijfs/ deel) auto- en (elektrisch) fietsparkeren

 · Elektrische oplaadpalen (auto, scooter, (deel)fiets) /

energieopslag

THE JOAN II

EEN AANGRENZEND
PARKEERHUIS
MET SLIMME 
EN DUURZAME 
MOBILITEIT 
TOEPASSINGEN
_

A10
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EEN ZICHTBAAR GEBOUW 
VANAF DE A10 
MET EEN PASSENDE 
MAATVOERING VOOR DIT 
DEELGEBIED
_ 

HOOGTE THE JOAN I
Begane grond +/- 5.5m
8 verdiepingen (+/- 3.6m) +/- 28.8m
installaties en kassen  +/- 4.5m
Totaal +/- 40.0m

HOOGTE THE JOAN II
Begane grond +/- 5.5m
3 verdiepingen (+/- 3.6m) +/- 11.0m
1 verdieping parkeren op het dak 
Totaal  +/- 17.0m

PROGRAMMA THE JOAN I
Horeca  500 m2 (bvo)
Bedrijfsruimte 4.000 m2 (bvo)
Creatieve bedrijfsruimte 12.500 m2 (bvo)
Kantoor 10.000 m2 (bvo)

PROGRAMMA THE JOAN II
Parkeren Bouwmaat 130
Parkeren THE JOAN I 1:125 m2 (bvo)

40

17

6

6

A10
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THE JOAN I

KWALITATIEVE 
EN FUNCTIONELE 
WERKRUIMTEN 
FLEXIBELE, 
MULTIFUNCTIONELE 
PLATTEGRONDEN
_

The Joan Amsterdam

© OZ  |  17-547  |  VO 11-10-2018 12

107 pp  

171 m²
Kantoorruimte

210 m²
Kantoorruimte

253 m²
Kantoorruimte

267 m²
Kantoorruimte

123 m²
Kantoorruimte

113 m²
Kantoorruimte

99 m²
Kantoorruimte

56 m²
Kantoorruimte

128 m²
Kantoorruimte

84 m²
Kantoorruimte

142 m²
Kantoorruimte

123 m²
Kantoorruimte

214 m²
Kantoorruimte

475 m²
Algemene Kantoorruimte

standaard verdieping

2 werkplekken receptie (1*)
1 vergaderplek (gesloten ruimte)

1 keuken
2 pantries

13 kantoorruimten (ca. 270 m2 t/m ca 55 m2)  

basis indeling waarbij een verdieping meerdere huurders kan hebben van groot tot klein.

vanaf één kern met liften en toilletten wordt de verdieping ontsloten en de verschillende 
compartimenten worden middels een corridor ontsloten. rond de entree zijn gezamelijke 

voorzieningen voor de verdieping gesitueerd die elke huurder zou kunnen gebruiken.

The Joan Amsterdam

© OZ  |  17-547  |  VO 11-10-2018 11

standaard verdieping

8 kantoorruimten (ca. 245 m2 t/m ca 360 m2)  

93 pp  

lifthal
herendames

miva

245 m²
Kantoorruimte

360 m²
Kantoorruimte

274 m²
Kantoorruimte

294 m²
Kantoorruimte

281 m²
Kantoorruimte

371 m²
Kantoorruimte

245 m²
Kantoorruimte

361 m²
Kantoorruimte

54 m²
Algemene Kantoorruimte

37 m²
Algemene Kantoorruimte

54 m²
Algemene Kantoorruimte

basis indeling waarbij één verdieping door maximaal 8 gebuikers wordt gehuurt.

vanaf ierdere kern met liften en toilletten worden de verschillende compartimenten ontsloten, 
de vluchtroute in het midden is in geval van calimiteiten te gebruiken voor de aangesloten 

compartimenten.

The Joan Amsterdam
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standaard verdieping

receptie receptie

receptie

copy
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107 pp  
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27
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27
5
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90

0

receptie

2477 m²
Kantoorruimte

8 werkplekken receptie (4*)
12 werkplekken (gesloten kanotoren)

226 werkplekken (open werkvloer)
9 stilte werkplekken (gesloten)

6 vergaderplek (gesloten ruimte)
3 pantries

totaal ca. 246 werkplekken

basis indeling waarbij één gehele verdieping door één gebruiker wordt gehuurt

ca
. 2

5 
m

ca. 104 m

104.85

0
.962

digitale werkplaats studio

1 gebruiker

8 gebruikers

 Flexibel in te delen voor verschillende functies

meerdere kleine gebruikers

editing roomcreatieve zone
*concept indelingen
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THE JOAN II

PARKEREN MET RUIMTE VOOR 
ANDERE MODALITEITEN 
EN DUURZAME TOEPASSINGEN
_

34
00

0

105000

REGULIER PARKEREN 
OF FIETSPARKEREN/
 ENERGIEOPSLAG

*concept indelingen
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SCHADUWPROJECTIE

THE JOAN

JOAN II

BOUWMAAT

JOAN DWARSSTRAAT

ca. 22 m

ca. 34 m ca. 16 m

PEIL=0

ca. 26 m

ca. 46 m

ca. 17 m

ca. 35m

A10

ca. 5m

DE AFSTAND TUSSEN JOAN I 
EN II ZORGT DAT DE STRAAT 
VOLDOENDE NATUURLIJK 
LICHT BEHOUDT
EN DE PLINT ACTIEF 
GEBRUIKT KAN WORDEN
_ Schaduwprojectie maart

Schaduwprojectie juni

Schaduwprojectie september
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THE JOAN II

THE JOAN I

EEN WAARDEVOLLE 
TOEVOEGING VOOR 
WERKSTAD OVERAMSTEL
VAN NU EN IN DE TOEKOMST
_
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THE JOAN 
Een ontwikkeling van Being Development B.V. in

samenwerking met Steengoed BMA B.V.

Bezoek adres:
Joan Muyskenweg 28-32

1114 AN Amsterdam

Contact gegevens
Dirk Dekker

info@beingdevelopment.nl

Alle informatie die door ons wordt verspreid, is volledig op vrijwillige basis en uitdrukkelijk bedoeld voor de geadresseerden. Alle informatie is met zorg samengesteld en is naar onze mening van een betrouwbare 

bron. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de juistheid van deze informatie. Op het gehele planboek inclusief de concept visualisaties geldt een auteurs-, beeld- en merkrecht die Being 

Development B.V. toekomt. De algemene voorwaarden van Being Development B.V. zijn van toepassing. 

Datum publicatie Planboek: 26/11/2018

www.beingdevelopment.nl
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Nummer2019/36 
 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Voorbereidingsbesluit Centrumgebied Ouderkerk 

aan de Amstel 

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel 

datum raadsvoorstel : 14 mei 2019 

 

Samenvatting 
Op 13 september 2018  heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het 

centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel om ongewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen te voorkomen. 

Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Het besluit is in 

werking getreden op 27 september 2019. Dit betekent dat op 26 september 2019 

de bescherming daarvan komt te vervallen. Deze bescherming (aanhoudingsplicht) 

kan worden verlengd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan of 

beheerverordening. Gezien de fase waarin het coproductieproces met betrekking tot 

het Centrumplan zich bevindt is dit nog niet aan de orde. Tot die tijd is de enige 

mogelijkheid om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen het nemen van een 

nieuw voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de 

gronden die in het geldende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” de 

bestemmingen “Centrum” en “Maatschappelijk” hebben.  

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 13 september 2018 heeft de raad (voor de tweede keer) een voorbereidingsbesluit 

genomen voor het centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel. Dit besluit is op 27 

september in werking getreden. 
 

Wat is er aan de hand? 
In 2013 is het vigerende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” door de raad 

vastgesteld. De gronden in het centrumgebied hebben grotendeels de bestemming 

‘Centrum’. Deze bestemming is ruim geformuleerd en biedt mogelijkheden tot het 

realiseren van zowel woningen, detailhandel, bedrijven als horeca.  

Om vanwege een nieuwe visie op het centrumgebied, de bestemming te kunnen 

wijzigen, dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. De  

bestemmingsplanprocedure wordt opgestart, nadat de (nieuwe) visie voor het gebied 

bekend is. De kans is aanwezig dat bepaalde, nu toegestane, mogelijkheden niet meer 

passen in de nieuwe visie op het centrumgebied. 

 

Om in de tussenperiode te kunnen sturen op de ontwikkelingen in het gebied, kan een 

voorbereidingsbesluit worden genomen door de raad.  

 

Hoe werkt een voorbereidingsbesluit? 

Met een voorbereidingsbesluit kunnen plannen aangehouden worden, totdat duidelijk 

is of het plan past in het nog op te stellen bestemmingsplan. Het college van 

burgemeester en wethouders kan binnengekomen initiatieven aanhouden totdat de 

termijn van het voorbereidingsbesluit vervalt (één jaar). Daarna dient het college 

alsnog een besluit te nemen over het initiatief, tenzij op dat moment een 

bestemmingsplan in procedure is gebracht. Het is een wettelijk planologisch middel 
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om initiatieven aan te kunnen houden en op een later moment te kunnen toetsen. De 

gedachte hierachter is dat op een later moment meer duidelijkheid bestaat over de 

wenselijkheid van het binnengekomen initiatief op basis van een nieuwe visie voor het 

gebied. Er zijn geen risico’s verbonden aan het nemen van een voorbereidingsbesluit. 

Een voorbereidingsbesluit is juist bedoeld om risico’s van ongewenste ontwikkelingen 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

De geldigheidsduur van een voorbereidingsbesluit bedraagt één jaar vanaf de dag na 

publicatie daarvan. Het huidige voorbereidingsbesluit voor het centrumgebied vervalt 

op 26 september 2019. Dit betekent dat op 26 september 2019 de aanhoudingsplicht 

die een dergelijk besluit met zich meebrengt komt te vervallen. Alsdan zal een besluit 

genomen moeten worden op de (bouw)aanvragen die tussen 27 september 2018 en 

26 september 2019 zijn ingediend.  

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om wederom voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel een 

voorbereidingsbesluit te nemen om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te 

voorkomen voor de duur van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op 

de centrumgebied met gronden die vallen onder de ruime bestemmingen ‘Centrum’ en 

‘Maatschappelijk’, zie bijlage voor het gebied. 

 

Het huidige voorbereidingsbesluit vervalt op 26 september 2019. Voorgesteld wordt 

om het nieuwe voorbereidingsbesluit per deze datum te laten ingaan. 

 
Waarom dit centrumgebied? 

Het huidige bestemmingsplan heeft voor het centrumgebied voornamelijk de 

bestemming ‘Centrum’. Deze bestemming is ruim geformuleerd en biedt 

mogelijkheden tot het realiseren van woningen, detailhandel, bedrijven en horeca. Met 

oog op de op te stellen visie is het voorstelbaar dat sommige gebieden in het centrum 

meer specifiek bestemd gaan worden. Onder het voorbereidingsbesluit vallen daarom 

enkel de gronden met de ruime bestemming ‘Centrum’ en ‘Maatschappelijk’. De 

openbare weg en grond voor parkeren en verkeer valt daarom niet onder het 

voorbereidingsbesluit.  

 
Kleine wijziging t.o.v. het voorgaande voorbereidingsbesluit 

Ten opzichte van het huidige voorbereidingsbesluit, wordt voorgesteld om gewoon 

onderhoud (reparaties die bedoeld zijn om de bestaande situatie te handhaven) uit te 

zonderen van de aanhoudingsplicht. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 

Nieuwe verzoeken die na 26 september 2019 worden ingediend bij de gemeente, 

kunnen alleen worden aangehouden indien er opnieuw een voorbereidingsbesluit 

wordt genomen. De raad is hiervoor bevoegd gezag. Een voorbereidingsbesluit kan 

ieder jaar opnieuw genomen worden. Normaliter wordt een voorbereidingsbesluit 

genomen, voorafgaand aan het opstellen van een bestemmingsplanprocedure. Met het 

(tijdig) ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan duurt de 

aanhoudingsplicht voort. Op die manier behoudt de gemeente invloed op de plannen 

en kan planologisch gestuurd worden of de initiatieven die binnenkomen wel of niet in 

lijn zijn met de ambities en het op te stellen nieuwe bestemmingsplan. 

 

Op dit moment wordt het coproductieproces onder begeleiding van een onafhankelijk 

bureau (Inicio) vormgegeven. De ambities van de belanghebbenden voor het 

Centrumplan worden in beeld gebracht en vervolgens samengevoegd in een 

ambitiedocument. Vervolgens zal verdere uitwerking van de ambities in de vorm van 

een stedenbouwkundige visie opgesteld kunnen worden. Daarna zal een 

ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en ter inzage worden gelegd. In verband 

hiermee ligt het niet in de verwachting dat dit binnen de geldigheidsduur van het 
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huidige voorbereidingsbesluit zal gebeuren. Dit betekent dat op 26 september 2019 de 

beschermende werking/aanhoudingsplicht komt te vervallen. Een nieuw 

voorbereidingsbesluit verlengt de aanhoudingsplicht niet, dit in tegenstelling tot een 

(ontwerp)bestemmingsplan. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT 
 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in het Weekblad voor Ouder-Amstel, in 

de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit wordt voor eenieder ter 

inzage gelegd. Bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk. Wel 

staat rechtsbescherming open tegen besluiten die zijn genomen op basis van het 

voorbereidingsbesluit, bijvoorbeeld op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

 

Wat is het vervolg? 

Het voorbereidingsbesluit zal op 26 september 2019 in werking treden. Dit is op de 

dag na de publicatie (25 september 2019), voor de duur van één jaar.  

Op het moment dat dit voorbereidingsbesluit volgend jaar vervalt en er nog geen 

bestemmingsplanprocedure is gestart, zal uw raad opnieuw worden voorgesteld een 

voorbereidingsbesluit te nemen.
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 nummer 

2019/36, 

 

 

BESLUIT : 

 
1. Te bepalen dat voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit 

behorende kaart ‘voorbereidingsbesluit Centrumplan Ouderkerk’, een 

herziening van het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ wordt 

voorbereid; 

 

2. Te bepalen dat: 

a. het verboden is het gebruik van de in dit besluit begrepen grond of 

bouwwerken te wijzigen dan wel sloop of (ver)bouwwerkzaamheden van 

bouwwerken uit te voeren met uitzondering van werkzaamheden ten 

dienste van gewoon onderhoud; 

b. burgemeester en wethouders voor overige werkzaamheden ontheffing 

kunnen verlenen van het bepaalde onder a. mits het gebruik in 

overstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; 

 

     3. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na 

 kennisgeving daarvan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

de plv. raadsgriffier, 

 

 

de voorzitter, 

  

E. Kling J. Langenacker 



1 kaart voorbereidingsbesluit centrumplan OadA 5 juli 2017.pdf 

gemeente Ouder-Amstel

kaart voorbereidingsbesluit

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Datum 5 juli 2017 Schaal 1:2000



5.j Eerste financiële aanpassing van de begroting 2019; 1e BURAP en 2e Nieuwsbrief 2019 (2019/39)

1 Dossier 1273 voorblad.pdf 

Raadsvergadering
Dossiernummer 1273
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 3 juli 2019
Agendapunt 5.j
Omschrijving Eerste financiële aanpassing van de begroting 2019; 1e 

BURAP en 2e Nieuwsbrief 2019 (2019/39)
Eigenaar Bennis, J.

Geagendeerd Vergaderdatum
Raadsvergadering 3 juli 2019



1 RV 2019-39 1e BURAP en 2e Nbr 2019 2019-07-04.docx 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 

 
Nummer 2019/39 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : 1e Aanpassing van de begroting 2019 

(1e BURAP en 2e  Nieuwsbrief 2019) 

portefeuillehouder : Wethouder B.M. de Reijke 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

   

 

Samenvatting 
In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het 

vaststellen van de primitieve begroting 2019. Het positieve begrotingssaldo volgens de 

primitieve begroting was voor 2019 € 109.958. In deze rapportage zijn voorstellen 

opgenomen voor een totaalbedrag van per saldo € 244.047 aan uitgaven welke leidt tot 

een tekort over 2019 van € 134.089. Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. 

Tegelijkertijd is er in 2018 minder onttrokken aan de algemene reserve dan dat er 

verwacht was. Het is gebruikelijk dat in de 1e bestuursrapportage met name de 

tegenvallers inzichtelijk zijn. 

 

We hebben nu nog geen beeld van de impact die de meicirculaire kan hebben op de 

omvang van de Algemene uitkering. Mutaties in de Algemene uitkering kunnen aanzienlijk 

zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op het 

begrotingssaldo. 

 

Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2019 ter vaststelling 

opgenomen. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2019 van de gemeente Ouder Amstel. In 

afwijking met voorgaande jaren is deze rapportage inclusief de tweede nieuwsbrief. 

Dat betekent dat de informatie die normaal gesproken in de nieuwsbrief is 

opgenomen, nu is opgenomen in deze bestuursrapportage. Hiermee voorkomen we 

dat u meerdere keren grotendeels dezelfde informatie krijgt. 

 

In deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de 

begroting over het lopende boekjaar. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter 

bijstelling van de lopende begroting (2019). Wanneer deze bijstellingen doorwerken 

naar 2020 en verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de 

meerjarenbegroting verwerkt. 

De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst de 

beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd 

door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De bestuursrapportage wordt 

afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de 

impact hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de 

ontwikkeling van de algemene reserves is hieraan toegevoegd.  

 

Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2019  

€ 109.958. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van 

€ 244.047 nadelig.  
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Dit nadelige effect wordt voornamelijk veroorzaakt door een nadeel op de Algemene 

Uitkering van € 438.000. Daartegenover staan een aantal voordelen zoals de vrijval 

van de stelpost indexatie 2018 en extra opbrengsten uit parkeren en 

toeristenbelasting. Aangezien het nadeel op de Algemene Uitkering incidenteel is 

leiden de mutaties in deze rapportage structureel tot een voordeel van € 190.000. 

We hebben nu nog geen beeld van de impact die de  meicirculaire kan hebben op de 

omvang van de Algemene uitkering. Mutaties in de Algemene uitkering kunnen 

aanzienlijk zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op 

het begrotingssaldo. Het nieuwe begrotingssaldo na deze bestuursrapportage bedraagt 

€ 134.089 negatief.  

 

De voor en nadelen uit deze 1e bestuursrapportage worden in onderstaand overzicht 

per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit 

overzicht. 

 

 
 

 

Het overzicht van de aangepaste investeringskredieten 2019 geeft na wijziging het 

volgende beeld: 

 

Programma's U/I Primitief Wijzigingen Eindtotaal

Sociaal U -12.719.966        -166.696       -12.886.662        

I 4.298.462            121.936         4.420.398            

Totaal Sociaal -8.421.504          -44.760          -8.466.264          

Ruimte U -10.846.441        -94.757          -10.941.198        

I 8.902.778            134.866         9.037.644            

Totaal Ruimte -1.943.663          40.109           -1.903.554          

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid U -2.422.426          -133.273       -2.555.699          

I 737.190               21.630           758.820               

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid -1.685.236          -111.643       -1.796.879          

Algemene dekkingsmiddelen U -558.824              191.699         -367.125              

I 19.057.891         -313.000       18.744.891         

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 18.499.067         -121.301       18.377.766         

Overhead U -6.268.706          -6.452            -6.275.158          

Totaal Overhead -6.268.706          -6.452            -6.275.158          

Onvoorzien U -70.000                -                  -70.000                

Totaal Onvoorzien -70.000                -                  -70.000                

Saldo van de begroting 109.958               -244.047       -134.089              
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Waarom dit raadsvoorstel? 
In de raadsvergadering van 13 december 2018 is de primitieve begroting 2019 

vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende 

college- en raadsbesluiten genomen en hebben zich diverse overige ontwikkelingen 

voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht.  

 

Wat gaan we doen? 
Vaststellen van de 1e wijziging op de programmabegroting 2019 en de 

investeringskredieten 2019. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting en 

investeringskredieten. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+. 

 

Wat is het vervolg? 

Vaststellen van de 1e wijziging op de programmabegroting 2019 en de 

investeringskredieten 2019. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
In het najaar 2019 zullen de ontwikkelingen en de financiële effecten die hieruit 

voortvloeien ten aanzien van de programmabegroting en investeringskredieten 

verwerkt worden in de 2e bestuursrapportage 2019.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 
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RAADSBESLUIT 
 
 

 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/39, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1.  De wijziging van de programmabegroting 2019 conform onderstaand overzicht 

vast te stellen. 

 

Programmabegroting 2019 na 1e wijziging 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma's U/I Primitief Wijzigingen Eindtotaal

Sociaal U -12.719.966        -166.696       -12.886.662        

I 4.298.462            121.936         4.420.398            

Totaal Sociaal -8.421.504          -44.760          -8.466.264          

Ruimte U -10.846.441        -94.757          -10.941.198        

I 8.902.778            134.866         9.037.644            

Totaal Ruimte -1.943.663          40.109           -1.903.554          

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid U -2.422.426          -133.273       -2.555.699          

I 737.190               21.630           758.820               

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid -1.685.236          -111.643       -1.796.879          

Algemene dekkingsmiddelen U -558.824              191.699         -367.125              

I 19.057.891         -313.000       18.744.891         

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 18.499.067         -121.301       18.377.766         

Overhead U -6.268.706          -6.452            -6.275.158          

Totaal Overhead -6.268.706          -6.452            -6.275.158          

Onvoorzien U -70.000                -                  -70.000                

Totaal Onvoorzien -70.000                -                  -70.000                

Saldo van de begroting 109.958               -244.047       -134.089              



 
 

Pagina 2 van 2 

 

2. Het gewijzigde overzicht van investeringskredieten 2019 conform onderstaand 

overzicht vast te stellen. 

 

 
 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 
 

De raad voornoemd, 

 

de plaatsvervangend 

raadsgriffier,                                    de voorzitter, 
 
 
 

E. Kling                                       J. Langenacker  
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2019 van de gemeente Ouder Amstel. In afwijking met voorgaande jaren is deze rapportage inclusief de 

tweede nieuwsbrief. Dat betekent dat de informatie die normaal gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu is opgenomen in deze 

bestuursrapportage. Hiermee voorkomen we dat de raad meerdere keren grotendeels dezelfde informatie krijgt. 

In deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar. Daarnaast worden 

voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting (2019). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2020 en verder, wordt dit 

aangegeven en ook als zodanig in de meerjarenbegroting verwerkt. 

De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst de beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn 

opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De bestuursrapportage wordt afgesloten met een financiële 

samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de 

ontwikkeling van de algemene reserves is hieraan toegevoegd.  

Het positieve begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2019 € 109.958. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor 

een totaalbedrag van per saldo € 244.047 aan uitgaven welke leidt tot een tekort over 2019 van € 134.089. Dit saldo wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een nadeel op de Algemene Uitkering van € 438.000. Daartegenover staan een aantal voordelen zoals de vrijval van de stelpost 

indexatie 2018 en extra opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting. Aangezien het nadeel op de Algemene Uitkering incidenteel is leiden de 

mutaties in deze rapportage structureel tot een voordeel van ruim € 250.000. 

We hebben nu nog geen beeld van de impact die de meicirculaire kan hebben op de omvang van de Algemene uitkering. Mutaties in de Algemene 

uitkering kunnen aanzienlijk zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op het begrotingssaldo.  
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2. Programma Sociaal  
 

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging) 

Ontwikkelingen jeugdhulp 

Ouder-Amstel maakt deel uit van veertien samenwerkende gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. In januari 2018 

is gestart met een regionaal jeugdhulpstelsel. Medio zomer/najaar is vastgesteld dat er sprake is van financiële knelpunten en zijn er maatregelen 

ingevoerd om het stelstel financieel beheersbaar te houden. De effecten daarvan verwachten we gedurende de zomer in beeld te brengen. Aan de 

jeugdhulpaanbieders uit het C-segment (hoogspecialistische jeugdhulp) zijn inmiddels normbedragen voorgesteld om in 2020 uit te kunnen komen 

op de middelen die gemeenten beschikbaar hebben voor de jeugdhulp. Met de laatste drie aanbieders zijn nog gesprekken gaande over de hoogte 

van het normbedrag. Het merendeel heeft ingestemd met de normbedragen. Op basis van de huidige prognoses verwachten we dat de beschikbare 

middelen voor de jeugdzorg van Ouder-Amstel toereikend zijn. 

BTW-verruiming van de sport 

Vanaf 1 januari 2019 is de BTW-verruiming op sport ingegaan. Deze wetswijziging houdt in dat er geen BTW meer in rekening gebracht mag worden 

bij de huur van sporthallen, -zalen en buitensportaccommodaties. Daarnaast gaat de gemeente voortaan bij alle sportinvesteringen de volle 21% aan 

BTW betalen zonder de mogelijkheid dit direct af te trekken. Omdat het voortvloeit uit een Europese wetgeving, heeft het kabinet ter compensatie in 

haar startnota een bedrag van € 152 miljoen voor gemeenten beschikbaar gesteld middels de ‘specifieke uitkering stimulering’ (SPUK-regeling). Met 

de SPUK-regeling kunnen gemeenten maximaal 17,5% van het totale investeringsbedrag inclusief BTW terugvragen. In totaal gaat de SPUK-

aanvraag ruim € 2,2 miljoen bedragen inclusief een bedrag van € 382.000 BTW. Aan de hand van de SPUK-aanvraag is het doel om het totale BTW 

bedrag terug te vorderen, maar als er door alle gemeenten samen meer dan € 152 miljoen wordt aangevraagd, dan wordt het totale bedrag naar 

rato over de verschillende gemeenten verdeeld. Dit betekent dat er een kans bestaat dat de gemeente een deel van de BTW-lasten zelf moet dragen.  

 

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting 

Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein (saldoneutraal / structureel) 

In 2019 is er te weinig capaciteit binnen de uitvoeringsorganisatie om een klantgerichte dienstverlening te garanderen en de ontwikkelingen van het 

Sociaal Domein goed vorm te blijven geven. Voor het bereiken van de verschillende maatschappelijke effecten binnen het programma Samenleving 

is voor de korte termijn extra capaciteit en dus budget nodig. Voor de langere termijn wordt een plan van aanpak voorbereid. Op meerdere gebieden 

vinden binnen het sociaal domein grote veranderingen plaats die veel inzet en capaciteit vragen van de uitvoeringsorganisatie. Twee gebieden die er 

uitspringen zijn de veranderingen in de Jeugdzorg en de implementatie van de geharmoniseerde applicatie en werkwijze voor het sociaal domein. De 

middelen die voor 2019 gevraagd worden zijn incidenteel. Het college heeft op basis van het voorstel "Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal 

Domein" op 9 april 2019 het besluit genomen om een bedrag beschikbaar te stellen van € 110.000 welke gedekt kan worden vanuit vrijkomende 
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post personeelslasten in programma 1 (€ 79.000) en aanvullende kleinere posten uit de Re-integratie middelen (€ 11.000), Jeugdzorg (€ 10.000) en 

Wmo (€ 10.000) 

Stichting Hospice Zuider-Amstel (€ 10.000 nadelig / incidenteel) 

Stichting Hospice Zuider-Amstel heeft de ambitie om een hospice te vestigen in de gemeente Ouder-Amstel, specifiek in Ouderkerk aan de Amstel. 

Door het lokale en regionale maatschappelijk belang wat het met zich meedraagt, heeft het college besloten eenmalig een waarderingssubsidie van 

€ 10.000 ter beschikking te stellen aan de stichting op voorwaarde dat de stichting daadwerkelijk een start gaat maken met de exploitatie van het 
hospice binnen de grenzen van onze gemeente. De verwachting is dat er in 2019 aanspraak wordt gemaakt op deze middelen door de stichting. 

Verbouwing Museum Amstelland (saldoneutraal / incidenteel) 

Op 6 juli 2017 heeft de raad besloten om het Museum Amstelland - onder voorwaarden - een bedrag van € 32.000 toe te kennen, zijnde 10% van de 

totaal opgegeven verbouw- en vernieuwingskosten. Voorwaarde één houdt in dat het museum zelf zorgt voor dekking van de overige 90% van de 

verbouwingskosten via andere publieke of private instellingen. Voorwaarde twee houdt in dat het museum in gesprek blijft met de gemeente over de 

noodzaak van een structurele gemeentelijke subsidie op lange termijn. De dekking komt uit de reserve collegeprogramma.  

Kunst op het Dorpshuis (saldoneutraal / incidenteel) 

Conform onze ‘percentageregeling’ is 0,5% van de bouwsom van het nieuwe Dorpsplein en het Zonnehofgebied toegevoegd aan de gemeentelijke 

Reserve Cultuurfonds, bestemd voor het realiseren van kunst in de openbare buitenruimte. Aan de hand van de notitie ‘Naar een bloeiend 

winkelcentrum in Duivendrecht' van de werkgroep Openbare Ruimte is er een beroep gedaan op deze middelen voor het ontwikkelen van een 

kunstuiting op de grijze doos van het Dorpshuis. In 2018 is de voorbereidingen gestart en eind april 2019 zijn de werkzaamheden afgerond. De 
middelen worden in 2019 volledig ingezet.  

Gemeenschappelijk regeling OGZ Amstelland (saldoneutraal / structureel) 

Mede door extra middelen voor inentingscampagnes is de begroting van GR OGZ voor 2019 gestegen, de toename bedraagt € 27.000. Dit kan 
worden gedekt uit de stelpost inflatie. 

Indexering Participe (saldoneutraal / structureel) 

Ter aansluiting van de begroting 2019 op de subsidie van Participe is een indexatie-aanpassing nodig. Deze aanpassing betreft een bedrag van 
€ 17.000, deze kan worden gedekt vanuit de stelpost inflatie.  

Wmo, Jeugd en Participatiewet ( € 96.000 voordelig / structureel) 

Op basis van de uitkomsten 2018 en het eerste kwartaal van 2019 zien wij binnen de posten voor Wmo, Jeugd en de Participatiewet zowel plussen 

als minnen. De grootste aanpassing is een extra uitkering van € 111.000 uit de BUIG-middelen. In 2018 en het 1e kwartaal van 2019 blijkt het 

budget voor de IAOW uitkering onvoldoende te zijn om te kunnen voldoen aan de aanvragen. Voor 2018 hebben wij dit in de begroting kunnen 

compenseren met meevallers op het re-integratiebudget. Wij verwachten dat het re-integratiebudget dit jaar veel beter benut gaat worden. We 

zetten meer activiteiten in om mensen naar werk te begeleiden; wij voorzien voor het geheel van het Participatiebudget een tekort. Daarom is het 

voorstel om het IAOW budget met € 75.000 aan te vullen. Voor de Wmo post Hulp bij het Huishouden zien wij een meevaller op basis van de 

resultaten 2018 en het eerste kwartaal 2019 van € 60.000. Voor de begrotingsposten in de jeugdzorg zijn er nog wel wat onzekerheden. Dit heeft te 
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maken met de uiteindelijke afrekenmethode met de zorginstellingen. Wij hebben u al eerder gemeld dat er voor 2018 afgerekend gaat worden op 

basis van de werkelijk gemaakte kosten door de zorginstellingen. Deze methode wijkt af van hetgeen er in de contracten is afgesproken. Dit is in 

overleg gedaan tussen gemeenten en zorginstellingen omdat anders de kosten in de jeugdzorg nog meer zouden stijgen. Voor 2019 zijn er nog geen 

definitieve afspraken gemaakt over de afrekenmethode. Als er op eenzelfde manier wordt afgerekend als in 2018 komen wij uit met onze budgetten. 

Wordt er afgerekend volgens het contract dan kan dit alsnog een nadeel betekenen. Wij gaan u dit in de 2e Burap melden. 

Overige posten (meer administratief van aard)  

 Indexering Veilig Thuis € 2.519 structureel (dekking stelpost inflatie); 

 Volwasseneducatie € 15.000 structureel (dekking vanuit WEB gelden); 

 Verschuiving bijdrage Veilig Thuis / preventief jeugdbeleid € 10.000 naar budget huiselijk geweld (saldoneutraal); 

 Verschuiving inhuur naar salarislasten voor tijdelijke formatie-uitbreiding (saldoneutraal). 
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3. Programma Ruimte  
 

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging) 

De Nieuwe Kern 

Voor De Nieuwe Kern (hierna: DNK) wordt gewerkt aan de structuurvisie. De benodigde input hiervoor zoals het concept woningbouwprogramma, 

richtlijnen voor geluidadaptief bouwen en concept parkeernormen is grotendeels aanwezig. Een extern bureau heeft opdracht gekregen om deze 

inhoud te gebruiken om een structuurvisie voor het gebied te maken waarin ook ruimtelijke hoofdstructuren, ambitie en visie voor het gebied worden 

opgenomen. Dit alles gaat in samenwerking met de grondeigenaren en in afstemming met het concept stedenbouwkundig plan dat in opdracht van 
de grondeigenaren wordt opgesteld. 

De budgetten van 2018 zijn doorgeschoven naar 2019 zodat geen nieuw budget nodig is. 

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) zijn afspraken gemaakt over de begroting voor de fase tot aan het vaststellen van de structuurvisie. De 

grondeigenaren leveren allen een bijdrage aan het totale budget. Op het moment dat blijkt dat de begroting niet voldoende is, wordt door Ouder-
Amstel een extra factuur gestuurd. Dit is sinds het ondertekenen van de SOK eenmaal gebeurt. 

Naast de structuurvisie wordt ook gewerkt aan verschillende deelprojecten. Eén daarvan is de tijdelijke touringcarterminal bij station Duivendrecht. 

Eind 2017 / begin 2018 heeft de gemeenteraad in meerderheid positief geadviseerd de terminal voor tien jaar als tijdelijke afwijking van het 

bestemmingsplan toe te staan, mits rekening gehouden zou worden met de door Ouder-Amstel gestelde voorwaarden (goede langzaam 

verkeerverbinding, meervoudig ruimtegebruik, duurzaamheid, sociale veiligheid en beheer openbare ruimte). Door verschillende redenen is er binnen 

Amsterdam vertraging opgelopen bij dit project. Daarom ligt er momenteel nog geen voorstel (uitgangspunten en ontwerp) dat een passend 

antwoord geeft op de gestelde voorwaarden. Inmiddels is het project weer opgepakt binnen Amsterdam en wordt gezamenlijk met Ouder-Amstel 

gekeken hoe het proces beter ingericht kan worden. Zodra er een gedragen beeld is over het proces, de uitgangspunten en het (schets)ontwerp 

wordt dit gedeeld met het college en de raad. 

Concrete deelontwikkelingen waaraan verder gewerkt wordt zijn de tijdelijke huisvesting op het slibdepot, de Smart Mobility Hub (voorheen 

SportParkeerCluster) op huidig sportpark Strandvliet, de ontwikkeling van een kavel (ten westen van PostNL) voor Verkeersschool Nelen, A2 Entree, 

nieuwe inrichting bestaand trainingscomplex De Toekomst en het uitbreiden van het 150 KV station. De verlenging van de Joan Muyskenweg is 

gereed. 

Dorpshart Duivendrecht 

De uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte is volop aan de gang. De bestrating voor de flat Neptunus is gereed, de groenaannemer is 

gestart met de aanleg van de natuurlijke speeltuin. De civiele aannemer is begonnen met het vervangen van de bestrating voor de flat Mercurius. 
Voor de bouwvak wordt de Astronautenweg (van flat Neptunus tot aan de basisscholen) nog in fases uitgevoerd. 
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Amstel Business Park Zuid 

Het beleidskader: 'Richtlijnen voor ontwikkeling' heeft in de periode maart-april 2019 ter inzage gelegen. De richtlijnen zijn een uitwerking van de 

ruimtelijk-economische visie ABPZ en voorzien in duidelijke spelregels omtrent ontwikkelingen die gaan plaatsvinden op het Amstel Business Park 

Zuid. Er wordt op dit moment gewerkt aan de nota van beantwoording en zal ter besluitvorming door de gemeenteraad voorliggen op 27 juni en 4 

juli 2019. Op basis van deze richtlijnen wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd (waaronder verkeersonderzoek) als basis voor het opstellen van 
een MER-beoordeling (milieueffectenrapportage). 

Parallel is de gemeente in gesprek gegaan met partijen die voornemens zijn om de ambitie zoals verwoord in de visie te realiseren, aan de hand van 

verschillende deelontwikkelingen. Anders dan De Nieuwe Kern is het Amstel Business Park Zuid niet één aaneengesloten te ontwikkelen gebied, maar 

vinden verschillende deelontwikkelingen plaats die samen moeten zorgen voor transformatie van het gebied. Besluitvorming over 

(deel)ontwikkelingen en de daarvoor benodigde procedures vinden pas plaats nadat besluitvorming over de richtlijnen heeft plaatsgevonden, 

behoudens twee deelontwikkelingen: The Joan en Kavel 1. Voor deze ontwikkelingen is vooruitlopend op de richtlijnen een ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld en in procedure gebracht. Besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad vindt plaats voor of direct na het zomerreces. 

Voor de woonboten in de Duivendrechtsevaart is begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan. Hiervoor is BügelHajema als bureau 

aangetrokken en heeft het eerste overleg met de bewoners plaatsgevonden. Formele ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan vindt naar 

verwachting tijdens en na de zomer van 2019 plaats. De besluitvorming door de gemeenteraad is in het najaar van 2019. Onderdeel van het proces 

is dat er met ontwikkelende partijen wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden (andere ligplaatsen of financiële compensatie) voor het 
uitplaatsen van woonboten. 

Het kostenverhaal vindt plaats via het afsluiten van overeenkomsten. Inmiddels zijn er voor drie ontwikkellocaties intentieovereenkomsten gesloten, 

waarmee een gedeelte van de gemaakte (ambtelijke) kosten zijn gedekt. Na de intentieovereenkomst volgt een anterieure overeenkomst met de 

grondeigenaar, waaraan voor The Joan en Kavel 1 nu wordt gewerkt. 

Entrada 

In de eerste helft van 2018 hebben partijen een intentieverklaring getekend met als doel het opstellen van een programma van eisen en een 

samenwerkingsovereenkomst. Omdat er meer tijd nodig bleek voor het opstellen hiervan en daarover ook besluitvorming moet plaatsvinden, hebben 

partijen besloten de intentieverklaring te verlengen. De intentieverklaring komt te vervallen zodra de samenwerkingsovereenkomst is getekend, 

uiterlijk in december 2019. De te maken kosten tijdens de intentiefase worden verdeeld over de eigenaren naar rato van bezit behoudens de uren. 

De uren zijn voor eigen rekening, met dien verstande dat de gemeente deze uren inbrengt bij de samenwerkingsovereenkomst als zijnde te verhalen 
kosten. 

Het concept van het programma van eisen is gereed en besproken in de commissie Grote Projecten van 24 januari 2019. Naar aanleiding van deze 

commissie is het programma van eisen aangepast, besproken met het adviesteam op 26 maart en 16 april en heeft er een informatiebijeenkomst 

plaatsgevonden op 17 april. Op 28 mei en 6 juni vindt de besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Ter verbeelding van het programma van eisen 

zijn de eigenaren voor eigen rekening en risico gestart met het opstellen van een stedenbouwkundige visie, binnen de kaders van het programma 
van eisen. 
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Parallel aan het programma van eisen wordt gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst. Echter is gebleken dat deze overleggen meer tijd vragen 

en wordt samen met het projectplan van Entrada voorgelegd aan de gemeenteraad in het najaar van 2019. De samenwerkingsovereenkomst 

voorziet erin dat partijen komen tot een stedenbouwkundige visie. Daarna volgen een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en afspraken over 

kostenverhaal ten aanzien van gemeentelijke kosten maar ook investeringen die wenselijk zijn op basis van het programma van eisen, bijvoorbeeld 

in de openbare ruimte. De reeds door de gemeente gemaakte kosten en de kosten die nodig zijn voor de samenwerkingsovereenkomst worden 
gedekt met de samenwerkingsovereenkomst. 

Kleine ruimtelijke projecten 

Diverse ruimtelijke projecten worden voorbereid;  

 Voor het Compier-terrein is het bestemmingsplan inmiddels ter inzage gelegd.  

 De werkzaamheden aan de Amstelbrug zijn inmiddels begonnen. De provincie verwacht dat de nieuwe brug medio 2021 weer in gebruik wordt 

genomen. De werkgroep Amstelbrug is bijgepraat over de ontwikkelingen. De actuele ontwikkelingen over de Amstelbrug zijn te vinden op 

https://www.noord-holland.nl/Actueel 

 Voor de vernieuwing van de weg bij de woonboten aan de Rondehoep Oost wordt aangesloten bij de wens van het waterschap om de dijk 

daar te verhogen. Dit heeft een nieuw participatietraject tot gevolg. 

 

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting 

Procesbegeleiding Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (€ 70.000 nadelig / incidenteel) 

Om meer draagvlak voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel vanuit de belanghebbenden te verkrijgen, is begin 2019 gekozen voor het 

participatieniveau coproductie. Dit betekent dat raad en college samen met inwoners, ondernemers, betrokkenen bij cultureel erfgoed en 

evenementen een agenda overeenkomen en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Dit proces wordt begeleid door het op 25 maart 2019 gekozen 

bureau (Inicio). Begin mei heeft Inicio haar eerste bijeenkomst georganiseerd voor alle belanghebbenden en betrokkenen. Hiermee is het 

coproductieproces begonnen, waar ook de raad onderdeel van uitmaakt. Conform huidige planning levert dit proces in het vierde kwartaal van 2019 

een gedragen ambitiedocument op, waarin de gedeelde ambities voor het Centrumplan benoemd worden. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de 
raad. Voorgesteld wordt deze kosten voor het participatieproces ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2019. 

Parkeeropbrengsten (€ 91.000 voordelig / structureel) 

De geraamde parkeeropbrengsten worden bijgesteld tot het niveau van realisatie 2018. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de inkomsten in 

2019 minimaal gelijk blijven. De voor 2019 begrote inkomsten ad. € 706.000 worden bijgesteld naar € 797.000. 

Opbrengsten meldingen kabels en leidingen (€ 46.000 voordelig / incidenteel) 

De geraamde opbrengsten in verband met diverse leges, met name meldingen kabels en leidingen, zijn in 2018 ruimschoots overschreden. Deze 

extra opbrengst blijkt zich op basis van actuele prognoses in 2019 opnieuw voor te doen. Gezien de sterke fluctuatie van deze inkomsten worden 
deze opbrengsten incidenteel voor 2019 opgehoogd. 
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Duurzaamheid (saldoneutraal / incidenteel) 

Zodra het Klimaatakkoord wordt vastgesteld, dienen gemeenten binnen één jaar een Regionale Energiestrategie (RES) vast te stellen. Omdat dat een 

zeer kort tijdsbestek is, worden op dit moment de voorbereidingen voor de RES gemaakt. De RES wordt op regionaal niveau opgesteld. Voor onze 

regio is een startnotitie in voorbereiding. Deze beschrijft het proces en de organisatiestructuur. Van de gemeenten wordt in het proces verwacht dat 

zij bijdragen aan lokale informatie- en participatiebijeenkomsten. Deze gaan in het derde en vierde kwartaal van 2019 plaatsvinden. Hiervoor is een 
budget van € 7.000 nodig.  

Daarnaast wordt er in DUO-verband gewerkt aan een startnotitie voor de warmte-transitievisie, welke elke gemeente in 2021 gereed dient te 
hebben. Wij gaan in het vierde kwartaal van 2019 starten met als doel het proces tot oplevering van een warmte-transitievisie goed te doorlopen.  

In 2019 is voor het kick off-traject (plan van aanpak, eerste informatie- en participatiebijeenkomsten) een bedrag van € 8.000 nodig, waarna in 
2020 een adviesbureau in een participatietraject met diverse partijen het warmte-transitieplan verder vorm kan geven.  

Het is de afgelopen maanden meer en meer duidelijk geworden dat zowel het proces van de RES als het warmte-transitieplan een forse inspanning 

vragen van de gemeente en daarbij ook kosten van derden (zoals adviseurs en procesbegeleiders) gemoeid zijn. De dekking van deze kosten (in 
totaal € 15.000) komt vanuit de reserve college programma. 

Meerjaren onderhoudsplan Gebouwen 2019 (saldoneutraal / incidenteel) 

Diverse projecten worden vanuit de meerjarenbegroting binnen de reserve in planningsjaar verschoven. Voor het programma Ruimte betreft dit de 

schilderwerkzaamheden voor sporthal Bindelwijk wat vanuit 2018 in 2019 doorloopt. Daarnaast wordt een deel van het dak van de sporthal 

Bindelwijk vervangen. Dit stond gepland in 2020, maar gaat nu door te veel lekkages in 2019 uitgevoerd worden. Deze uitgaven passen binnen het 
onderhoudsplan en worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. 

Overige posten (meer administratief van aard)  

 Verwerken (meerjarig) actualisatie grondexploitaties (budgetneutraal); 

 Actualisatie budgetten onderhoud gebouwen (€ 12.554 voordelig in 2019, € 11.340 voordelig in 2020 en € 7.624 voordelig in 2021);  

 Ontwikkeling ‘d Oude School Duivendrecht (€ 5.000 uit reserve ruimtelijke projecten); 

 Voorbereidingskosten verkoop grond Sluisplein (€ 7.000 uit reserve ruimtelijke projecten); 

 Actieprogramma wonen (€ 1.600 uit reserve regionale samenwerking); 

 Invoering DIFTAR (€ 10.000 uit voorziening egalisatie afvalstoffeninzameling); 

 Werkzaamheden Groenveldweg (€ 8.870 dekking uit bijdrage Rijkswaterstaat); 

 Exploitatielasten voormalige brandweerkazerne (€ 6.000 gedekt uit bijdrage exploitanten); 

 Verwerking structurele doorwerking post tweede burap 2018 betreffende vermindering inkomsten onderhoud groen voor derden (€ 17.400 

nadelig structureel) 
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4. Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 
 

4.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting 

Aanpassing budget Duo+ n.a.v. de 1e en 2e begrotingswijziging Duo+ (€ 20.173 nadelig / structureel) 

Binnen Duo+ loopt een bestuurlijke discussie over de herijking van de samenwerking tussen de DUO-gemeenten in relatie tot Duo+. Ook zijn er 

gesprekken over de verdeelsystematiek van de Duo+ begroting over de DUO-gemeenten. De herijking en de herverdeling kan impact hebben op de 

omvang van de Duo+ uitgaven binnen gemeente Ouder-Amstel. De omvang hiervan is nog niet duidelijk en derhalve nog niet opgenomen in deze 1e 
burap.  

Vooruitlopend op de uitkomsten van de herijking en de herverdeling over de DUO-gemeenten is de begroting 2019 van Duo+ opgesteld. De 1e 

begrotingswijziging 2019 is door de raad op 13 december 2018 vastgesteld en de 2e begrotingswijziging 2019 ligt voor ter besluitvorming in de 

raadsvergadering van juli 2019; deze twee begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd in de 1e burap om te komen tot een reëel sluitende begroting voor 
het jaar 2019. Hiermede voorkomt Duo+ preventief toezicht van de provincie. 

Meerjaren onderhoudsplan Gebouwen 2019 (saldoneutraal / incidenteel) 

Diverse projecten zullen vanuit de meerjarenbegroting binnen de reserve in planningsjaar worden verschoven. Voor programma Bestuur, 

Dienstverlening en Veiligheid betreft dit de schilderwerkzaamheden ten behoeve van het gemeentehuis Ouder-Amstel. Deze uitgaven passen binnen 
het onderhoudsplan en worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen.  

Doorontwikkeling openbare orde en veiligheid regionaal (€ 13.264 nadelig / structureel en € 18.991 voordelig / incidenteel) 

Bijdrage aan het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum). Sinds de start van het RIEC is er incidenteel gefinancierd vanuit de middelen van 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Inmiddels is het bestaansrecht van het RIEC definitief vastgesteld en wordt er naast de bijdrage van het 

ministerie een bekostiging gevraagd vanuit de deelnemende organisaties. Voor Ouder-Amstel is dit jaarlijkse bedrag gesteld op € 4.764. De 
dienstverlening en coördinatie van het RIEC is onmisbaar voor de effectieve aanpak van zware criminaliteit en ondermijning in de gemeente. 

Bijdrage aan het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Het actiecentrum verzorgt een aantal programma's, die ook voor de Amstelland-gemeenten 

worden uitgevoerd (de Top600/400 en de aanpak radicalisering). Tot op heden werd er geen bijdrage in financiële zin gevraagd van de Amstelland-

gemeenten. De systematiek van de bijdrage, wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een bedrag van 

€ 0,62 per inwoner. Nota bene deze bijdrage staat los van de aangewezen formatie van de regisseur radicalisering en Top600/400, zoals die reeds in 
de begroting 2019 is opgenomen. De structurele bijdrage van Ouder-Amstel vanaf 2019 zal naar verwachting € 8.500 per jaar bedragen. 

Het rekeningresultaat van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Ouder-Amstel ontvangt een bedrag van 
€ 18.991 retour.  
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Ophogen raadsvergoeding (€ 104.000 nadelig / structureel) 

In het voorjaar 2019 is een hogere vergoeding aan de leden van de raad toegekend. In de algemene uitkering is rekening gehouden met de stijging 

van deze raadsvergoeding. Aangezien de algemene uitkering separaat wordt opgenomen (zie onder programma Financiën), resulteert dit in een 

nadeel voor programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid. 

Personeelslasten (€ 53.000 nadelig / incidenteel) 

Er is sprake van langdurig ziekteverzuim welke in de eerste periode van 2019 binnen de formatie is opgevangen door het later invullen van 

vacatureruimte. In het tweede halfjaar van 2019 wordt de vacatureruimte ingevuld en kan het langdurig verzuim niet langer binnen formatie worden 

opgevangen. Begrotingstechnisch zit € 35.000 hiervan binnen programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid en € 18.000 binnen programma 

Financiën. 
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5. Programma Financiën 

 
5.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting 
 

Opbrengst Toeristenbelasting (€ 100.000 voordelig / structureel en € 100.000 voordelig incidenteel) 

Het budget voor de opbrengst aan toeristenbelasting kunnen we verhogen op basis van de realisatie 2018. Hierbij gaan we er van uit dat we de 

gerealiseerde opbrengst 2018 ook in 2019 en volgende jaren kunnen realiseren. 

 

Onroerende zaak belasting (€ 75.000 nadelig / structureel) 

De begroting voor de opbrengst onroerende zaak belasting (ozb) wordt gebouwd op de informatie van eerdere begrotingen en aannames ten aanzien 

van de toename van WOZ-waarden en verrekening hiervan in het tarief. Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2018 constateerden we dat de 

opbrengsten ozb voor niet-woningen achterblijven en dat er sprake is van een aanzienlijk bedrag voor verminderingen en vernietigingen van 

aanslagen. De begroting 2019 brengen we nu in lijn met onze verwachtingen omtrent de te realiseren ozb opbrengsten. 

 

Algemene uitkering (€ 438.000 nadelig / incidenteel) 

De algemene uitkering over 2019, welke gebaseerd was op de meicirculaire 2018, is geactualiseerd naar de maatstaven van 2018. Dit levert een 

toename op van de algemene uitkering. Daartegenover heeft de toename van de WOZ-waarden binnen de gemeente een nadelige impact op de 

opbrengst van de algemene uitkering (een meer dan gemiddelde toename van de WOZ-waarden resulteert in een korting op de algemene uitkering). 

Per saldo levert de actualisatie van de algemene uitkering een verlies op van € 319.000 voor 2019.  

Ook de algemene uitkering over 2018 is geactualiseerd; vooralsnog voorzien we een verlies van € 44.000 als gevolg van de meer dan gemiddelde 

toename van de WOZ-waarden in onze gemeente. Tevens voorzien we een nadelig accresontwikkeling 2018 welke we ramen op € 75.000 

veroorzaakt door lagere uitgaven van het Rijk. Deze lagere uitgaven van het Rijk werken door in de algemene uitkering van de gemeenten (de 

zogenaamde trap op/trap af methodiek). Per saldo levert de actualisatie van de algemene uitkering over 2018 een verlies op van € 119.000. 

Vrijval stelpost indexatie (€ 144.895 voordelig / structureel) 

Bij de begroting 2018 is een meerjarige stelpost opgenomen voor loon- en prijscompensatie. Bij de tweede bestuursrapportage 2018 is het 

overgebleven deel van de stelpost voor begrotingsjaar 2018 vrijgevallen. Voor 2019 en verder kan ditzelfde restant nu ook vrijvallen. Voor de 

meerjarenbegroting 2019 is weer een nieuwe stelpostenreeks opgenomen. 

Mutatie tussen algemene reserves (saldoneutraal/ incidenteel) 

Na verwerking van de onttrekkingen die voortvloeien uit de jaarrekening 2018 en de voorgenomen onttrekking 2019 wordt het saldo van de reserve 

vrij besteedbaar negatief. Gezien het beleid met betrekking tot deze reserves wordt voorgesteld om de reserve niet vrij besteedbaar vast te zetten 

op het in het beleid geformuleerde minimale niveau van € 2.000.000 aan algemene reserves. Het restant kan opgenomen worden in de reserve vrij 

besteedbaar (zie de onder 9 opgenomen informatie over de algemene reserves). 
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6. Overzicht mutaties met saldo-effect 
 

De voor- en nadelen uit deze eerste bestuursrapportage worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen 

zijn niet opgenomen in dit overzicht.  

 

 

Omschrijving B2019 I/S

Programma Sociaal

structureel maken IOAW uitkering -75.000    S

Waarderingssubsidie t.b.v. vestiging  Hospice -10.000    I

Huiselijk geweld en kindermishandeling -45.000    S

actualiseren buig-uitkering aan ontwikkelingen deze week 111.734   S

dekking WMO huish. Verzorging 60.000     S

Voordeel inzet OAB middelen (effect structureel vanaf 2020) S

Programma Ruimte

Procesbegeleiding participatieproces Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel -70.000    I

saldo mutaties onderhoud gebouwen 12.554     S

Opbrengsten meldingen diverse leges met name kabels en leidingen 46.000     I

Bijramen parkeeropbrengsten nav realisatie 2018 91.000     S

Parkeeronderzoek -8.250      I

Verwerking 2e burap 2018 post: derving inkomsten onderhoud groen -17.400    S

Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Langdurig ziekteverzuim -35.000    I

Doorontwikkeling openbare orde en veiligheid regionaal 5.727        S

Aanpassing van het budget Duo+ nav de 1e  en 2e begrotingswijziging Duo+ -20.301    S

Structureel ophogen raadsvergoeding -104.000 S

Programma Financien

Structureel hogere opbrengst Toeristenbelasting 100.000   S

Incidenteel hogere opbrengst Toeristenbelasting 2018 100.000   I

Structureel lagere opbrengst OZB (niet-woningen) -75.000    S

Algemene uitkering -438.000 I

Vrijval stelpost indexatie 144.895   S

Langdurig ziekteverzuim -18.000    I

Totaal saldo-effect  tweede bestuursrapportage -244.047 
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7. Resultaat na begrotingswijzigingen 

 
In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

Primitieve begroting 2019 109.958€    

Voorgelegde raadsbesluiten:

2019-03 Huiselijk geweld en kindermishandeling, geen dekking 45.000€     

2019-10 Lokaal onderwijsbeleid, dekking reserve college programma 20.000€     *

2019-05 Parkeeronderzoek     8.250€       

Totaal saldo-effect genomen raadsbesluiten per ultimo april 2019 53.250€       

Saldo begroting na genomen raadsbesluiten 56.708€      

Burap wijzigingen Sociaal 240€          

Burap wijzigingen Ruimte 48.359€     

Burap wijzigingen Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid -111.643€  

Burap wijzigingen Financiën -127.753€  

Totaal overige wijzigingen programma’s 190.797€     

Nieuw saldo begroting 2019 -134.089€   

* niet in telling opgenomen omdat vanwege dekking uit reserve het saldo-effect nul is
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In onderstaand overzicht worden de nieuwe standen van de programma’s weergegeven: 

 

 
 Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien zijn in de begroting 2019 gepresenteerd als onderdeel van programma Financiën. 
 

 

 

  

Programma's U/I Primitief Wijzigingen Eindtotaal

Sociaal U -12.719.966        -166.696       -12.886.662        

I 4.298.462            121.936         4.420.398            

Totaal Sociaal -8.421.504          -44.760          -8.466.264          

Ruimte U -10.846.441        -94.757          -10.941.198        

I 8.902.778            134.866         9.037.644            

Totaal Ruimte -1.943.663          40.109           -1.903.554          

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid U -2.422.426          -133.273       -2.555.699          

I 737.190               21.630           758.820               

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid -1.685.236          -111.643       -1.796.879          

Algemene dekkingsmiddelen U -558.824              191.699         -367.125              

I 19.057.891         -313.000       18.744.891         

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 18.499.067         -121.301       18.377.766         

Overhead U -6.268.706          -6.452            -6.275.158          

Totaal Overhead -6.268.706          -6.452            -6.275.158          

Onvoorzien U -70.000                -                  -70.000                

Totaal Onvoorzien -70.000                -                  -70.000                

Saldo van de begroting 109.958               -244.047       -134.089              
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8. Investeringsbegroting 
 

In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen voor 2019.  

 

 

Budgetoverhevelingen investeringen conform tweede Burap 2018 

Conform tweede bestuursrapportage 2018 zijn deze kredieten overgeheveld naar 2019. De daadwerkelijke overheveling kan afwijken naar aanleiding 

van de daadwerkelijke realisatie 2018 (blijkende uit de jaarrekening). Tevens is de investering in extra lokale De Grote Beer DVD overbodig 
geworden en afgevoerd. 

Doorschuiven kredieten vervanging openbare verlichting 

Zoals vermeldt in de 4e nieuwsbrief 2018 worden in deze eerste bestuursrapportage de kredieten  voor de vervanging van de openbare verlichting 

van de Kloosterbuurt en fietspad De Slinger doorgeschoven naar 2019.  

Kredieten Primitief Wijzigingen Totaal

Primitieve begroting

Fietspad de Slinger 35.000             120.217           155.217           

Koninginnebuurt 573.000           60.000             633.000           

Extra lokalen De Grote Beer DVD (vervalt) 200.000           -200.000         -                    

GRP 2019 1.997.377       1.997.377       

Modernisering en vervanging 3 strooiers 140.000           140.000           

VW Crafter (Vervangingsinv.Tractie) 55.000             55.000             

Aanschaf Ford Auto's 50.000             50.000             

Rioolreiniger 42.000             42.000             

Bijdrage Amstelbrug 145.000           145.000           

Kloosterbuurt 188.966           188.966           

Fietspad Rijksstraatweg -                    50.000             50.000             

Afvalcontainers 130.527           130.527           

vervangen openbare verlichting fietspad Slinger 42.626             42.626             

vervangen openbare verlichting Kloosterbuurt 32.000             32.000             

Totalen 2.805.377   856.336      3.661.713   
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9. Overzicht algemene reserves 
 

Ter informatie het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien 

van deze reserves. 

 

 

Beleid algemene reserves 

De algemene reserve niet vrij besteedbaar heeft als ondergrens minimaal € 1 miljoen en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of 

jaarrekening. Het doel hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van calamiteiten en risico's. Als de ondergrens van € 1 miljoen wordt 

bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie. Met de algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden 
overbrugt indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen door veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen.  

Het surplus hierboven is in principe vrij besteedbaar, rekening houdend met de noodzakelijke berekende weerstandscapaciteit. In de nota reserves 

en voorzieningen 2017 is aangegeven dat deze algemene reserve vrij besteedbaar tevens minimaal € 1 miljoen moet bedragen ter extra borging 

van de weerstandscapaciteit. 

 

Verloop algemene reserves Bedrag

Stand 31/12/2018

Algemene reserve niet vrij besteedbaar 2.871.000    

Algemene reserve vrij besteedbaar 47.000          

Totaal stand algemene reserves 2.918.000    

Mutaties 2019

Resultaat jaarrekening 2018 -203.000      

Begrote onttrekking conform primitieve begroting -157.000      

Totaal mutaties 2019 -360.000      

Nieuwe stand algemene reserves 2.558.000    

Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage -134.000      
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Nummer 2019/50 
 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Invoeren Diftar 

portefeuillehouder : Axel Boomgaars 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
In de raadscommissie van 2 april 2019 is een voorkeur uitgesproken voor een systeem 

met Diftar per aanbieding en betaling via een pre-paid. Door middel van dit raadsvoorstel 

wordt daar definitief over besloten. Ten behoeve van de inzameling van het PMD (Plastic, 

Metalen-verpakking en Drankenkartons) moet nog een keuze worden gemaakt over de 

inzamelmethode. In de zomer 2020 zal hierover een besluit moeten worden genomen, 

waardoor er op dit moment voldoende tijd is voor een participatietraject, waarbij de 

bewoners hun voorkeur kunnen uitspreken over de wijze van PMD inzameling. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De gemeente moet zorgen voor een adequate inzameling van het huishoudelijke afval.  

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De Gemeente Ouder-Amstel gaat per 1 januari 2021 over tot de invoering van Diftar 

(een gedifferentieerd tarief) voor het huishoudelijk restafval. De invoering van Diftar 

heeft mede als doel om de landelijke VANG-doelstellingen te halen door met een 

financiële stimulans het afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval te 

verminderen en de lasten voor de inwoners te verlagen (de vervuiler betaald). In de 

raadscommissie van 2 april 2019 is een voorkeur uitgesproken voor een systeem met 

Diftar per aanbieding en betaling via een prepaid. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Door de gemeenteraad moet worden vastgesteld welk Diftarsysteem zal worden 

toegepast zodat dit technisch verder kan worden uitgewerkt en in september aan de 

gemeenteraad kan worden gevraagd het budget voor de uitvoering beschikbaar te 

stellen, zodat in het najaar 2019 kan worden begonnen met de aanbestedingsprocedure 

en de containers in het voorjaar 2020 kunnen worden omgebouwd. Het najaar 2020 

kunnen we dan gebruiken als testperiode waarbij de kinderziekten uit het systeem 

kunnen worden gehaald 

 

Wat gaan we doen? 
Conform de door de commissie Ruimte van 2 april uitgesproken voorkeur zal het 

Diftarsysteem worden toegepast op basis van het aantal aanbiedingen met een prepaid 

betaling bij de ondergrondse restafval container. Om het Diftarsysteem in 1 januari 2021 

te kunnen laten ingaan zal in september moeten worden begonnen met het opvragen van 

de offertes voor de aanpassingen van de ondergrondse afvalcontainers. In de 

bijgevoegde notitie van JMA staan de verschillende mogelijkheden voor het inzamelen 

van PMD. De keuze daarvoor zal uiterlijk in de zomer van 2020 moeten worden gemaakt  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Door de invoering van Diftar zullen de bewoners financieel gestimuleerd worden om het 

huishoudelijk afval te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen.  

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Door de commissie is op 2 april 2019 al de voorkeur uitgesproken voor een Diftar 

inzamelsysteem op basis van het aantal aanbiedingen met een prepaid 
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betalingsmethode. Er zal nog een keuze moeten worden gemaakt 

over wijze waarop het PMD wordt ingezameld. In de notitie van JMA 

zijn de verschillende methode hiervoor beschreven. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De kosten worden voorlopig geraamd op: 

 

Omschrijving Investering Jaarlast/kosten 

Eenmalige uitvoeringskosten 1.151.920,-- -  109.905,-- 

Structurele kosten per jaar  -  256.520,-- 

Structurele opbrengst per jaar  + 405.350,-- 

SALDO  +   38.925,-- 
Opm: In dit overzicht zijn de kosten voor PMD containers (een investering van 145.200,-- met een 
jaarlast van ca 9.600,-- meegenomen. De besluitvorming hierover zal in een later stadium 

plaatsvinden 

      

De in de notitie van JMA genoemde kosten voor het aanpassen van de huidige 

ondergrondse containers vallen ruim binnen de geraamde kosten. 

 

In september zullen de kosten op basis van de gekozen systemen voor Diftar en het 

betalen verder worden uitgewerkt zodat het budget voor de invoering van Diftar 

beschikbaar kan worden gesteld. 

 

Eind 2020 zal in de tarievennota door de gemeenteraad de nieuwe afvalstoffenheffing en 

het Diftar-tarief worden vastgesteld. 

 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Er zal nog een uitgebreid communicatieplan worden opgezet hoe we de inwoners kunnen 

betrekken bij de uiteindelijke invoering van Diftar. Omdat door de gemeenteraad reeds 

gekozen is voor de invoering van Diftar zal de communicatie hoofdzakelijk bestaan uit 

informeren en het krijgen van draagvlak voor het verder scheiden van het huishoudelijke 

afval. Daarnaast zal eind 2019 zoals in de notitie van JMA is aangegeven wel participatie 

plaatsvinden over het invoeren van de PMD inzameling. Dit kan door middel van een 

thema avond voor de inwoners in het gemeentehuis en Dorpshuis over het invoeren van 

Diftar en de uitgifte van de pasjes met aansluitend een enquête. Op deze avonden 

kunnen we tevens de meningen peilen over de speciale doelgroepen zoals mensen met 

medisch afval ed. Graag horen we van u welke optie voor de inzameling van PMD uw 

voorkeur heeft. 

 

Wat is het vervolg? 

In september is de kostenraming beschikbaar voor de invoering van de door de 

gemeenteraad vastgestelde Diftar-inzamelvorm voor het beschikbaar stellen van het 

benodigde uitvoeringsbudget. Hierna zal worden begonnen met het bestellen van de 

componenten en aanpassingen aan de ondergrondse containers die nodig zijn voor de 

invoering van Diftar. 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/50, 

 

 

BESLUIT :  
 

Besluit 

- Bij de invoering van Diftar te kiezen voor het inzamelsysteem op basis van het aantal 

aanbiedingen met een prepaid betalingsmethode. 

- In het najaar van 2019 de participatie te starten voor het inzamelen van het PMD 

afval. 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019  

De raad voornoemd, 

 

De plv raadsgrifier       de vorozitter 

 

 

 

 

 

E. Kling         J. Langenacker 
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Van: JMA 
Aan: Raadscommissie Ruimte  
Datum: 15 mei 2019 
Betreft: Memo Prepaid Diftar en PMD inzameling 
 
Introductie 
 

De Gemeente Ouder-Amstel gaat per 1 januari 2021 over tot de invoering van Diftar (een 
gedifferentieerd tarief) voor het huishoudelijk restafval. Deze overgang heeft mede als doel om de 
landelijke VANG-doelstellingen te halen en de lasten voor de inwoners te verlagen. Diftar is een 
algemeen begrip voor vele vormen van gedifferentieerd inzamelen van afval. 
 
Diftar per aanbieding 
In de raadscommissie van 2 april 2019 is een voorkeur uitgesproken voor een systeem met Diftar per 
aanbieding. 
Inwoners betalen per keer dat zij het restafval aanbieden in het daarvoor beschikbaar gestelde 
inzamelmiddel. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van het aangeboden gewicht 
dat wordt aangeboden. Inwoners worden hierin ook niet gestuurd op de omvang het aangeboden 
afval. Voorbeeld: inwoners kunnen proberen om meerdere afvalzakken in de trommel van de 
container te stoppen. Hierbij wordt gewerkt met een vast tarief dat in rekening wordt gebracht per 
keer dat men afval wegbrengt. De methode met diftar per aanbieding is zeer beproefd in Nederland. 
Er zijn ook verschillende aanbieders van zowel de hard- als de software met veel ervaring. De ruime 
ervaring van de aanbieders maakt dat dit systemen gebruiksvriendelijk en storingsongevoelig zijn. 
 
Betaling met prepaid kaart 
Voor wat betreft de methode van afrekenen heeft de commissie een voorkeur aangegeven voor een 
systeem met een prepaid kaart. Op deze wijze heeft de inwoner alles in eigen hand. Een bedrag op 
de Afvalpas, waarmee bewoners de ondergrondse container kunnen openen. Het bedrag wordt 
onmiddellijk afgeschreven van het tegoed en inwoners hebben een simpel overzicht van hun 
uitgaven. Deze variant is het meest servicegericht naar de inwoner. Wel dienen de systemen op de 
containers en de werking van de Afvalpas hierop ingericht te worden. 
In deze notitie treft u een beschrijving aan van de werking van dit systeem en een uitwerking van de 
verdere keuzes die gemaakt moeten worden.  
 
Hoe werkt het 
Inwoners van Ouder-Amstel kunnen vanaf een PC met internettoegang en een webbrowser inloggen 
op een webpagina waar er saldo kunnen worden ingekocht. Deze webpagina is eenvoudig bereikbaar 
via een button op de website van de gemeente. Na het opgeven van de postcode, huisnummer, 
eventueel huisnummer toevoeging en het externe kaartnummer (afgedrukt op de kaart) wordt er 
een validatie gedaan op BAG/NAW gegevens en het externe kaartnummer. Als de validatie goed is 
bevonden kunnen de punten worden ingekocht en worden verwerkt. Een validatie is onder andere 
noodzakelijk om te controleren of de aanvrager een inwoner van Ouder-Amstel is en of er gebruik 
wordt gemaakt van een door Ouder-Amstel ter beschikking gestelde afvalpas (zie ook Privacy). 
 
Voor inwoners zonder internet toegang is het mogelijk een servicepunt in te richten bij bijvoorbeeld 
de bibliotheek of het gemeentehuis.  
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Met de afvalpas kan men zich middels een geïntegreerde smartbox (paslezer) vervolgens aanmelden 
bij de ondergrondse container waarbij na de afvalstorting het verschuldigde tegoed wordt 
afgewaardeerd. Het systeem kan zo worden ingericht dat pas na dat de storting geheel is afgerond 
de afwaardering plaatsvindt. Als de storting niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een volle 
container, dan is er dus geen afwaardering. Het systeem in de container is modulair. Voordeel 
hiervan is dat een verandering in technologie eenvoudig kan worden doorgevoerd (bijvoorbeeld 
stortingen door middel van een bankpas). 
 
Zoals aangegeven is dit een beproefd systeem in meerdere gemeenten (bijvoorbeeld Zuidplas en 
Geertruidenberg). 
 
Privacy 
Het is met het bovenstaand beschreven systeem zeer goed mogelijk om de privacy van de inwoners 
te behouden. Zoals eerder aangegeven zal bij inrichting van het proces een gedegen AVG-check 
plaatsvinden. Zoals bovenstaand aangegeven is het noodzakelijk om een check uit te voeren of het 
een huishouden uit Ouder-Amstel betreft en dat het een afvalpas uit de eigen gemeente is. 
Buurgemeenten zijn ook bezig met verandering van afvalbeleid en het eventueel invoeren van diftar. 
Nadeel van storting door anderen dan eigen inwoners is een onvoorspelbare logistiek. Containers 
zitten ‘voller’ dan je zou verwachten op basis van het aantal huishoudens. Dergelijke ongewenste 
effecten moeten voorkomen worden. 
 
Bij de inrichting van het systeem kunnen verschillende keuzes gemaakt worden welke gegevens 
opgeslagen worden. Zo kan het om logistieke redenen wenselijk zijn om het aantal stortingen per 
container vast te leggen, zodat er geleegd kan worden voordat de containers vol zitten. Ook misbruik 
(bijvoorbeeld, veel stortingen van één adres kan wijzen op bedrijfsmatig afval) kan met het opslaan 
van gegevens makkelijk opgespoord worden. Belangrijk is om hier vooraf duidelijke besluiten over te 
nemen en deze vast te leggen in de verordening. Deze verordening zal voor het in gebruik nemen van 
het systeem vastgesteld moeten worden. Vaststelling is dus voorzien medio 2020. 
 
Ook voor speciale doelgroepen met specifiek afval kan het noodzakelijk zijn gegevens op te slaan. 
Om de pas mogelijk extra op te waarderen (zie flankerend beleid). 
 
Flankerend beleid 
Door middel van dit systeem is het eenvoudig mogelijk om flankerend beleid te integreren. 
Bijvoorbeeld voor huishoudens met veel specifiek afval (bijvoorbeeld incontinentiemateriaal) kan 
vanuit de gemeente eenvoudig extra tegoed op de pas bijgeschreven worden. Ook kan er gekeken 
worden op wat voor manier zwerfafvalruimers in de gemeente extra tegoed kunnen krijgen. Hierover 
moet nadere besluitvorming plaatsvinden bij het vaststellen van de tarieven (nb dit betreft de 
vaststelling van de tarieven voor 2021) 
 
Kosten 
Op basis van de reeds bekende gegevens is een inschatting gemaakt van de systeemkosten. Dat is 
zonder aanvullende kosten voor bijvoorbeeld communicatie. Dit betreft een directiebegroting. Er zal 
een aanbesteding gedaan moeten worden. 
Aan alle huishoudens in de gemeente zal een afvalpas verstrekt moeten worden. 
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Communicatie 
Bij een belangrijke systeemwijziging (wat het invoeren van Diftar is), is een goede voorbereiding en 
een goede communicatie essentieel. Voor de communicatie is reeds een bedrag opgenomen in de 
projectbegroting. Er zal in het derde kwartaal van 2019 een communicatieplan worden opgesteld. 
Daarbij zal uiteraard gebruik worden gemaakt van ervaringen in andere gemeenten.  
 
 

PMD-inzameling in Ouder-Amstel 
Tijdens de commissievergadering bleef één vraag openstaan, deze heeft betrekking op de manier 
waarop PMD ingezameld zal gaan worden. In deze notitie staan hierover een aantal overwegingen. 
 
Nascheiding 
De verwerker van het restafval van de gemeente Ouder-Amstel is het AEB (Afval Energie Bedrijf) te 
Amsterdam. Deze verwerker maakt sinds medio 2018 gebruik van een nascheidingsinstallatie. Dit wil 
zeggen dat het restafval (ook het restafval van Ouder-Amstel) mechanisch gescheiden wordt waarbij 
plastic, blikjes en drankkartons uit het restafval worden gehaald. Het restafval gaat de 
verbrandingsoven in. Het plastic wordt verder nagescheiden en verwerkt, evenals de blikjes en de 
drankenkartons.  
Qua volume is het PMD-afval (plastic, metalen en drankenkartons) verreweg het grootst van alle 
overige afvalstromen. Op dit moment kan het PMD worden ingeleverd bij de 16 milieuparkjes met 
een PMD-container en op de 2 milieudepots in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht. Dit is met 
de nascheiding dus niet meer strikt noodzakelijk.  
 
Dilemma 
Met de invoering van Diftar ontstaat voor de inwoners een nieuwe situatie. Inwoners gaan immers 
betalen voor elke keer dat ze restafval in een ondergrondse container deponeren. Diftar maakt 
gebruik van een financiële prikkel om de hoeveelheid restafval te verminderen. Van belang is daarbij 
dat inwoners een handelingsperspectief hebben om hun restafval te verminderen, daarmee kunnen 
ze de afvalkosten verlagen. Indien het PMD niet gescheiden hoeft te worden is dat 
handelingsperspectief minder aanwezig. In de beeldvorming kan het gevoel ontstaan dat er wel voor 
PMD betaald moet worden terwijl dat niet gescheiden kan worden. 
 
Ouder-Amstel is niet de enige gemeente waar een combinatie van nascheiding en Diftar wordt 
toegepast. Deze variant komt ook voor in Heerenveen, Ooststellingwerf en de voormalige gemeente 
Winsum (nu Het Hogeland) 
 

Investeringen Aantal Smartbox Upgrade Inbouw Totaal
Containers 125 950€         285€         50€           160.625€  
Software 15.000€     
Pasjes 7000 8€              56.000€     

Jaarlijkse kosten
CMS + COM 125 132€         16.500€     
Onderhoud koppeling 5.000€       
Afschrijving + Rente (5 jr / 4%) 55.590€     
Totaal 77.090€     
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Er zijn een aantal mogelijkheden om dit dilemma (wel betalen voor afval, maar gevoelsmatig niet 
alles kunnen scheiden) aan te pakken. Voor al deze methoden geldt dat communicatie van groot 
belang is. Niet alleen bij invoering van het systeem, maar voortdurend en over meerdere jaren.  
 
Gescheiden PMD inzameling blijven aanbieden 
Een optie zou kunnen zijn om gescheiden PMD inzameling te blijven faciliteren. In de commissie van 
2 april jl. is aangegeven dat inzameling met minicontainers niet de voorkeur heeft. In dat geval zou 
het gebruik van de huidige ondergrondse PMD containers gecontinueerd kunnen worden.  
Dit wil wel zeggen dat er een ‘dubbele boodschap’ gecommuniceerd gaat worden, zowel de 
boodschap over nascheiding en de boodschap om toch PMD apart in te zamelen. Bovendien bestaat 
de kans dat de separate inzameling logistiek niet meer optimaal zal zijn. Hierdoor wordt dus een 
relatief duur maar niet meer noodzakelijk systeem operationeel gehouden. Het is moeilijk deze extra 
kosten nu inzichtelijk te maken vanwege de onbekende variabelen. 
 
Er zou, eventueel facultatief, aan de inwoners een PMD minicontainer aangeboden kunnen worden. 
Dit geeft een beter scheidingspercentage en geeft inwoners een duidelijk handelingsperspectief. Wel 
is deze methode logistiek erg kostbaar. Er moet immers ook inzameling van minicontainers 
plaatsvinden. 
 
Stoppen met gescheiden inzameling PMD 
Een tweede optie is helemaal stoppen met gescheiden PMD inzameling (bijvoorbeeld door de 
huidige ondergrondse PMD-containers om te bouwen voor restafval). In dat geval zal duidelijk 
gemaakt moeten worden dat de opbrengst voor het PMD in het Diftartarief verdisconteerd is.  
Daarmee moet wel een zekere transparantie gegeven worden bij het vaststellen van het tarief. 
Communicatie is hierbij van groot belang. Het gevaar blijft dat inwoners het gevoel hebben 
gedwongen worden te betalen voor afval dat ze niet kunnen scheiden 
 
  Voordelen Nadelen 
Alleen nascheiding Gemak voor bewoners (alles 

in 1 zak) 
Diftar moeilijker uit te leggen (wel 
afrekenen, geen mogelijkheid tot 
afvalscheiding) 

  Makkelijke 'scheidingsregels'   
  Logistiek voordelig   
  Risico vervuiling PMD ligt bij 

verwerker 
  

      
Nascheiding+ bestaande 
Ondergrondse Containers 

Diftar eenvoudiger uit te 
leggen. ("beter scheiden is 
minder betalen") 

Dubbele communicatie boodschap  

  Bewustwording bij inwoners 
(je ziet hoeveel PMD er is) 

Dubbel logistiek systeem 

    Deel risico vervuiling PMD ligt bij de 
gemeente 

      
Nascheiding+ PMD 
Containers 

Diftar eenvoudiger uit te 
leggen. ("beter scheiden is 
minder betalen") 

Dubbele communicatie boodschap  
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  Bewustwording bij inwoners 
(je ziet hoeveel PMD er is) 

Dubbel logistiek systeem 

  PMD inzameling met 
minicontainers  geeft beter 
resultaat dan met 
ondergrondse containers 

Deel risico vervuiling PMD ligt bij de 
gemeente 

    Extra container bij het huis/in de tuin 
 
Scheidingsresultaat 
Door middel van nascheiding wordt al het PMD uit het restafval gehaald. Er is dus geen sprake van 
extra afvalscheiding door ook bronscheiding (via ondergrondse container of PMD container toe te 
passen). 
 
Participatie 
Het is natuurlijk zeer goed mogelijk om de voorkeur van de inwoners van Ouder-Amstel te peilen als 
het gaat om de PMD inzameling. Dit kan bijvoorbeeld door een enquête en thema-avonden met 
inwoners. Voordeel hiervan is dat er meteen een beeld ontstaat hoeveel inwoners van een systeem 
gebruik zouden willen maken. In de planning van dit project is hier voldoende ruimte voor, dit 
participatietraject zou in het vierde kwartaal van 2019 kunnen plaatsvinden. Het besluit over de PMD 
inzameling zal in de zomer van 2020 genomen moeten zijn. 
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Nummer 2019/27  
 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Visie hotels en leisure in Ouder-Amstel & 

bouwstelen voor ontwikkelingen 

portefeuillehouder : Axel Boomgaars & Marian van der Weele 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
De grote projecten hebben behoefte aan kaders voor de ontwikkeling van hotels en 

leisure. Daarom is deze visie opgesteld. Er zijn kaders geschetst voor de aantallen 

ontwikkelingen, de gewenste doelgroepen en suggesties gegeven voor invulling passend 

bij deze kaders.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De gemeente heeft weinig tot geen wettelijke bevoegdheden/taken op het gebied van 

economische zaken. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleid is bepaald in de 

gemeentewet.  

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De grote projecten (Amstel Business Park Zuid (ABPZ) en De Nieuwe Kern (DNK)) 

hebben kaders nodig voor de ontwikkeling van hotels en leisure. Leisure zijn faciliteiten 

voor vrijetijdsbesteding. Naast de DNK en ABPZ wordt ook voor Ouderkerk aan de 

Amstel, Duivendrecht en het buitengebied aangegeven waar kansen liggen.  

 

Voor DNK heeft de raad eerder in de Nota van Uitgangspunten (2013) vastgesteld dat we 

voor DNK uitgaan van 250.000 m2 bvo niet-wonen.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) en De Nieuwe Kern (DNK) zijn in een fase van 

voorbereiding waarbij uitspraken gedaan moeten worden over het al dan niet toestaan 

van de ontwikkeling van hotels en leisure. Deze visie en bouwstenen zijn hier input voor. 

Dit wordt vastgelegd in de Richtlijnen voor ontwikkeling en daaropvolgende 

bestemmingsplannen (ABPZ) en in de structuurvisie en bestemmingsplannen (DNK).  

 

Wat gaan we doen? 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de in het rapport voorgestelde visie voor 

hotels en leisure.  

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de in het rapport genoemde bouwstenen 

voor ontwikkelingen.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Voorliggend voorstel geeft kaders voor ontwikkeling. Dat zijn ontwikkelmogelijkheden 

voor hotels en leisure, waarbij in de praktijk moet blijken of die mogelijkheden ook 

gerealiseerd gaan en kunnen worden. De ruimtelijke uitwerking vindt plaats in de diverse 

projecten na bijbehorende participatie.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
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Kwantitatieve bouwstenen hotels 

Qua vraag maakt Ouder-Amstel deel uit van de regio Amsterdam. Een opvallende 

ontwikkeling aan de vraagzijde is de recente toenemende groei in de zakelijke markt, 

terwijl de groei in het toeristische segment afzwakt. Voor de Amsterdamse markt blijft 

extra de marktruimte substantieel die tot en met 2025 op 6.000 – 10.000 kamers 

ingeschat wordt. Aan de aanbodzijde definiëren we een lokaal marktgebied dat naast 

gemeente Ouder-Amstel aangrenzende gebieden ten oosten en noorden bevat. In totaal 

bevinden zich in het lokale marktgebied qua aanbod 3.989 hotelkamers, terwijl dit 

gemiddeld in vergelijkbare marktgebieden rond de 5.000 ligt, een verschil van zo’n 1.000 

– 1.500 kamers. Gezien de nabijheid van Amsterdam is te verwachten dat ons 

marktgebied (ruim) bovengemiddeld presteert. In de aanbodmix valt verder op de 

afwezigheid van boutique-hotels en een sterke concentratie in het standaard 3-4 sterren 

segment, ketenhotels.  

 

Voor Ouder-Amstel totaal is er een realistisch ontwikkelpotentieel van 1.500 – 2.000 

kamers, met name in het zakelijke segment. Daarbij zijn er kansen om enkele 

aansprekende leisure-formules aan te trekken. Het uitgangspunt is een visie op kwaliteit 

en het creëren van een bestemming, waarbij de ontwikkeling van hotels en leisure-

voorzieningen aansluit op vier doelgroepen die allen op specifieke plekken in de 

gemeente Ouder-Amstel bediend worden.  

 

Kwantitatieve bouwstenen leisure 

Het palet aan leisure-voorzieningen is in het marktgebied relatief beperkt, met de 

volgende faciliteiten die ontbreken of nauwelijks aanwezig zijn: 

a. Grotere, toonaangevende attracties 

b. Een binnenzwembad en wellnesscentrum 

c. Een Family Entertainment Centre (FEC) of Edu-tainment centrum: verschillende type 

moderne leisurevoorzieningen voor lering en vermaak 

d. Nieuwe innovatieve leisure, in de vorm van een aansprekende attractie en/of museum 

 
Kwalitatieve bouwstenen 

Toeristen worden volgens het BSR-Model (zie rapport pagina 14 en bijlage 1) ingedeeld 

in zeven profielen. Binnen de MRA worden twee doelgroepen relatief veel bediend: de 

Harmoniezoekers en Plezierzoekers. De volgende doelgroepen worden juist relatief 

onder-bediend: 

1. Avontuurzoekers 

2. Rustzoekers 

3. Stijlzoekers 

4. Inzichtzoekers.  

 

Voor Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en het buitengebied, ABPZ en DNK, is per 

gebied onderzocht welke doelgroep bij het gebied past.  

 

 Ouderkerk aan de Amstel is de plek waar de Stijlzoeker en de Rustzoeker bediend 

worden. Deze doelgroepen houden van kleinschaligheid, rust en luxe.  

 De visie voor de kern Duivendrecht en het buitengebied van de gemeente Ouder-

Amstel (De Ronde Hoep, Amstelscheg en Ouderkerkerplas) is in lijn met de visie 

voor Ouderkerk: kleinschalig, gericht op de Stijl- en Rustzoeker en met een focus 

op de opwaardering/versterking van cultureel erfgoed.  

 ABPZ is conceptueel de tegenhanger van Ouderkerk. Er wordt een verdere 

uitbreiding in het zakelijke segment voorzien, met enkele formules die qua 
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segmentatie een verbreding op het budget-segment (nu bediend door Bastion) 

betekenen. Hiermee wordt ook aangesloten op de verwachte verdere groei van de 

creatieve industrie in het gebied. 

 In de Nieuwe Kern (DNK) komt alles samen en worden met name de Avontuur- en 

Inzichtzoekers bediend. Hier wordt zowel de toeristische als de zakelijke markt 

bediend. 

 

Samengevat komt dit per gebied op het volgende neer.  

De diverse ontwikkelingsbouwstenen vinden hun plek op basis van het laadvermogen en 

de specifieke kwaliteiten van de deelgebieden. De nadruk ligt daarbij op de 

locatieversterkende kwaliteiten die een ontwikkeling moet hebben.  

 

OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

Kleinschalig en zeer hoogwaardig. Maximaal 100 hotelkamers en een of twee zeer 

hoogwaardige restaurants in geïntegreerde concepten.  

 

BUITENGEBIED EN DUIVENDRECHT 

Kleinschalig met een focus op de opwaardering/versterking van cultureel erfgoed met 

natuur- en voedselbeleving als centrale thema’s. In Duivendrecht zijn twee locaties die 

voor kleinschalige herbestemming in aanmerking komen. Voor het buitengebied worden 

geen concrete ontwikkellocaties aangewezen, maar wel wordt beoogd het agrariërs 

makkelijker te maken om nevenactiviteiten te ontplooien via de herziening van het 

bestemmingsplan buitengebied. Daarnaast zijn in Duivendrecht en het buitengebied geen 

concrete projecten waar input qua mogelijke programmering voor nodig is. 

 

AMSTEL BUSINESSPARK ZUID 

2 à 3 hotels (met in totaal rond de 500 kamers) in het zakelijke segment. Daarbij een 

leisure-trekker bijvoorbeeld in het food & beverage segment. 

 

DE NIEUWE KERN 

Een breed aanbod van hotels (5 - 7 hotels met totaal 1.000 – 1.500 kamers) en twee 

leisure-trekkers die gericht zijn op de Avontuur- en Stijlzoekers.  

 

Voor DNK heeft de raad eerder in de Nota van Uitgangspunten (2013) vastgesteld dat we 

voor DNK uitgaan van 250.000 m2 bvo niet-wonen. Hotels en leisure hebben geen 

vastomlijnd vloeroppervlak. Dat verschilt behoorlijk per initiatief. Binnen de 250.000 m2 

is naast de hotels en leisure uit dit voorstel zeker voldoende ruimte voor andere niet-

wonen functies als kantoren, recreatie, sport, horeca, detailhandel en overige 

voorzieningen, en parkeren. De programmatische invulling vindt plaats inde 

structuurvisie. 

 

Voor ABPZ worden deze cijfers opgenomen in de richtlijnen voor ontwikkeling, die 

gelijktijdig met dit voorstel ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.  

 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit raadsvoorstel.  

Wel kan de toeristenbelasting een flinke inkomstenbron zijn. Ter vergelijking, het Bastion 

hotel met 192 kamers heeft in 2018 bijna €350.000 aan toeristenbelasting opgeleverd.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
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Bij het opstellen van die visie zijn de gemeenten in Amstelland-Meerlanden betrokken. 

Daarnaast is gesproken met Amsterdam en met de regisseur verblijfsaccommodaties en 

leisure van de MRA.  

 

De OVOA en BIZ zijn in gelegenheid gesteld om te reageren op het concept van dit 

rapport. Hun opmerkingen zijn verwerkt. 

 

De gemeente Amsterdam heeft een hotelstop ingevoerd op haar grondgebied en is 

kritisch ten opzichte van hotelontwikkelingen dicht bij haar grondgebied. Ze deelt de 

opvatting dat in het kader van gebiedsontwikkeling een goed hotel, met eventueel 

leisure, een gebiedsversterkende werking heeft en bijdraagt aan de nodige 

functiemenging in een gebied. Ze vraagt te focussen op verblijfsaccommodaties die een 

positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor bedrijven, omdat hotels louter 

gericht op toeristen leiden tot meer drukte in het centrum van Amsterdam. Deze wens is 

in lijn met onze visie voor de gebieden ABPZ en DNK waar zowel de zakelijke als de 

toeristische markt bediend worden.  

 

Na vaststelling wordt bijgevoegd document gepubliceerd.  

 

Wat is het vervolg? 

De visie en de bouwstenen voor ontwikkeling zijn input voor projecten en ontwikkelingen. 

Uitvoering kan pas plaatsvinden na besluitvorming en participatie behorende bij het 

betreffende project.  

 

Hotelontwikkelingen dienen ook regionaal afgestemd te worden. Daarvoor is een MRA 

toetsingskader verblijfsaccommodaties in wording. Daarmee wordt regionaal advies 

gegeven over de wenselijkheid van een bepaalde ontwikkeling, waarbij Amsterdam ook 

altijd wordt gehoord. De gemeente blijft zelf bevoegd tot besluitvorming over het 

initiatief. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Door het vaststellen van bestemmingsplannen komt de uitvoering van deze kaders weer 

ter besluitvorming bij de gemeenteraad.  
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019 nummer 

2019/27, 

 

 

BESLUIT : 
- in te stemmen met de voorgestelde visie voor hotels en leisure.  

- in te stemmen met de in het rapport genoemde bouwstenen voor ontwikkelingen.  

 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
E. Kling  J. Langenacker 
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INLEIDING EN SAMENVATTING 

INLEIDING    

In de gemeente Ouder-Amstel staan grote ontwikkelingen op stapel. De Nieuwe 

Kern (DNK)  is één van de grootste gebiedsontwikkelingen in de MRA en ook de 

transformatie van Amstel Business Park Zuid (ABPZ) is een grote en complexe 

uitdaging. De gemeente als geheel is ook een uitzonderlijk in de zin dat het 

stedelijke en landelijke kenmerken combineert. Daarbij bevindt de gemeente zich 

in het marktgebied Amsterdam, waar de hotel- en vrijetijdsmarkt een dynamiek 

van historische proporties vertoont.  

 

Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Ouder-Amstel Bureau Stedelijke 

Planning gevraagd een hotel- en leisurevisie op te stellen met uitwerking van 

programmering voor de deelgebieden DNK, ABPZ en Ouderkerk. Onze rapportage 

volgt het principe van de “bouwstenen-methode”, waarin vanuit een landelijk-

regionaal perspectief wordt afgedaald naar een lokaal perspectief en stap voor stap 

bouwstenen worden verzameld als input voor de visie en programmering. De 

rapportage is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 1: contextanalyse, met landelijke trends, markt- en 

beleidsachtergrond op MRA-niveau en een voor dit rapport speciaal 

ontwikkelde leisure-clusteranalyse 

• Hoofdstuk 2: marktanalyse hotels en leisure 

• Hoofdstuk 3: visie 

• Hoofdstuk 4: programmering deelgebieden 

• Hoofdstuk 5: afronding en conclusie 

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van oktober tot en met december 2018, 

waarna de eerste resultaten zijn gepresenteerd in een workshop met de directe 

belanghebbenden. Vervolgens heeft in januari-februari 2019 als eerste een 

interne review plaatsgevonden en in maart-april een review door MRA en de 

gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer. Dit rapport is het 

resultaat van dat afstemmingsproces. 

 

We hopen dat dit rapport zal bijdragen aan een verbeterd ontwikkelkader in de 

ondersteuning van gebiedsontwikkelingen in de gemeente Ouder-Amstel. 

SAMENVATTING    

Het toerisme in Nederland zit de laatste jaren enorm in de lift. Het NBTC voorspelt 

dat de groei zal aanhouden met gemiddeld 7% jaarlijkse toename van het aantal 

buitenlandse gasten. De belangrijkste uitdaging is de betere spreiding van het 
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toerisme in Nederland, waarvoor NBTC in oktober 2018 de nieuwe strategie 

“Perspectief 2030” heeft gelanceerd. Aan de aanbodzijde zien we gestage 

omzetgroei en meer segmentatie, parallel aan de door NBTC voorgestane leisure-

leefstijlmethode, een hulpmiddel om vraag en aanbod sterker op elkaar aan te 

laten sluiten. De groei van het inkomend toerisme is het meest merkbaar in 

Amsterdam, dat op dit moment dan ook de best presenterende hotelmarkt van alle 

hoofdsteden in Europa is. De toeristisch druk ligt hier inmiddels hoger dan Parijs, 

met bijna 20 hotelovernachtingen per inwoner per jaar. Op MRA-niveau speelt de 

noodzaak tot spreiding het sterkst, vandaar dat een nieuw ontwikkelkader 

verblijfsaccommodaties in wording is, dat naar verwachting in het voorjaar van 

2019 definitief zal worden.  

 

Een leefstijlanalyse op MRA-niveau laat zien dat vier van de zeven doelgroepen 

relatief onderbediend worden: de Avontuurzoeker, de Stijlzoeker, de Inzichtzoeker 

en de Rustzoeker. Gezien de forse MRA-marktruimte van 9.000 kamers zal de visie 

voor Ouder-Amstel met name een kwalitatieve visie moeten zijn, waarin niches in 

de markt ingevuld worden en een nieuwe bestemming gecreëerd wordt, waarmee 

waterbedeffecten voorkomen worden.  

 

Qua vraag maakt Ouder-Amstel deel uit van Amsterdam, aan de aanbodzijde 

definiëren we een lokaal marktgebied dat naast gemeente Ouder-Amstel 

aangrenzende gebieden ten oosten en noorden bevat. In totaal bevinden zich in 

het lokale marktgebied 3.989 hotelkamers, terwijl dit gemiddeld in vergelijkbare 

marktgebieden rond de 5.000 ligt, een verschil van zo’n 1.000 – 1.500 kamers. In 

de aanbodmix valt verder op de afwezigheid van boutique-hotels en een sterke 

concentratie in het standaard 3-4 sterren segment, ketenhotels. Een opvallende 

ontwikkeling aan de vraagzijde is de recente toenemende groei in de zakelijke 

markt, terwijl de groei in het toeristische segment afzwakt. Voor de Amsterdamse 

markt blijft extra de marktruimte substantieel die we tot en met 2025 op  6.000 – 

10.000 kamers inschatten. Voor Ouder-Amstel totaal zien we een realistisch  

ontwikkelpotentieel van 1.500 – 2.000 kamers, met name in het zakelijke segment.  

Daarbij zijn er kansen om enkele aansprekende leisure-formules aan te trekken. 

 

Het uitgangspunt is een visie op kwaliteit en het creëren van een bestemming, waarbij 

de ontwikkeling van hotels en leisure-voorzieningen aansluit op vier doelgroepen 

die allen op specifieke plekken in de gemeente Ouder-Amstel bediend worden. De 

Nieuwe Kern (DNK) zien we als een nieuw centrum van de Zuidoost-lob, waarin 

een compleet aanbod wordt geconcentreerd in voorzieningen voor zowel de 

toeristische als zakelijke markt. De diverse programmaonderdelen vinden hun 

plek op basis van het laadvermogen en de specifieke kwaliteiten van de drie 

deelgebieden. Naast de twee grootstedelijke kerngebieden DNK en ABPZ vormen 

Ouderkerk, Duivendrecht en het buitengebied een tegenhanger, gericht op de Stijl- 

en Rustzoekers. In deze gebieden zien we kleinschaligheid, opwaardering van 

cultureel erfgoed en verbinding met de natuur als uitgangspunten.  
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Gezamenlijk vormen de deelgebieden een totaalbestemming, waar voor 

verschillende doelgroepen iets te beleven valt. Kernbegrip is diversiteit in beleving: 

de visie voor Ouder-Amstel ligt in het bieden van een breed palet aan 

verblijfsomgevingen, waar voor zowel inwoners, werkenden als bezoekers een 

compleet aanbod te vinden is. 

 

Voor de drie deelgebieden adviseren we de volgende programmatische invulling: 

1. Ouderkerk aan de Amstel: kleinschalig en zeer hoogwaardig. Maximaal 100 

hotelkamers en een of twee zeer hoogwaardige restaurants in geïntegreerde 

concepten, zoals een “restaurant-boutique hotel” 

2. ABPZ: 2 à 3 hotels (met in totaal rond de 500 kamers) in het zakelijke segment. 

Daarbij een leisure-trekker in het F&B-segment, mogelijk in de vorm van een 

overdekte markt. 

3. De Nieuwe Kern: een breed aanbod van hotels gericht op zowel de zakelijke 

als toeristische markt (5 - 7 hotels met totaal 1.000 –1.500 kamers) en twee 

leisure-trekkers die gericht zijn op de Avontuur- en Stijlzoekers.  

 

De kansen voor de verwezenlijking van dit programma zijn groot: vanuit de markt 

staan alle seinen op groen. Een visie op kwaliteit staat wel centraal, waarbij de 

nadruk is gelegd op de locatieversterkende kwaliteiten van het programma en de 

aansluiting op de andere functies in de gebiedsontwikkelingen. Hierin wordt ook 

de aansluiting gezocht op de enorme groei in Amsterdam Zuidoost, waarin het 

komend decennium het inwoneraantal met ongeveer 100.000 gaat toenemen. De 

ontwikkeling van het draagvlak voor voorzieningen is daarom substantieel. Met de 

voorgestelde hotel- en leisureprogrammering van ABPZ en DNK spelen we hierop 

in. 
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1 CONTEXTANALYSE 

De opstelling van deze visie is uitgevoerd tegen de achtergrond van de op stapel 

staande ontwikkelingen in de gemeente Ouder-Amstel en het nieuwe MRA 

toetsingskader verblijfsaccommodaties. De context voor de visie op de 

ontwikkeling van hotels en leisure in Ouder-Amstel is echter breder. De nieuwe 

nationale visie NBTC Perspectief 2030, gelanceerd in oktober dit jaar speelt een rol, 

alsmede de marktontwikkelingen in Amsterdam en nabijgelegen stadsdeel 

Zuidoost.  

 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de context, waarmee de eerste 

bouwstenen voor de visie gelegd worden. 

 

1.1 LANDELIJKE ACHTERGROND 

De toerismesector en dus ook de hotelmarkt in Nederland is sterk in beweging, 

met een sterke toename van de dynamiek aan zowel de vraag- als aanbodzijde van 

de markt. We beginnen daarom met een samenvatting van de nationale 

marktontwikkelingen en het recent gelanceerde Perspectief 2030 van NBTC. 

Daarbij doen zich in versneld tempo ontwikkelingen aan de aanbodzijde voor, met 

name op het vlak van nieuwe concepten en exploitanten, die in de Nederlandse 

groeimarkt nieuwe kansen zien. 

 

ENORME GROEI VAN HET TOERISME IN NEDERLAND    

Het inkomend toerisme zit al enige jaren enorm in de lift. Het NBTC voorspelt dat 

de groei van de laatste jaren aanhoudt. Zelfs in een conservatief scenario zal het 

aantal buitenlandse gasten blijven groeien met een gemiddeld jaarlijks 

groeipercentage van 7% en stijgen van 17,6 miljoen in 2017 naar 28,8 miljoen in 

2030. Ook de binnenlandse markt blijft groeien (al zij het in een matiger tempo) 

van 24,3 miljoen gasten in 2017 naar 30,9 miljoen in 2030.  

 

PERSPECTIEF 2030: BESTEMMING NEDERLAND     

NBTC presenteerde in oktober dit jaar haar nieuwe visie “Perspectief 2030”, waarin 

een gebalanceerde ontwikkeling van het toerisme in Nederland centraal staat. De 

lusten en lasten moeten beter verdeeld worden en er wordt ingezet op de 

aantrekkelijkheid van steden en streken door heel Nederland. Het doel van de visie 
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is het toekomstbestendig ontwikkelen van de bestemming Nederland, als geliefde, 

waardevolle en leefbare bestemming. De visie beperkt zich aldus niet tot de 

huidige uitdagingen van grootstedelijke gebieden, maar adresseert nadrukkelijk de 

kansen voor heel Nederland. Er zijn een vijftal strategische prioriteiten geformuleerd 

die centraal staan in de ontwikkeling richting 2030: 

 

1: Lusten en lasten in balans 

Er moet actief worden ingezet op het vergroten van de lusten van bezoek voor alle 

Nederlanders en de bewustwording hiervan. Daarnaast is het prioriteit om de 

lasten die met bezoek gepaard gaan actief en zichtbaar tot een aanvaardbaar 

minimum te beperken. 

 

2: Nederland overal aantrekkelijk 

Andere bezoekers naar andere plekken in Nederland trekken, waar mogelijk ook 

op andere momenten. Hiervoor is het nodig om het huidige aanbod te verbeteren, 

nieuw aanbod te ontwikkelen en onbekende gebieden meer in de spotlights te 

plaatsen. Door toekomstige bezoekers beter te spreiden over Nederland, profiteren 

meer regio’s en bewoners van de waarde van bezoek. Dit bouwt voort op de 

bestaande HollandCity-strategie. Daarin vormt de nieuwe Leisure Leefstijlen-

benadering een belangrijk onderdeel. Gebieden kunnen hun aantrekkelijkheid 

vergroten als het aanbod van hotels en leisurevoorzieningen beter aansluit op de 

beoogde doelgroepen.  

 

3: Toegankelijkheid en bereikbaarheid 

Een integrale benadering van lucht-, spoor-, weg- en waterverkeer. Bewoners en 

bezoekers hebben baat bij duurzame mobiliteitsoplossingen die leiden tot 

optimale bereikbaarheid van de eerste tot en met de laatste kilometer van de reis. 

Dit vraagt om mobiliteit die aansluit bij de behoeften en het gedrag van bezoekers 

én bewoners. 

 

4: Verduurzaming moet 

De gestelde klimaatdoelen behalen en een vitale leefomgeving waarborgen voor 

alle Nederlanders. We moeten verduurzamen, circulair omgaan met grondstoffen, 

vervuiling en verspilling voorkomen en CO2-uitstoot minimaliseren. Belangrijk 

speerpunt is om duurzame initiatieven (financieel) te belonen. 

 

5: Een gastvrije sector 

Gastvrijheid is het fundament voor een aantrekkelijke bestemming. Voor een 

optimale gastvrijheidsbeleving moeten we investeren in het imago, de 

professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. 

 

NIEUWE CONCEPTEN EN EXPLOITANTEN    

De sterke groei van het toerisme jaagt ook vernieuwing in de sector aan. Nieuwe 

gesegmenteerde concepten komen op die een specifieke doelgroep bedienen. Ze 
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zijn een welkome toevoeging op de verbreding van het aanbod en genereren vaak 

hun eigen vraag. Voorbeelden van zulke concepten zijn: 

1. Zoku: een inmiddels wereldberoemd Amsterdams concept, dat nu in 

voorbereiding is van een wereldwijde roll-out. Specifiek gericht op de 

individuele zakelijke reiziger voor wie efficiëntie en een “community-

experience” belangrijk zijn.  

2. Guesthouse Hotel: een formule voor de recreatieve groepstoerist, met name 

gezinnen, families en groepen. Met veel bedden per kamer, een budget-

concept 2.0, waarin “waar voor je geld” centraal staat 

3. You-hotel: een nieuw “sociaal” hotelconcept waarbij participatie van de 

hotelgast in de buurt centraal staat.  

Deze drie zijn slechts voorbeelden van onafhankelijke nieuwe concepten. Ook de 

grote internationale ketens zijn bezig met een segmentatie-slag. Voorbeelden 

daarvan zijn de Marriott Autograph Collection (een vijf-sterren boutique concept in 

bijzondere gebouwen) of Adagio, het zakelijke apart-hotel concept van Accor.  

 

FLEXIBILISERING EN FUNCTIEMENGING    

In aansluiting op de hiervoor genoemde trend zien we zowel steeds meer 

“hybride” hotelconcepten (zoals Zoku, maar ook Joinn) waarin verblijven 

gecombineerd wordt met werken. Dit soort concepten, die soms juridisch-

planologisch moeilijk inpasbaar zijn hebben vaak wel het potentieel een positieve 

bijdrage te leveren aan duurzaamheid en leefbaarheid. Zo zijn ze vaak eenvoudig 

om te vormen naar reguliere appartementen en kunnen ze een functie vervullen 

in “community building”.  

 

1.2 REGIONALE CONTEXT: METROPOOLREGIO 
AMSTERDAM 

De groei van het toerisme is het meest merkbaar in Amsterdam. De Amsterdamse 

hotelmarkt is nu de best presterende van alle grote steden in Europa met ruim 10% 

RevPAR-groei het afgelopen jaar1. Het succes van Amsterdam als bestemming is 

zodanig dat zowel op stads- als metropoolniveau steeds meer stappen genomen 

worden om de groei van het toerisme beter te spreiden. De belangrijkste 

ontwikkelingen, die allen een effect zullen hebben op de visie op hotel- en leisure-

ontwikkelingen in Ouder-Amstel, zijn: 

• De gemiddelde kamerprijs (ADR)in Amsterdam  neemt sterk toe en zal 

verwachting op €158 uitkomen in 2019. Dit zal steeds meer gasten doen 

besluiten hun heil elders te zoeken, ook buiten de MRA 

                                                      
1 Bron: PWC 
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• Het MRA-bureau heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de marktruimte 

voor hotels. Uitkomst is dat na 2020 een extra marktruimte van 9.000 

kamers ontstaat, die (op dit moment) niet ingevuld lijkt te worden2 

• Het nieuwe college in Amsterdam gaat steeds meer maatregelen nemen om 

de verdere groei van het toerisme in te perken. Zo wordt de groei van het 

aantal bedden beperkt en de City Marketing organisatie omgevormd 

• Er is een nieuw MRA-toetsingskader in wording, waardoor elk hotelplan 

van meer dan 50 kamers in de gehele MRA aan een toetsingskader 

onderworpen zal worden.  

 

Met name deze laatste beleidsmatige factor is van belang voor de visie en 

programmering.  

 

HET NIEUWE MRA TOETSINGSKADER VERBLIJFSACCOMMODATIES    

In november 2018 is door de bestuurders in de MRA het groene licht gegeven 

voor de vaststelling van het nieuwe toetsingskader. Het concept-document zal 

de komende maanden verder uitgewerkt worden, om naar verwachting in 

maart 2019 definitief vastgesteld te worden. De belangrijkste uitgangspunten, 

die zeker – op een of andere wijze – zullen gaan terugkomen in de uiteindelijke 

versie zijn: 

1. Er wordt gerekend met een MRA-marktruimte van naar verwachting 18.500 

kamers tot en met 2022. Hiervan is al bijna de helft ingevuld, waardoor er een 

totale MRA-marktruimte overblijft van ongeveer 9.000 kamers. Vanuit MRA-bureau 

worden gemeenten aangemoedigd om deze marktruimte te pakken, zolang 

ieder project maar aan het toetsingskader voldoet. Het MRA-bureau verwacht 

dat de extra marktruimte niet voor 2022 ingevuld gaat worden3 

2. De hotelsector mag groeien, maar de balans tussen bewoners, bezoekers, 

bedrijven en milieu/duurzaamheid is belangrijk. Ook moet voorkomen worden 

dat er “waterbed-effecten” ontstaan als gevolg van het strenge beleid in 

Amsterdam, volgens de MRA regisseur verblijfsaccommodaties en leisure . 

3. De nieuwe verblijfsaccommodatie draagt bij aan de spreiding van het toerisme 

in de MRA en past bij het karakter en de “branding” van het gebied en voegt 

leisure toe 

4. Locatieversterking: nieuwe verblijfsaccommodaties versterken de kracht van 

de locatie waarop ze worden gerealiseerd.  Functies worden geboden die een 

meerwaarde vormen en gekoppeld zijn aan nieuwe- of bestaande leisure of zakelijke 

faciliteiten. De plek waar de verblijfsaccommodatie wordt gebouwd wordt 

aantrekkelijker, zowel voor toeristen als voor buurtbewoners. 

5. Borging van het concept: het projectvoorstel wordt ingediend door ontwikkelaar 

en exploitant, waarbij het concept onderbouwd wordt en inzicht verschaft 

wordt in de duurzame samenwerking van de partijen. 

 

                                                      
2 Bron: MRA Bureau 
3 Bron: René van Schie, Regisseur Verblijfsaccommodaties & Leisure, MRA Bureau 
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In aansluiting op de NBTC strategie en de uitgangspunten van het nieuwe MRA 

toetsingskader passen we de Leisure Leefstijlen-analyse toe om op MRA+ niveau 

inzicht te verkrijgen over de aansluiting van het aanbod en de kwalitatieve vraag. 

 

MRA+ LEISURE LEEFSTIJLEN ANALYSE    

In opdracht van acht provincies heeft SAMR Marktvinders onderzoek uitgevoerd 

naar het vrijetijdsgedrag. Op basis van het wetenschappelijke BSR-model worden 

de drijfveren van mensen geanalyseerd op twee assen: 

1. Psychologische as geeft de omgeving met emoties weer. Ben je meer ingetogen 

of uitgelaten? 

2. Sociologische as geeft aan hoe een persoon zich opstelt ten opzicht van 

zijn/haar omgeving. Leef je meer vanuit jezelf of ent je meer op de groep? 

 

Zo worden uiteindelijk zeven profielen onderscheiden. Het landelijk beeld laat de 

volgende uitkomsten zien. Het gros van de Nederlanders is een Plezierzoeker (19%), 

gevolgd door de Stijlzoeker en Rustzoeker (beide 17%). Het volledige overzicht van 

de zeven leefstijlprofielen is opgenomen in Bijlage 1. 

 

FIGUUR 1  LEISURE LEEFSTIJLEN 

Bron: Leefstijlvinder by SAMR; bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Op MRA+ niveau kunnen deze profielen gekoppeld worden aan de bestaande 

leisure-clusters. Dit verschaft inzicht welke doelgroepen het meest bedient worden 

door de bestaande leisure-clusters en welke doelgroepen relatief onder-bediend 

worden.  
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FIGUUR 2  MRA+ LEISURE CLUSTER KAART EN LEISURELEEFSTIJLEN 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

Uit deze analyse, waarin we naar de kwalitatieve aansluiting van aanbod en vraag 

kijken, komt naar voren dat met name twee doelgroepen op MRA+ niveau relatief 

veel bediend worden: de Harmoniezoekers en Plezierzoekers. De volgende 

doelgroepen worden juist relatief onder-bediend: 

1. Avontuurzoekers 

2. Rustzoekers 

3. Stijlzoekers 

4. Inzichtzoekers. 

 

Deze kunnen in de matrix weergegeven worden (zie volgende pagina). 
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FIGUUR 3 ONDER-BEDIENDE LEISURE LEEFSTIJLEN IN DE MRA 

Bron: Leefstijlvinder by SAMR; bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

1.3 CONCLUSIES CONTEXTANALYSE: EERSTE 
BOUWSTENEN VOOR DE VISIE 

Als we de rode lijnen uit het voorafgaande samenvatten, komen we op de eerste 

uitgangspunten van de visie: 

1. Om de groei van het toerisme te accommoderen en beter te spreiden wordt, 

zowel vanuit nationaal niveau (NBTC) als MRA-niveau, ingezet op het creëren 

van bestemmingen met een sterke “branding”, betere aansluiting op specifieke 

doelgroepen en waarbij synergie tussen verschillende functies versterkt wordt. 

2. In markt ontstaan steeds meer concepten en formules die zich richten op 

specifieke doelgroepen. 

3. De visie moet vooral een kwalitatieve visie zijn. In kwantitatieve zin is de vraag 

naar hotels zodanig dat deze naar verwachting niet ingevuld gaat worden voor 

2022.   

4. De volgende vier doelgroepen, allen relatief onder-bediend in de MRA, zouden 

aan de basis moeten staan van de visie. Op MRA-niveau zien we dat deze 

doelgroepen relatief onder-bediend worden: 

a. Avontuurzoekers 

b. Rustzoekers 

c. Stijlzoekers 

d. Inzichtzoekers 

 

In Bijlage 1 zijn de gedetailleerde omschrijvingen van de leefstijlprofielen 

opgenomen. 
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Verdere bouwstenen worden gelegd in het volgende hoofdstuk door een analyse 

van de lokale marktomgeving, waarin we vraagfactoren koppelen aan mogelijke 

niches in het aanbod. 
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2 MARKTANALYSE HOTELS EN LEISURE 

Als we strikt binnen de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel zouden kijken, zou er 

eigenlijk geen markt zijn: binnen de gemeentegrenzen valt slechts één hotel. De 

facto maakt de gemeente natuurlijk onderdeel uit van de Amsterdamse markt, in 

elk geval wat de vraagzijde betreft. Qua aanbod beschouwen we met name het 

direct omliggende gebied, dat hoofdzakelijk uit het Amsterdamse stadsdeel 

Zuidoost bestaat.   

 

2.1 AANBODANALYSE LOKALE MARKTOMGEVING 

De lokale marktomgeving bestaat uit haar grondgebied, het meest nabijgelegen 

deel van stadsdeel Zuidoost en het stuk ten noorden van Amstel Business Park Zuid 

(zie kaart onder). In het gebied bevinden zich: 

• 17 bestaande hotels en 1 in aanbouw (Leonardo) met een totaal van 3.689 

kamers 

• 2 grote leisurevoorzieningen, de Arena en Ziggo Dome en enkele golfbanen 

• 1 groter horeca-concept, World of Food 

• 23 min of meer onderscheidende kleinere horecavestigingen. 

 

In de lokale hotelmix valt de relatief sterke concentratie op in het 3-4 

sterrensegment, met een hoog aandeel ketens. 
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Het totale aanbod hotelkamers in het marktgebied is net iets meer dan 10% van 

het totale aanbod hotelkamers in Amsterdam.  

 

 

FIGUUR 4  AANBOD HOTELS EN LEISUREVOORZIENINGEN IN HET LOKALE MARKTGEBIED 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 



20 MARKTANALYSE HOTELS EN LEISURE 

 

Als we het huidige aanbod hotelkamers in het Marktgebied Ouder-Amstel 

vergelijken met andere gebieden rond het centrum van Amsterdam zien we dat 

het gemiddelde aanbod per marktgebied uitkomt op rond de 5.000 kamers. 

Amsterdam -Zuid en Haarlemmermeer (met 6.284 en 7.306 kamers respectievelijk) 

komen boven dat gemiddelde uit. 

 

 

FIGUUR 5 HUIDIG AANBOD (AANTAL KAMERS) VERGELEKEN 

 

Marktgebied Ouder-Amstel (waaronder dus ook een substantieel deel van stadsdeel 

Zuidoost valt) zit met 3.689 kamers dus ruim 1.300 kamers onder dit gemiddelde. 

Naast de Ziggo Dome, De Arena en enkele golfbanen (waarvan overigens alleen de 

Hoge Dijk zal blijven bestaan) is het aanbod leisure-voorzieningen relatief beperkt. 

Er zijn wat dat betreft ruime mogelijkheden om het aanbod leisure-voorzieningen 

te vergroten.   

 

2.2 VRAAGANALYSE: DE AMSTERDAMSE HOTELMARKT 

RECENTE ONTWIKKELINGEN    

Het totaal aantal overnachtingen is de laatste jaren (sinds 2013) met gemiddeld 9% 

per jaar toegenomen en komt naar verwachting dit jaar uit op ongeveer 16,8 

miljoen. Hiermee staat Amsterdam in de top van de Europese hoofdsteden qua 

toeristische druk, gerekend in aantal overnachtingen per inwoner.  

 

Met bijna 20 overnachtingen per inwoner per jaar is Amsterdam de Europese 

hoofdstad met de hoogste toeristische druk. Dit is des te opvallender als we 

Amsterdam vergelijken met andere Nederlandse steden(met uitzondering van 

Maastricht), waar deze indicator gemiddeld op 2 á 3 ligt.  
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FIGUUR 6  OVERNACHTINGEN PER INWONER (AMSTERDAM: 2018; ANDERE STEDEN LAATST BESCHIKBARE JAAR) 

Bron: Eurostat The Urban Audit Database, CBS; bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Ook opvallend is de ontwikkeling in de verhouding zakelijke en toeristische 

overnachtingen. Het aandeel zakelijk nam in de periode 2013 – 2016 gestaag af van 

37% naar 32%, maar neemt de laatste jaren weer toe om naar verwachting in 2018 

op 34% uit te komen. 

 

 

FIGUUR 7  AMSTERDAM: ONTWIKKELING OVERNACHTINGEN 

Bron: CBS, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Een nadere analyse van de laatste 7 kwartalen laat zien dat er sinds het derde 

kwartaal 2017 een omslag heeft plaatsgevonden: tot die tijd groeide het aantal 

toeristische overnachtingen harder dan de zakelijke, sindsdien is dat omgekeerd. 

Gezien de rem die er op toerisme-ontwikkeling in Amsterdam gezet wordt, is de 

verwachting dat deze recente toename van het aandeel zakelijke overnachtingen 

zal doorzetten.  
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FIGUUR 8 AMSTERDAM: RECENTE GROEI VAN DE ZAKELIJKE MARKT (IN BLAUW) 

Bron: CBS, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

TOEKOMSTVERWACHTINGEN    

De komende twee jaar zullen naar verwachting rond de 8.000 hotelkamers in 

Amsterdam gerealiseerd worden. Hierdoor zal de gemiddelde kamer-

bezettingsgraad iets onder druk komen te staan, maar van een sterk effect is geen 

sprake. De gemiddelde bezettingsgraad in Amsterdam ligt al jaren boven de 80% en 

zal (ook) in 2018 uitkomen op rond de 83%. Amsterdam hoort ook op het vlak van 

deze KPI, samen met Londen en Praag, tot de top van de Europese hoofdsteden.  

 

In lijn met recente ontwikkelingen verwachten we dat de groei van het aantal 

overnachtingen sterk zal gaan afvlakken tot gemiddeld 1 á 2% per jaar en zich met 

name in de zakelijke markt zal concentreren.    

 

 

FIGUUR 9  AMSTERDAM: VERWACHTE ONTWIKKELING VAN DE VRAAG EN BEZETTINGSGRAAD 

Bron: CBS, bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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De extra marktruimte voor hotels in het Amsterdamse marktgebied blijft echter 

substantieel. De hoeveelheid hangt sterk af van de gehanteerde normatieve 

(“gewenste”) markt-bezettingsgraad. In onze berekeningen komen we, met een 

normatieve bezettingsgraad van 65%, op aantallen die in lijn liggen met de MRA-

marktruimte zoals gehanteerd door het MRA-Bureau.  

 

Voor Amsterdam alleen komt deze marktruimte tot en met 2025 uit op 6.000 – 10.000 

kamers. In puur kwantitatieve zin kan in Ouder-Amstel dus over substantiële 

volumes gedacht worden, wetende dat op het grondgebied van de gemeente 

Amsterdam vanaf 2020 de aanbodgroei minimaal zal zijn. Op basis van de 

benchmark met het aanbod in vergelijkbare marktgebieden, de marktruimte in 

Amsterdam en de toekomstverwachtingen, ligt de indicatieve marktruimte voor 

Marktgebied Ouder-Amstel op 1.500 – 2.000 kamers tot en met 2025. 

 

 

FIGUUR 10 AMSTERDAM: ONTWIKKELING AANBOD EN MARKTRUIMTE 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

In kwalitatieve zin zal bij de invulling van de marktruimte het nieuwe 

toetsingskader van belang zijn. Vanuit de markt valt met name de groei van het 

zakelijke segment op, die naar verwachting zal aanhouden. Daarom mag dit 

segment niet vergeten worden in de programmering. 

2.3 CONCLUSIES MARKTANALYSE: DE VOLGENDE 
BOUWSTENEN 

De belangrijkste conclusies uit de marktanalyse versterken enerzijds de eerdere 

bouwstenen en vullen anderzijds aan. Zo komen we tot de uitgangspunten van de 

visie en het programma. Vanuit de marktanalyse zijn de bouwstenen de volgende: 
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1. Het huidige en geplande hotelaanbod in het lokale marktgebied is relatief 

sterk geconcentreerd in het 3-4 sterren segment, met ruime kwalitatieve 

mogelijkheden tot aanbodverbreding   

2. Tevens valt op de afwezigheid van kleinere (<50 kamers) boutique-hotels  

3. De vraaggroei zit met name in de zakelijke markt 

4. De kwantitatieve marktruimte tot en met 2025 is substantieel en bedraagt 

voor de Amsterdamse markt 6.000 – 10.000 kamers. Op basis van de 

benchmark met vergelijkbare marktgebieden rondom Amsterdam kan 

Marktgebied Ouder-Amstel hiervan ongeveer 1.500 – 2.000 kamers claimen. 

5. Het palet aan leisure-voorzieningen (en ook MICE4-faciliteiten in hotels) is ook 

relatief beperkt, met de volgende faciliteiten die ontbreken of nauwelijks 

aanwezig zijn: 

a. Grotere, toonaangevende attracties 

b. Een binnenzwembad en wellnesscentrum  

c. Een Family Entertainment Centre (FEC) of Edu-tainment centrum: 

verschillende type moderne leisurevoorzieningen voor lering en vermaak 

d. Nieuwe innovatieve leisure, in de vorm van een aansprekende attractie 

en/of museum 

 

Deze vijf bouwstenen, in combinatie met de in 1.3 geformuleerde bouwstenen 

staan aan de basis voor de visie. We zoeken daarbij de meest optimale aansluiting 

tussen het laadvermogen en de identiteit van de deelgebieden, om gezamenlijk tot 

een totaalprogramma te komen. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
4 MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Events: brede definitie van het palet zakelijke voorzieningen 
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3 VISIE 

Het uitgangspunt is een visie op kwaliteit en het creëren van een bestemming, waarbij 

de ontwikkeling van hotels en leisure-voorzieningen aansluit op vier doelgroepen 

die allen op specifieke plekken in de gemeente Ouder-Amstel bediend worden. 

Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin wordt De Nieuwe Kern (DNK) het 

kloppend hart, waarin een compleet aanbod wordt geconcentreerd in 

voorzieningen voor zowel de toeristische als zakelijke markt. De diverse 

programmaonderdelen vinden hun plek op basis van het laadvermogen en de 

specifieke kwaliteiten van de deelgebieden. 

 

OUDERKERK AAN DE AMSTEL: KLEINSCHALIG EN ZEER HOOGWAARDIG    

Ouderkerk aan de Amstel is de plek waar de Stijlzoeker en de Rustzoeker bediend 

worden. Deze doelgroepen houden van kleinschaligheid, rust en luxe. Het 

bestaande (rustige dorps-) profiel van Ouderkerk wordt verder versterkt door de 

toevoeging van enkele kleinschalige maar zeer hoogwaardige voorzieningen en 

vult de niche in de huidige aanbodmix van het marktgebied in het boutique-

segment. 

 

 

FIGUUR 11  VISIEKAART OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

Bron: Bureau Stedelijke Planning  
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In de korte tot middellange termijn zouden twee kleinschalige boutique hotels 

ontwikkeld kunnen worden.  

 

AMSTEL BUSINESS PARK ZUID (“WERKSTAD OVERAMSTEL”): GERICHT OP DE 

ZAKELIJKE/CREATIEVE SECTOR    

ABPZ is conceptueel de tegenhanger van Ouderkerk. Hier zien we de uitbreiding 

van hotels met in de zakelijke/short-stay markt. In toevoeging op het enige 

bestaande hotel in de gemeente (Bastion) wordt een verdere uitbreiding in het 

zakelijke segment gezien, met enkele formules die qua segmentatie een 

verbreding op het budget-segment (nu bediend door Bastion) betekenen. Hiermee 

wordt ook aangesloten op de verwachte verdere groei van de creatieve industrie in 

het gebied. In termen van leisure onderschrijven we de visie van de Culinaire 

Straat in het zuidelijke deel van ABPZ. Gezien de aanwezige partijen liggen er veel 

kansen in de food-sector, waarin concepten tot stand zouden kunnen komen die 

leisure met retail combineren, waardoor de verbinding tussen ABPZ en DNK ook 

versterkt zou worden. Deze visie is in lijn met de visie voor ABPZ “Werkstad 

Overamstel”. 

 

 

FIGUUR 12  VISIEKAART DNK EN ABPZ 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 
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DE NIEUWE KERN: EEN COMPLETE BESTEMMING    

In De Nieuwe Kern (DNK) komt alles samen en worden met name de Avontuur- en 

Inzichtzoekers bediend. We voorzien twee grote leisure-trekkers die aansluiten op 

deze doelgroepen en een breed scala aan hotels, die zowel de toeristische als 

zakelijke markt bedienen. Dankzij haar uitmuntende bereikbaarheid en centrale 

ligging heeft dit gebied het potentieel om uit te groeien tot een volwaardig 

grootstedelijk centrum op MRA-niveau.  

KERN DUIVENDRECHT EN BUITENGEBIED    

De visie voor de kern Duivendrecht en het buitengebied van de gemeente Ouder-

Amstel (De Ronde Hoep, Amstelscheg en Ouderkerkerplas) is in lijn met de visie 

voor Ouderkerk: kleinschalig, gericht op de Stijl- en Rustzoeker en met een focus 

op de opwaardering/versterking van cultureel erfgoed. Voor het buitengebied 

worden geen concrete ontwikkellocaties aangewezen, maar wel wordt beoogd het 

agrariërs makkelijker te maken om nevenactiviteiten te ontplooien via de 

herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Op de langere termijn kan 

tevens gedacht worden aan kleinschalige, maar hoogwaardige leisure-

voorzieningen (zoals een horeca-paviljoen) in de nabijheid van de Ouderkerkerplas. 

 

Met de doelgroepen (Stijlzoekers en Rustzoekers) in het achterhoofd kan gedacht 

worden aan kleinschalige activiteiten met natuur- en voedselbeleving als centrale 

thema’s. Het verhogen van de belevings- en gebruikswaarde van het buitengebied 

zal ten goede komen aan zowel ondernemers, bewoners als bezoekers. 

 

In Duivendrecht kan gedacht worden aan de mogelijke herbestemming van 

erfgoed aan de Rijksstraatweg, zoals de oude school en de kleine kerk. 

 

Gezamenlijk vormen de deelgebieden een totaalbestemming, waar voor 

verschillende doelgroepen iets te beleven valt. Kernbegrip is diversiteit in beleving: 

de visie voor Ouder-Amstel ligt in het bieden van een breed palet aan 

verblijfsomgevingen, waar voor zowel inwoners, werkenden als bezoekers een 

compleet aanbod te vinden is.   
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4 BOUWSTENEN VOOR PROGRAMMERING 
DEELGEBIEDEN 

Op basis van de visie en de marktanalyse kunnen we de programmering voor de 

deelgebieden invullen. We nemen hierin ook zoveel mogelijk actuele marktkennis 

mee, waarbij we concrete concepten en exploitanten aandragen die op zoek zijn 

naar een plek in Amsterdam en omgeving. Voorop gesteld kan worden dat – gezien 

het zeer restrictieve beleid van de gemeente Amsterdam op het vlak van hotels en 

leisure – er grote kansen liggen voor Ouder-Amstel. Naast een scala aan mogelijke 

nieuwe voorzieningen zou ook een traject met Amsterdam gestart kunnen worden 

in de verplaatsing van enkele toeristische trekkers uit het centrum van 

Amsterdam. Vanuit de markt staan alle lichten op groen: Amsterdam is de best 

presenterende hotelmarkt van alle hoofdsteden in Europa en daar kan van 

geprofiteerd worden.  

4.1 OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

In Ouderkerk zien we een klein maar zeer hoogwaardig programma. Op korte- en 

middellange termijn kan dit ingevuld worden op vrijkomende locaties in het 

centrum, waaronder de pastorie en het gezellenhuis.  

 

Het programma kan bestaan uit één of twee kleine boutique-hotels met een sterk 

gastronomisch concept. In aansluiting op het gewenste hoogwaardige karakter (en 

aansluiting op de doelgroep Stijlzoekers) zou hier gedacht kunnen worden aan 

hotel-restaurants, waarin intimiteit, uniciteit en top-kwaliteit centraal staan. Het 

totale volume aan hotelkamers bedraagt maximaal 100. Enkele typerende 

voorbeelden geven we onderstaand. 

 

VOORBEELD 1: HOTEL-RESTAURANT DE POSTHOORN 

• Suite hotel met een Michelin 

ster restaurant in 

Monnickendam 

• In een monumentaal 17e-eeuws 

pand, met binnentuin, 50 

zitplaatsen 

• Ruimtebeslag: maximaal 2.000 

m² 

 

VOORBEELD 2: RESTAURANT & BOUTIQUE HOTEL “DE NEDERLANDEN” 
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• Michelin-ster restaurant en 

boutique hotel in Vreeland 

(Loosdrechtse plassen) 

• Arrangementen “Dineren & 

Logeren” 

• Veel aandacht voor privacy 

• Ruimtebeslag: maximaal 2.000 

m² 
 

 

In de toekomst zouden deze voorzieningen nog uitgebreid kunnen worden met 

gerelateerde waterrecreatievoorzieningen, zoals een jachthaven. 

4.2 ABPZ (WERKSTAD “OVERAMSTEL”) 

De hotel- en leisure-programmering in ABPZ ligt in lijn met de huidige visie 

Werkstad Overamstel. De visie is een focus op hotels in het zakelijke segment en 

een mogelijke leisure-trekker in de vorm van een overdekte markt in het zuidelijk 

deel. Hiermee scheppen we tevens een aantrekkelijke voorziening voor de werk- 

en woonfunctie in het gebied. In termen van nieuwe hotels zien we ruimte voor de 

toevoeging van enkele gesegmenteerde zakelijke concepten, die een iets hoger 

marktsegment aanspreken dan het bestaande Bastion-hotel. We zien ruimte voor 2 

à 3 nieuwe hotels met een totaalvolume van rond de 500 kamers, dus ongeveer 

25.000 m² bvo. Hiermee kan voldoende ruimte geboden worden met name aan 

hotels die de zakelijke markt bedienen. 

 

LEISURE TREKKER: OVERDEKTE MARKT 

• Een veelvoorkomend concept in 

Aziatische steden: food en non-

food gecombineerd 

• Overdekt, veel ondernemers 

komen samen in een levendige 

setting 

• Voorbeelden: Shilin Night 

Market (Taiwan), Rod Fai Market 

(Bangkok) 

• Ruimtebeslag: 5.000 – 10.000 m²  

 

Qua type hotels kan gedacht worden aan CitizenM, The Student Hotel of 

gecombineerde werk-/verblijfsconcepten, zoals Zoku en JOINN. Deze, en 

vergelijkbare nieuwe concepten, fungeren als ontmoetings- en broedplaatsen voor 

een brede doelgroep binnen de creatieve sector.  
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4.3 DE NIEUWE KERN (DNK) 

De Nieuwe Kern zien we als een nieuw centrum in de Zuidoost-lob (aanvullend aan 

de Arenapoort) waarin het grootste deel van het hotel- en leisure-programma gaat 

landen. Een ruim aanbod van hotels (5 - 7 in totaal) met een gezamenlijk volume 

van 1.200 -1.400 kamers, met een gelijke verhouding toeristisch en zakelijk (met 

ook short-stay voorzieningen). Ook zien we hier twee leisure-trekkers, die 

aansluiten op de doelgroepen Avontuur- en Inzichtzoekers. In totaal spreken we 

over een metrage van  85.000 – 95.000 m² bvo voor hotels, leisure en short-stay: 

• Hotels en short-stay: 60.000 – 70.000 m² (1.200 – 1.400 kamers tegen 

gemiddeld 50 m² bvo per kamer). Een gelijke verhouding hotels die met 

name de toerist bedienen en hotels/short-stay voor de zakelijke markt 

• Leisure: 25.000 m² (twee grote trekkers – tenminste één toonaangevende 

attractie– van ieder gemiddeld 10.000 m² plus ondersteunende 

voorzieningen 5.000 m²) 

 

LEISURE TREKKER 1: NATIONAL GEOGRAPHIC ULTIMATE EXPLORER 

• De laatste generatie Edu-

tainment centres, met een 

hoge content-waarde 

• Voor iedereen, zowel 

kinderen als volwassenen 

• Formule opent nu in de 

V.S en Azië en exploitant 

(IP2 Entertainment) is op 

zoek naar een plek in of 

rond Amsterdam 

• Ruimtebeslag: 3.000 – 

5.000 m² 

 

 

LEISURE TREKKER 2: CLIMATE EXPERIENCE 

• Combinatie van Science 

Centre en pretpark, met 

museum over 

klimaatverandering 

• Ervaringsgericht: ervaren 

van klimaatzones 

• Ook zakelijke component: 

event en congres-locatie 

• Exploitant (Klimahaus 

Bremen) is op zoek naar 

een plek in of rond 

Amsterdam 

• Ruimtebeslag: ± 10.000 m² 
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Qua hotels zouden we aanbevelen de focus op de zakelijke markt te leggen, met ook 

short-stay formules. Wel wordt aangeraden zoveel mogelijk de locatieversterkende 

kwaliteiten te beoordelen en of het hotel een aanvulling op de huidige hotelmix 

betekent. Er komen steeds meer gesegmenteerde concepten de markt op, die 

specifieke doelgroepen aanspreken.  

 

Ook zien we een wellness-hotel, met bijvoorbeeld de wellness-voorzieningen op de 

bovenste verdieping. Een hotel zoals het City Resort Hotel in Leiden (naast het 

station, in het Level-gebouw) is een goed voorbeeld van het type hotel dat in deze 

visie zou passen, maar ook formules als Zoku, Moxy by Marriott en 

GuesthouseHotel. 

 

HOTEL VOORBEELD: CITY RESORT HOTEL 

• Vier-sterren wellness-hotel voor 

zowel zakelijke als toeristische 

markt 

• Volledig uitgerust wellness-

resort (binnenzwembad, sauna, 

etc.) en ook ruime zakelijke 

faciliteiten 

• 100- 200 kamers 

  

 

HOTEL VOORBEELD: ZOKU 

• Een concept dat vanuit één 

vestiging (Weesperstraat) 

wereldfaam heeft verkregen 

• Gericht op de moderne 

kenniswerker vanuit een 

“community-gedachte” 

• Slim ingerichte kamers (kleine 

appartementen) en 

ontmoetings-/werkruimten 

• Staat aan de vooravond van een 

grootschalige roll-out en ook 

een co-living concept (short-

stay) 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL VOORBEELD: MOXY BY MARRIOTT 
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• Goed voorbeeld van segmentatie 

door grotere ketens 

• “Cheap & Chic”: hip, creatief, 

efficiënt 

• Nieuwbouw, tussen de 150 – 300 

kamers  

 

 

 

HOTEL VOORBEELD: THE STUDENT HOTEL 

• “Verbonden en digitaal”: de 

scheidslijnen tussen werken en 

recreëren beslecht, focus op 

extended-stay 

• Breed voorzieningenpakket 

• 200-300 kamers 

 

 

HOTEL VOORBEELD: HOTEL2STAY 

• Apart’hotel: service van een 

hotel met voordelen van 

appartement (design studio’s) 

• Gericht op de zakelijke 

extended-stay markt 

• 100-200 kamers 

 

 

HOTEL VOORBEELD: GUESTHOUSEHOTEL 

• Gericht op toeristische markt, 

met name groepen 

• Een “Hostel 2.0”, veel bedden 

per kamer 

• Genomineerd voor Dutch Hotel 

Awards 
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5 CONCLUSIE 

De kansen voor de ontwikkeling van een compleet hotel- en leisure-programma in 

de gemeente Ouder-Amstel zijn groot. Vanuit een kwalitatieve visie die gericht is 

op vier doelgroepen kan een breed palet samengesteld worden dat het huidige 

aanbod in het marktgebied aanvult en een nieuwe bestemming creëert in het hart 

van de gemeente, De Nieuwe Kern. Een gebalanceerd maar ook uitgesproken 

leisure-programma zal naar verwachting een sterke bijdrage leveren aan het succes 

van de diverse gebiedsontwikkelingen in de gemeente. Het locatieversterkend effect van 

deze programmering zal substantieel zijn en naar verwachting een grote rol spelen 

in het creëren van een bestemming, waar mensen met een mix aan motieven 

samenkomen: wonen, werken, verblijven en recreëren.  

 

Vanuit de markt staan alle seinen op groen om deze visie te verwezenlijken: de 

marktruimte voor hotels in de MRA tot 2023 is zodanig dat deze naar verwachting 

niet ingevuld gaat worden. Daarbij zijn nieuwe leisure-formules in opkomst die 

alle een plek in of nabij Amsterdam zoeken.  

 

Tegelijkertijd is dit rapport opgesteld met het aanstaande MRA-toetsingskader in 

het achterhoofd, waarbij de – naar verwachting – belangrijkste componenten zijn 

meegenomen: de gecombineerde ontwikkeling van hotels en leisure, de 

aansluiting van hotelontwikkelingen bij het karakter van het gebied (het 

locatieversterkende element) en de borging van de concepten. Vanwege dat laatste 

is in dit traject gepoogd om zo concreet mogelijke concepten aan te dragen.  

 

We hopen dat deze visie en de bijbehorende programmering inspireert tot een 

versterking van de diverse ontwikkelingen in de gemeente Ouder-Amstel, waarin 

leisure een prominente rol kan vervullen. 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT LEISURE LEEFSTIJLPROFIELEN 

AVONTUURZOEKERS 

 

PROFIEL OVERNACHTING DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

Avontuurlijke en creatieve 

recreanten. Ze zijn voor veel 

in, zolang het een nieuwe 

ervaring is of bijdraagt aan 

hun zelfontwikkeling. 

Ruimdenkendheid is de 

karaktertrek van de 

Avontuurzoeker. 

Ze zoeken naar bijzondere, 

gekke of verrassende locaties 

om te overnachten. Vaak 

ongepland en last-minute.  

• Airbnb & couchsurfing 

• Basic camping of 

hostels 

• Kleinschalige (boutique) 

formules 

• Iets vaker vrouwen (57%), 

en relatief vaak 50+ers 

(57%) en alleenstaanden 

(31%). 

• Ze verdienen vaak tot 

modaal (60%), hoewel ze 

relatief hoog opgeleid zijn 

(46%). 

 

 

PLEZIERZOEKERS 

 

PROFIEL OVERNACHTING DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

De Plezierzoeker gaat graag 

op pad met familie en 

vrienden. Bijvoorbeeld op 

een zon- en strandvakantie, 

op een feestvakantie of op 

een avontuurlijke vakantie. 

Een dag niet gelachen is een 

dag niet geleefd. 

Het belangrijkste is dat het 

gezellig is. Dat kan op een 

camping, maar ook met een 

leuke aanbieding voor een luxe 

hotel.  

• Airbnb, hostels, budget 

hotel 

• Bekende hotelketens 

• Boutique formules 

• 54% is vrouw en 46% is 

man. Veelal jongeren 

tussen 18 en 34 jaar (56%), 

minder vaak 50+’ers 

(18%). Ook veel gezinnen 

met kinderen (42%).  

• Middelbaar opgeleid 

(49%), qua inkomen gelijk 

aan landelijk gemiddelde. 

 

HARMONIEZOEKERS 

 

PROFIEL OVERNACHTING DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

Vrije tijd is tijd die 

Harmoniezoekers graag met 

hun gezin, familie of vrienden 

doorbrengen. En ze zijn pas 

echt blij, als iedereen in het 

gezelschap tevreden is. 

Recreanten in deze groep 

zijn hartelijke mensen, met 

veel interesse in anderen 

Het belangrijkste is dat er voor 

iedereen wat te doen is zoals 

activiteiten voor kinderen.  

• Familiecampings of 

vakantieparken met 

veel voorzieningen 

• Hotels met 

familiekamers 

• Veel vrouwen (74%), in de 

leeftijd 35-49 jaar (35%), in 

huishoudens met kinderen 

tot 12 jaar (28%), of 

tweepers. huishoudens 

van  50-64 jaar (27%).  

• Vaak middelbaar 

opgeleid (57%) en 

verdienen vaak (iets meer 

dan) modaal (43%). 
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VERBINDINGSZOEKER 

 

PROFIEL OVERNACHTING DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

In hun vrije tijd zetten zij zich 

graag in voor anderen zoals 

met vrijwilligerswerk. In de tijd 

die overblijft genieten ze 

graag van de natuur, een 

bezoek aan museum of 

theater. 

Rondtrekken vinden ze leuk. 

Zolang het maar gemoedelijk, 

knus, kleinschalig en rustig is, met 

gastvrij personeel. 

• Camping met goede 

faciliteiten 

• Bekende hotelketen 

• Veelal empty nesters: 50 

jaar of ouder (79%) en 

tweepersoons 

huishoudens (49%). 

• Relatief vaak 

laagopgeleid (30%) en 

verdienen tot modaal 

(60%). Ze zijn ook vaak 

gepensioneerd (29%). 

 

STIJLZOEKERS 

 

PROFIEL OVERNACHTING DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

Het zijn zelfverzekerde en 

doelgerichte recreanten. 

Verwend worden en 

genieten van exclusiviteit 

past voor hen bij vakantie. En 

daarbij: het sociale 

gebeuren moet kloppen. Dus 

liever zoveel mogelijk ‘Ons 

Soort Mensen’ om zich heen. 

Luxe en comfort is zeer belangrijk 

voor deze groep. Ze vinden het 

ook niet erg om iets meer te 

betalen, als het dan écht goed 

is. 

• Luxe hotel 

• Kleinschalige boutique 

formules 

• Airbnb 

• Vaak mannen (74%), 

tussen de 18 en 34 jaar 

oud (35%). Relatief vaak 

huishoudens met kinderen 

(35%), en relatief weinig 

alleenstaanden. 

• Vaak hoogopgeleid (50%) 

en verdienen relatief 

vaak modaal of hoger 

(23%). 

 

INZICHTZOEKERS 

 

PROFIEL OVERNACHTING DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

Inspirerende en rustige 

activiteiten zijn het domein 

van deze groep. Dingen 

leren en ervaren willen ze. In 

de natuur en met culturele 

activiteiten. Museumbezoek 

en bezienswaardige 

gebouwen: daar liggen de 

interesses. Het liefst alleen, of 

in klein gezelschap. 

Overnachten doen ze graag op 

een plek waar de praktische 

voorzieningen goed geregeld 

zijn. Ze zijn kritisch en het moet 

goed geregeld zijn. Daarvoor 

zijn dan ook best bereid iets 

meer voor te betalen. 

• Bekende hotelketens 

• Bed & Breakfast met 

goede recensies 

• Relatief vaak mannen 

(76%) en vaak 50 jaar of 

ouder (67%). Ze wonen 

vaak in éénpersoons- of 

tweepersoonshuishoudens 

(29% en 47%). 

• Relatief vaak 

hoogopgeleid (50%), en 

verdienen meestal 

modaal of iets meer (44%) 
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RUSTZOEKERS 

 

PROFIEL OVERNACHTING DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

Houdt recreatie graag 

letterlijk en figuurlijk graag 

dichtbij huis. Lekker in 

Nederland blijven ze, het 

hoeft allemaal niet zo gek. 

Als ze erop uit gaan vinden 

ze het fijn om van tevoren 

zoveel mogelijk te regelen. 

Geen verrassingen, geen 

drukte. 

Privacy en rust zijn belangrijk. In 

de vrije tijd maken ze vooral 

dagtrips. Ze slapen het liefst 

graag thuis. Wanneer wel een 

overnachting wordt geboekt 

gaat de voorkeur uit naar: 

• Landelijke camping, 

bungalow 

• Bekende hotelketens 

• Zowel mannen (54%) als 

vrouwen (46%), meestal 

50 jaar of ouder (57%) en 

relatief vaak 

alleenstaanden (28%). 

• Meestal laag- of 

middelbaar opgeleid 

(48% en 30%), en 

verdienen iets vaker lager 

dan modaal (56%). 
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Nummer 2019/28  
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onderwerp : Behoefteraming kantoren en bouwstenen voor 

ontwikkeling 

portefeuillehouder : Axel Boomgaars 
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Samenvatting 
De grote projecten hebben behoefte aan kaders voor de ontwikkeling van kantoren. 

Kwantitatief bestaat het kader voor DNK uit 110.000 m2 en voor ABPZ uit 60.000 m2 voor 

kantoren. Per deelgebied is er een profiel opgesteld voor de locatie en typologie van 

kantoren. Belangrijk criterium is de afstand van het OV. De kwalitatieve kaders worden 

ingebracht in Plabeka voor regionale afstemming.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
De gemeente heeft weinig tot geen wettelijke bevoegdheden/taken op het gebied van 

economische zaken. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleid is bepaald in de 

gemeentewet.  

In de provinciale ruimtelijke verordening is opgenomen dat het verplicht is om regionaal 

af te stemmen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor kantoren binnen de MRA is Plabeka 

het aangewezen gremium hiervoor. Dit betekent dat er toestemming van Plabeka nodig 

is om kantoren te kunnen ontwikkelen,  

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De grote projecten (Amstel Business Park Zuid (ABPZ) en De Nieuwe Kern (DNK)) 

hebben kaders nodig voor de ontwikkeling van kantoren. Deze kaders bestaan uit een 

kwantitatief deel (de behoefteraming) en een kwalitatief deel (de bouwstenen voor 

ontwikkelingen).  

Voor DNK heeft de raad eerder in de Nota van Uitgangspunten (2013) vastgesteld dat we 

voor DNK uitgaan van 250.000 m2 bvo niet-wonen.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) en De Nieuwe Kern (DNK) zijn in een fase van 

voorbereiding waarbij uitspraken gedaan moeten worden over het al dan niet toestaan 

van de ontwikkeling van kantoren. Dit wordt vastgelegd in de Richtlijnen voor 

ontwikkeling en daaropvolgende bestemmingsplannen (ABPZ) en in de structuurvisie en 

bestemmingsplannen (DNK).  

 

Wat gaan we doen? 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde planvoorraad aan kantoren.  

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de in het rapport genoemde bouwstenen 

voor ontwikkelingen.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Voorliggend voorstel geeft kaders voor ontwikkeling. De ruimtelijke uitwerking vindt 

plaats in de diverse projecten na bijbehorende participatie.  
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In Ouder-Amstel zijn drie locaties waar de grootschalige ontwikkeling van kantoren 

mogelijk is: 

• Omgeving Station Duivendrecht; hier bevinden zich nog geen kantoren. 

• Omgeving Arena Poort; hier is alleen het kantoorpand MediArena gesitueerd. 

• Amstel Business Park Zuid; hier zijn al diverse kantoren gesitueerd.  

 

Belangrijke trends en ontwikkelingen: 

• De Amsterdamse regio groeit sterk. Ondanks de crisis groeide de kantoorhoudende 

werkgelegenheid in het onderzoeksgebied in de afgelopen tien jaar met 26%. 

• Er is steeds meer vraag naar kantoren in dynamische en multimodaal ontsloten 

gebieden met een breed pakket aan voorzieningen. Dit zijn vooral centrumgebieden en 

stationslocaties. 

• Er is in toenemende mate vraag naar duurzame en flexibele kantoren. 

 

Behoefteraming kantoren 

De locaties in Ouder-Amstel waar grootschalige ontwikkeling van kantoren mogelijk is, 

bevinden zich direct rondom ov knooppunten (binnen 500 meter) en zijn te kenmerken 

als multimodaal knooppunt. Station Duivendrecht en station BijlmerArena zijn als 

intercity station optimaal bereikbaar. De metrostations in ABPZ zijn ook ov-knooppunten, 

maar wel van een tweede orde.  

 

Op basis van de Enter NL‐studie van Bureau Stedelijke Planning (2017) is gebleken dat 

de behoefte aan kantorenmilieus nabij multimodale knooppunten de komende periode 

het hoogst is. Ongeveer een derde van de totale vraag richt zich op deze plekken, 

oftewel ca. 685.000 tot 990.000 m2. Hiertegenover staat een harde plancapaciteit1 en 

courant aanbod2 van ca. 315.000 m2. Dit leidt tot een behoefte van 370.000 tot 675.000 

m2 aan kantoren op multimodale knooppunten tot 2030.  

 

De (potentiele) kenmerken van de locaties in Ouder-Amstel doen niet onder voor die van 

de andere multimodale knooppunten. Ouder-Amstel heeft bovendien het voordeel dat 

deze gemeente veel dichter bij de binnenstad van Amsterdam ligt dan de 

kantorenlocaties in Hoofddorp, de in dezelfde regio (Amstelland-Meerlanden) liggen. 

Bovendien zijn de kantoorhuren op Schiphol relatief hoog. Deze komen vooral in 

aanmerking voor internationaal georiënteerde bedrijven. Door deze relatief sterke 

uitgangspositie verwacht Ouder-Amstel dat van de behoefte aan kantoren op 

multimodale knooppunten Ouder-Amstel een marktaandeel van rond de 25% kan 

behalen. Dit betreft een metrage van ca. 90.000 tot 170.000 m2, verdeeld volgens 

onderstaande raming. De vetgedrukte aantallen wil Ouder-Amstel als planvoorraad 

aanhouden. Dit is exclusief de vervangingsvraag als gevolg van transformatie.  

  

                                           
1 Harde plancapaciteit: m2 voor kantoren die in bestemmingsplannen zijn opgenomen, 

maar nog niet ontwikkeld zijn.  
2 Courant aanbod: goed verhuurbaar aanbod aan kantoorruimtes. Ruimtes die langer dan 

3 jaar leeg staan worden als incourant aanbod gezien.  
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 Verwachte aandeel vraag vraag 

Totale vraag  100% 90.000-170.000 

Station Duivendrecht 40% 40.000-70.000 

Omgeving arena poort 25% 20.000-40.000 

ABPZ 35% 30.000-60.000 

 

Het aanhouden van de bovengrens van de bandbreedte is een strategische keuze die te 

maken heeft met Plabeka. Daar moet toestemming verkregen worden voor het in 

bestemmingsplannen opnemen van kantoormeters. Het is niet toegestaan meer te 

ontwikkelen dan toegestaan, minder ontwikkelen kan uiteraard wel. De keuze blijft in dat 

geval bij Ouder-Amstel en geeft flexibiliteit om in te spelen op economische 

ontwikkelingen. 

Voor DNK heeft de raad eerder in de Nota van Uitgangspunten (2013) vastgesteld dat we 

voor DNK uitgaan van 250.000 m2 bvo niet-wonen. Van deze 250.000 m2 wordt nu 

voorgesteld om maximaal 110.000 m2 te vullen met kantoren. Er blijft dan genoeg 

ruimte over voor andere niet-wonen functies als recreatie, sport, hotelvoorzieningen en 

horeca, detailhandel en overige voorzieningen, en parkeren. 

 

Voor ABPZ worden deze cijfers opgenomen in de richtlijnen voor ontwikkeling, die 

gelijktijdig met dit voorstel ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.  

 

Bouwstenen voor ontwikkeling 

 

STATION DUIVENDRECHT 

De bereikbaarheid van deze locatie is optimaal. Het voorzieningenniveau is beperkt 

aangezien het gebied nog grotendeels braak ligt. Een belangrijke beperking is het verbod 

op woningbouw in het gebied als gevolg van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Dit 

belemmert een optimale multifunctionele ontwikkeling van het gebied. De huidige 

kantoorhoudende bedrijven hechten hier veel waarde aan. Met de huidige wet- en 

regelgeving lijkt het wel mogelijk om hier andere functies te ontwikkelen zoals hotels, 

short stay, vrije tijdsvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid om hier de dagelijkse winkelvoorzieningen te plannen voor de 

nieuwe bewoners in de Nieuwe Kern. 

 

Rondom het station is nog veel ontwikkelruimte. Gezien het OV-knooppunt is hier een 

intensieve stedelijke ontwikkeling wenselijk. Om tot een aantrekkelijke en duurzame 

kantorenlocatie te komen is het cruciaal te voorzien in een multifunctioneel programma. 

Gezien de ligging aan het treinstation is deze locatie geschikt voor grotere 

kantoorgebruikers (nationale partijen). Daarnaast kunnen hier flexibele 

kantorenconcepten gerealiseerd worden waar men elkaar kan ontmoeten en ruimtes 

gehuurd kunnen worden om te vergaderen of werken. Flexibele kantoorconcepten 

kunnen optimaal in een gebouw gecombineerd worden met een hotel en voorzieningen 

zoals horeca. 

 

OMGEVING ARENA POORT 

De locatie is onderdeel van ArenaPoort, een multifunctioneel gebied met vele 

voorzieningen. De locatie binnen ArenaPoort is echter niet optimaal. Met name door de 

situering ‘aan de achterzijde’ van het Johan Cruyff stadion en de relatief lange 

loopafstand naar station Bijlmer Arena. Hiermee is het van belang om goede 

verbindingen te realiseren met ArenaPoort. Naast station Bijlmer Arena is metrostation 
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Strandvliet ook op loopafstand bereikbaar. Door de sportvoorzieningen is er sprake van 

enige functiemix. In de omgeving worden woningen gerealiseerd. Het gebied kenmerkt 

zich door diverse sportvoorzieningen en -parken en het cluster mediabedrijven in het 

gebouw MediArena. Er is afgesproken een gebouwde parkeervoorziening op te nemen op 

de locatie van het huidige sportpark Strandvliet. Het nieuwe sportpark kan op het dak 

van de gebouwde parkeervoorziening worden gesitueerd. Het gebied kan naast sport 

bijvoorbeeld ook bestaan uit hotelvoorzieningen, horeca en kantoren. Ook mengen met 

wonen wordt hier voorzien.  

 

Met name voor middelgrote kantorengebruikers is dit een interessant gebied. Om te 

voorzien in een aantrekkelijke kantorenlocatie is ook in dit deelgebied een optimale 

functiemix van groot belang. Ook de langzaam verkeerroute naar de Arenaboulevard 

dient veel aandacht te krijgen om zo te komen tot een goede stedenbouwkundige 

aansluiting. Thematisering richting dienstverlening en sport kan hier kansen bieden. 

 

AMSTEL BUSINESS PARK ZUID 

Deze locatie is zowel goed bereikbaar met het openbaar vervoer door middel van diverse 

metrostations als via de weg. Het bedrijventerrein heeft op een aantal plaatsen een 

rommelige uitstraling en het voorzieningenniveau is nog matig. Het gebied kent nog geen 

woningen en weinig horeca en detailhandel. Momenteel wordt het gebied herontwikkeld 

met veel aandacht voor functiemenging. Hierdoor zal Amstel Business Park Zuid in 

toenemende mate aansluiten op de vraag van kantoorgebruikers.  

Zowel Entrada is het gebied van Weespertrekvaart Zuid grotendeels monofunctioneel. Dit 

sluit niet meer aan op de huidige vraag van kantoorhoudende bedrijven. Deze geven in 

toenemende mate de voorkeur aan dynamische en multimodaal ontsloten gebieden met 

een breed pakket aan voorzieningen. Bovendien is voor deze panden geen energielabel 

bekend waarmee verwacht kan worden dat deze grotendeels niet voldoen aan minimaal 

label C. Kantoren die op 1 januari 2023 niet voldoen aan deze eis, mogen volgens het 

bouwbesluit dan niet meer als kantoor gebruikt worden. (Gedeeltelijke) transformatie 

wordt voor deze gebieden voorbereid.  

 

Voor het gebied rond Weespertrekvaart heeft Amsterdam plannen om hier voornamelijk 

woningbouw te realiseren. Aan de Kop Weespertrekvaart zijn deze al in aanbouw. Deze 

transformatie sluit aan op ontwikkelingen in de omgeving. Gedeeltelijke transformatie 

van kantorenvoorraad op Weespertrekvaart Zuid naar een andere functie zoals wonen is 

wenselijk. Een scenario waarbij de helft van de kantorenvoorraad hier uit de markt wordt 

gehaald en de andere helft wordt opgeknapt is ook denkbaar. Hiermee wordt het gebied 

multifunctioneler en aantrekkelijker voor kantoorgebruikers. 

 

De overige kantoren in het Amstel Business Park ten westen van het spoor liggen meer 

verspreid van elkaar en hier is meer multifunctionaliteit. Bovendien liggen deze binnen 

500 meter van een metrohalte en dit geldt niet voor Weesperktrekvaart Zuid. Het totaal 

aan te verwachten transformeren meters voor ABPZ ligt op ca. 50.000 tot 70.000 m2 

(inclusief Entrada). Voor Amstel Business Park zuid is het voorstel 60.000 m2 nieuwe 

kantoren toe te voegen. Dit metrage kan hoger uitvallen door een vervangingsvraag van 

bedrijven die nu gevestigd zijn in kantoren die getransformeerd worden en elders 

huisvesting moeten zoeken.  

 

Voor de kantoren in dit gebied komen met name kleinschalige kantorengebruikers in 

aanmerking (in verhouding tot de wat grotere schaal kantoorgebruikers zoals G-Star.). 

Dit sluit aan op de sterke toename van kleinschalige kantoorhoudende bedrijven. 
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Daarnaast bevindt zich hier al relatief veel creatieve bedrijvigheid dit kan verder worden 

uitgebouwd. Hierbij kan het helpen om een uniek werkmilieu te creëren. Benut hiervoor 

bijvoorbeeld bestaande bedrijfspanden om kleinschalige kantoren te realiseren. 

Belangrijk is om de kantoorontwikkelingen te combineren met diverse voorzieningen en 

woningontwikkeling om zo het gewenste gemengde milieu te creëren. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit raadsvoorstel.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Binnen het bestuurlijk Platform Economie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maken 

de regionale overheden afspraken over gezamenlijke projecten en de afstemming van 

beleid. Onder het Platform Economie functioneert in de MRA het platform 

bedrijventerreinen en kantoren - Plabeka - waar regionale afstemming plaatsvindt over 

de kwaliteit en kwantiteit van werklocaties. Plabeka heeft als doel om voldoende ruimte 

én kwaliteit van werkmilieus in de MRA te creëren, om zo bij te dragen aan de 

internationale concurrentiepositie van de MRA.  

 

Actualisatie Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0  

In de huidige Uitvoeringsstrategie (US) Plabeka 3.0 is onder andere bestuurlijk 

afgesproken dat jaarlijks wordt bezien of de Plabeka monitor aanleiding geeft tot 

bijstelling van het bestuurlijke afsprakenkader. Meerdere zaken geven hiertoe inmiddels 

aanleiding. Zo laten de Plabeka monitor en de Economische Verkenning MRA trends en 

ontwikkelingen zien die afwijken van de aannames die aan de US Plabeka 3.0 ten 

grondslag lagen. Het gaat onder meer om: 

 • Regionale verschillen in banengroei en basisregistratie personen groei vallen groter uit 

dan geraamd en nemen volgens verwachting alleen maar verder toe. De MRA groeit 

economisch harder dan Nederland als geheel, en binnen de MRA concentreert de groei 

zich sterk in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (AM). Hier ligt de groei ruim boven 

het niveau van de vraagraming die aan Plabeka 3.0 ten grondslag ligt.  

• De kantorentransformatie verloopt veel sneller dan verwacht, vooral in Amsterdam en 

AM. Hierdoor loopt de kantorenleegstand rap terug en dreigt in deze deelregio’s krapte 

op de markt te ontstaan.  

• De uitgifte op bedrijventerreinen in de MRA ligt in 2017 drie tot vier keer hoger dan 

geraamd en ook in 2018 blijft het uitgifteniveau naar verwachting hoog.  

 

Deze actualisatie loopt op dit moment. In AM- verband wordt geïnventariseerd welke 

locaties ontwikkeld dienen te worden om aan de vraag te kunnen voldoen zonder dat op 

termijn voor de leegstand wordt gebouwd. Naast Ouder-Amstel zijn er voornamelijk 

ontwikkellocaties in Haarlemmermeer en enkele in Amstelveen en Aalsmeer. 

 

De OVOA heeft gereageerd op de conceptversie van het rapport. De opmerkingen zijn 

verwerkt.  

 

Wat is het vervolg? 

Bij de actualisatie van de Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 voor Ouder-Amstel de 

navolgende locaties ingebracht voor ontwikkeling tot 2030, te weten:  

- Amstel Business Park Zuid: 60.000 m2 bvo 

- De Nieuwe Kern: 110.000 m2 bvo. 
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Onduidelijk is of deze locaties samen met de andere AM-locaties ‘groen licht’ krijgen in 

Plabeka ten tijde van de actualisatie of dat per project gebruik gemaakt moet worden 

gemaakt van de zogenaamde zacht-hard3 procedure van Plabeka.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Door het vaststellen van bestemmingsplannen komt de uitvoering van deze kaders weer 

ter besluitvorming bij de gemeenteraad.  

 

De markttrends op het gebied van kantoren zijn continu onderwerp van regionale 

afstemming en staan daarmee op het netvlies van de portefeuillehouder. Op basis van de 

markttrends houdt het college in de gaten of onze ramingen nog actueel zijn of dat 

bijstelling naar boven of naar beneden noodzakelijk is.  

                                           
3 Zacht-hard procedure: Plabeka adviseert het Bestuurlijk Overleg Economie over het 

voornemen van een gemeente tot het omzetten van een 'zacht' plan naar een 'hard' 

plan. Daarin wordt bezien of de ontwikkeling verantwoord wordt geacht, gelet op de 

vraagaanbod-verhoudingen (deelregionaal en op MRA-niveau) op basis van de Plabeka-

monitor en gelet op de actuele inzichten over de te verwachten economische 

ontwikkeling. Het Bestuurlijk overleg geeft een zwaarwegend advies aan de gemeente. 

De provincie stelt een positief advies verplicht voor het vaststellen van een 

bestemmingsplan waarin kantoren zijn opgenomen.  



1 Raadsbesluit 2019/28: Behoefteraming kantoren & bouwstenen voor ontwikkelingen  

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019 nummer 

2019/28, 

 

 

BESLUIT : 
- in te stemmen met de voorgestelde planvoorraad aan kantoren.  

- in te stemmen met de in het rapport genoemde bouwstenen voor ontwikkelingen.  

 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
E. Kling  J. Langenacker 
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6 AFBAKENING MARKTGEBIED 

 

INLEIDING 

De gemeente Ouder-Amstel is bezig met het opstellen van een kantorenstrategie. 

Doel van deze strategie is om het juiste kantoor op de juiste plek te ontwikkelen. 

Centraal daarbij staat het toekomstbestendig maken van de werklocaties, het 

kunnen bereiken van een goede ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van de 

mobiliteit. 

 

Als input hiervoor heeft de gemeente Ouder-Amstel behoefte aan inzicht in de 

behoefte aan kantoren in de komende tien jaar in Ouder-Amstel. Hierbij wordt de 

behoefte opgesplitst naar de verschillende deelmilieus binnen de gemeente. Het 

onderzoek dient tevens als basis voor een herijking van de regionale afspraken 

(Plabeka), hard-zacht procedures en de verdere ontwikkelingsstrategie van De 

Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid (ABPZ). 

 

FIGUUR 1: GRONDGEBIED GEMEENTE OUDER-AMSTEL 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

In Ouder-Amstel zijn drie grootschalige locaties waar de ontwikkeling van 

kantoren mogelijk is1: 

• Omgeving Station Duivendrecht; hier bevinden zich nog geen kantoren. 

• Omgeving Arena Poort; hier is alleen het kantoorpand MediArena gesitueerd. 

• Amstel Business Park Zuid; hier zijn al diverse kantoren gesitueerd.  

 

FIGUUR 2 LOCATIES WAAR KANTOREN MOGELIJK ZIIJN IN OUDER-AMSTEL 

 

 

Onderzoeksgebied  

Uit een analyse van verhuisbewegingen van bedrijven blijkt dat de gemeente 

Ouder-Amstel veruit de grootste verhuisrelatie heeft met Amsterdam. Hierna is de 

relatie het sterkst met Amstelveen en Diemen. Vanwege de sterke invloed van de 

kantorenmarkt in Amsterdam op die van Ouder-Amstel, zijn ook de 

verhuisbewegingen van kantoren naar en vanuit Amsterdam relevant. Amsterdam 

kent in tegenstelling tot Ouder-Amstel wel een sterke verhuisrelatie met 

Haarlemmermeer. Om deze reden hoort ook Haarlemmermeer tot het 

onderzoeksgebied. 

 

  

                                                      
1 Daarnaast is er in de kernen Duivendrecht en Ouderkerk sprake van een lokale economie waarbij kantoren een rol 

kunnen spelen. Maar deze zijn niet opgenomen in deze visie. 

ABPZ 

Duivendrecht 

ArenaPoort 
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FIGUUR 3: AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 

 
Bron: CBS, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Belangrijke trends en ontwikkelingen 

• De Amsterdamse regio groeit sterk. Ondanks de crisis groeide de 

kantoorhoudende werkgelegenheid in het onderzoeksgebied in de afgelopen 

tien jaar met 26%.  

• Er is steeds meer vraag naar kantoren in dynamische en multimodaal 

ontsloten gebieden met een breed pakket aan voorzieningen. Dit zijn vooral 

centrumgebieden en stationslocaties. 

• Er is in toenemende mate vraag naar duurzame en flexibele kantoren.  

 

Behoefte aan 0,55 tot 1,35 mln. m2 extra kantoren 

Tot 2030 is er in de zuidwest-as van de MRA een additionele behoefte aan 0,55 mln. 

m2 tot 1,35 mln. m2 kantoren. Hierbij gaan wij er vanuit dat het incourante 

kantorenaanbod in de komende jaren grotendeels wordt getransformeerd naar 

andere functies. 

 

Indien we ervan uitgaan dat naast de ontwikkeling van de harde plancapaciteit en 

de opname van het courante aanbod tevens de gehele zachte plancapaciteit 

(Plabeka, 2018) van 910.000 m2 wordt gerealiseerd, is er in het hoge scenario nog 

steeds sprake van een tekort aan kantoren van bijna 0,5 mln. m2 exclusief de 

ontwikkeling van kantoren in de Schipholcorridor aangezien de ontwikkelperiode 

en het metrage nog onzeker is. In het lage scenario zou sprake zijn van een 

overschot van ca. 0,3 mln. m2 maar het is niet aannemelijk dat de gehele zachte 

plancapaciteit voor 2030 gerealiseerd wordt.   

 

Het merendeel van de vraag richt zich op Amsterdam. Hier is gezien de forse 

ruimtedruk echter onvoldoende ruimte om deze op te vangen. Aangezien het 

stedelijk gebied van Ouder Amstel direct grenst aan Amsterdam ligt het voor de 

hand dat de hier gesitueerde kantorenlocaties in aanmerking komen om een deel 

van de druk op de Amsterdamse kantorenmarkt op te vangen. 

 

Behoefte aan kantoren op multimodale knooppunten  

 De vraag naar kantoren kan onderverdeeld worden in de milieus creatieve wijk, 

innovatiedistrict, internationaal topmilieu, multimodaal knooppunt en overig.  
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De locaties in Ouder-Amstel bevinden zich direct rondom ov knooppunten (binnen 

500 meter) en zijn te kenmerken als multimodaal knooppunt. Station 

Duivendrecht en ArenaPoort zijn als intercity station optimaal bereikbaar. De 

metrostations in ABPZ zijn ook ov knooppunten, maar wel van een tweede orde.  

 

Op basis van de Enter NL‐studie van Bureau Stedelijke Planning (2017) is gebleken 

dat de behoefte aan kantorenmilieus in multimodale knooppunten de komende 

periode het hoogst is. Ongeveer een derde van de totale vraag richt zich op 

multimodale knooppunten, oftewel ca. 685.000 tot 990.000 m2. Hiertegenover staat 

een harde plancapaciteit en courant aanbod van ca. 315.000 m2. Dit leidt tot een 

behoefte van 370.000 tot 675.000 m2 aan kantoren op multimodale knooppunten 

tot 2030. 

 

Om te voorzien in de additionele behoefte aan kantorenmilieus in multimodale 

knooppunten zijn locaties beschikbaar die momenteel nog als zachte 

plancapaciteit zijn aangemerkt. In de berekening van de behoefte is immers de 

harde plancapaciteit verdisconteerd. Binnen de zachte plancapaciteit bevinden 

zich zes locaties die behoren tot multimodaal knooppunt. In totaal betreft dit 

145.000 m2 (exclusief de Nieuwe Kern). Een belangrijke constatering is dat als al 

deze locaties compleet tot ontwikkeling zouden komen voor 2030 er nog steeds 

een fors tekort aan kantoren op multimodale knooppunten is.  

 

De (potentiele) kenmerken van de locaties in Ouder-Amstel doen niet onder voor die van 

de andere multimodale knooppunten. Ouder-Amstel heeft bovendien het voordeel dat 

deze gemeente veel dichter bij de binnenstad van Amsterdam ligt dan de 

kantorenlocaties in Hoofddorp. Bovendien zijn de kantoorhuren op Schiphol relatief 

hoog. Deze komen vooral in aanmerking voor internationaal georiënteerde bedrijven.  

 

Door deze relatief sterke uitgangspositie verwachten wij dat van de behoefte in het 

onderzoeksgebied van 370.000 tot 675.000 m2 aan kantoren op multimodale 

knooppunten Ouder-Amstel een marktaandeel van rond de 25% kan behalen. 

Oftewel een metrage van ca. 90.000 tot 170.000 m2.  
 

Inschatting vraag per locatie in Ouder-Amstel  

Voor de komende periode tot 2030 verwachten wij dat Ouder-Amstel een 

marktaandeel van ca. 90.000 tot 170.000 m2 kan behalen. Op basis van de 

kenmerken van de drie locaties waar kantoren mogelijk zijn, schatten wij de 

volgende vraag per locatie in: 

• De locatie rondom station Duivendrecht bevindt zich direct nabij aan 

intercity- en metrostation. Dit is een sterk ov knooppunt. Gezien de 

optimale bereikbaarheid en de ligging direct aan het treinstation lijkt een 

aandeel van ca. 40% van de totale vraag in Ouder-Amstel ons hier haalbaar.  

• De locatie omgeving Arena Poort bevindt zich aan de rand van Arena Poort 

en is verder van een intercitystation gesitueerd. Er is wel een metrohalte 

nabij maar dit is een ov knooppunt van de tweede orde. Daarom schatten 

wij in dat ca. 25% van de totale vraag zich richt op deze locatie. 



10 AFBAKENING MARKTGEBIED 

 

• Het ABPZ heeft twee metrostations en station Duivendrecht is ook redelijk 

dichtbij. Daarnaast heeft de locatie zich al eerder bewezen door de 

vestiging van partijen zoals G-Star. De komende periode wordt het terrein 

ontwikkeld naar een gemengd gebied waarmee het goed aansluit op de 

vraag van kantoorhoudende bedrijven. Hiermee verwachten wij dat ca. 35% 

van de totale vraag zich richt op deze locatie.  

 

TABEL 1 VERWACHTE VRAAG NAAR LOCATIE IN OUDER-AMSTEL (EXCLUSIEF VERVANGINGSVRAAG DIE ONTSTAAT 

ALS GEVOLG VAN TRANSFORMATIE) 

 VERWACHTE AANDEEL VRAAG VRAAG  

Totale vraag  100% 90.000 tot 170.000  

Station Duivendrecht Ca. 40% 40.000 tot 70.000 

Omgeving Arena Poort Ca. 25% 20.000 tot 40.000 

ABPZ Ca. 35% 30.000 tot 60.000 

 

Belangrijk is om de kantoorontwikkelingen optimaal te combineren met 

woningontwikkeling en diverse voorzieningen. Om tot een aantrekkelijke en 

duurzame kantorenlocatie te komen is het cruciaal te voorzien in een 

multifunctioneel programma.   
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1 AFBAKENING MARKTGEBIED 

De afbakening van het onderzoeksgebied is gebaseerd op de verhuisbewegingen 

van bedrijven. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het merendeel van de 

bedrijfsmigratie plaatsvindt over korte afstand. 94% van de bedrijven verhuist 

binnen de eigen regio en 75% binnen de eigen gemeente (Planbureau voor de 

Leefomgeving; Pellenbarg en Van Steen). Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in de 

Randstad de gemiddelde verhuisafstand zelfs korter is dan gemiddeld.  

 

De verhuisbewegingen van kantoorgebruikers zijn geanalyseerd voor de periode 

2011 tot juli 2018 (Vastgoeddata, juli 2018). Hieruit blijkt dat de gemeente Ouder-

Amstel veruit de grootste verhuisrelatie heeft met Amsterdam. 69% van de 

instromende kantorengebruikers in deze periode kwam uit Amsterdam. Na 

Amsterdam is de relatie het sterkst met Amstelveen en Diemen. Verhuizingen 

vanuit andere (omliggende) gemeenten beperkten zich tot enkele bedrijven en zijn 

hierdoor te verwaarlozen. Opvallend is dat Ouder-Amstel slechts één verhuisrelatie 

kent met Haarlemmermeer.  

 

TABEL 2: VERHUISREALTIES KANTORENGEBRUIKERS OUDER-AMSTEL. 2011-JULI 2018 

 VERHUISD VANUIT 
OUDER-AMSTEL 

VERHUISD NAAR OUDER-
AMSTEL 

 Absoluut % Absoluut % 

Amsterdam 48 53% 94 69% 

Amstelveen 7 8% 14 10% 

Diemen 3 3% 4 3% 

Totaal marktgebied 58 64% 112 82% 

Overig 32 36% 25 18% 

Totaal 90 100% 137 100% 

Bron: Vastgoeddata, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Binnen het Plabeka is Ouder-Amstel ingedeeld in de regio Amstelland-Meerlanden. 

Deze bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, 

Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze indeling sluit echter niet aan op de feitelijke 

marktregio. Met Haarlemmermeer, Uithoorn en Aalsmeer is namelijk vrijwel geen 

sprake van een verhuisrelatie. Daarentegen is er met Amsterdam een zeer sterkte 

relatie. Voorbeelden van bedrijven die verhuisd zijn van Amsterdam naar Ouder-

Amstel zijn G-star en Emesa. 

 

Vanwege de sterke invloed van de kantorenmarkt in Amsterdam op die van Ouder-

Amstel, zijn ook de verhuisbewegingen van kantoren naar en vanuit Amsterdam 
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relevant. Amsterdam kent in tegenstelling tot Ouder-Amstel wel een sterke 

verhuisrelatie met Haarlemmermeer. Gezien de sterke invloed van de 

kantorenmarkt in Amsterdam op die van Ouder-Amstel hoort ook 

Haarlemmermeer tot het onderzoeksgebied. 

 

Tegen deze achtergrond zijn de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen en Haarlemmermeer gehanteerd als het onderzoeksgebied 

(Figuur 4). Driekwart van de migratie naar en van Ouder-Amstel vond plaats 

binnen deze gemeenten. In voorliggend onderzoek is zowel de behoefte aan 

kantoren in het gehele onderzoeksgebied, als die in Ouder Amstel geanalyseerd. 

De behoefteraming richt zich op de periode 2018-2030.  

 

FIGUUR 4: AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 

 
Bron: CBS, bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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2 KANTORENBELEID 

2.1 PROVINCIAAL BELEID 

Verordening ruimte 2017 (Provincie Noord-Holland, 2017) & Structuurvisie 

provincie Noord-Holland 2040 (2015) 

• In bestaand bebouwd gebied is menging van kantoorfuncties met stedelijke 

functies als wonen, recreëren, winkelen en cultuur belangrijk om 

monofunctionele, geïsoleerde werkgebieden te voorkomen. 

• De focus in het provinciale beleid ligt met name op een hoogwaardige 

ruimtelijke kwaliteit en een goede inpassing in en vervlechting van 

kantoren met het stedelijk gebied. 

 

Ontwerp omgevingsvisie NH2050 (12 juni 2018, ter inzage) 

• Noord-Holland richt zich op een goede balans tussen economische groei en 

leefbaarheid. De ambitie is dat vraag en aanbod van werklocaties 

(kwantitatief en kwalitatief) beter met elkaar in overeenstemming zijn. 

• Een van de speerpunten is dat nieuwe ruimtelijk-economische 

ontwikkelingen zoveel mogelijk ruimtelijk geclusterd worden nabij OV-, 

weg-, energie- en data-knooppunten. 

• Wonen en werken wordt daarnaast zoveel mogelijk binnenstedelijk 

gerealiseerd en geconcentreerd (transformeren, bundelen, verdichten). 

 

OV-knooppunten 

Met het programma OV-knooppunten stimuleert de provincie betere benutting van 

de stationsomgevingen en het vervoersnetwerk. Nieuwbouw van woningbouw en 

bedrijven moet vooral gebeuren binnen het bestaande bebouwde gebied en binnen 

1.200 meter rondom treinstations. 

2.2 REGIONAAL BELEID 

Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 (MRA, 2017) 

Het is noodzakelijk dat de regio snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Daarom kenmerkt Plabeka 3.0 zich door flexibiliteit en wendbaarheid. 

Uitgangspunt is dat ieder bedrijf zich op een zo kort mogelijke termijn in de MRA 

moet kunnen vestigen.  

 

Inmiddels geven meerdere zaken aanleiding tot een actualisatie van de 

bestuurlijke afspraken uit Plabeka 3.0. De insteek hierbij is niet om te komen tot 

een volledig nieuwe uitvoeringsstrategie, maar om waar nodig de bestaande 
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afspraken aan te scherpen, te actualiseren, of uit te breiden. Hier wordt nog aan 

gewerkt 

 

De MRA streeft naar een gezonde kantorenmarkt met een internationaal 

concurrerend vestigingsmilieu door een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod 

van vestigingsmilieus van kantorenlocaties (formele werklocaties) en voldoende 

vestigingsmogelijkheden elders in het verstedelijkte gebied (zogeheten informele 

werkmilieus). Hiervoor zijn de volgende zaken van belang: 

• Het ruimtelijk accommoderen van de kantorenbehoefte kan zowel 

plaatsvinden op formele als op informele locaties binnen de geraamde 

uitbreidingsbehoefte. Naast formele kantoorlocaties zijn er ook 

kantoorruimten verspreid over gemengde milieus of op bedrijventerreinen. 

Dit betreft de informele locaties. Grootschalige ontwikkelingen worden 

zoveel mogelijk gekoppeld aan multimodale knooppunten. 

• Aanvullend hierop wordt aan deelregio’s de mogelijkheid geboden van 

beperkte kantoorontwikkeling buiten formele kantorenlocaties (de 

planlocaties betreffen geen formele kantorenlocaties). 

• Er wordt gestreefd naar een voortzetting van de transformatie van 

kantoren. Om vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de 

kantorenvoorraad te stimuleren, kunnen transformatiemeters worden 

ingezet voor nieuwe kantoormeters als de 8% frictieleegstand wordt 

benaderd binnen 2 jaar. 

• Elke deelregio zet in op het creëren van multifunctionele, gemengde woon-

werkomgevingen passend bij aard, schaal en regionale marktvraag, om in 

te spelen op het faciliteren van de ‘nieuwe economie’. 

2.3 GEMEENTELIJK BELEID 

Amstel Business Park Zuid 

• De ontwikkeling van ABPZ vraagt om intensivering van het ruimtegebruik, 

meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere ruimtelijke kwaliteit en meer 

menging met andere functies. Wonen wordt op bepaalde plekken onder 

voorwaarden mogelijk. 

• Om ABPZ een intensiever, toekomstbestendig onderdeel van de stad te 

laten worden is een aantal aanpassingen nodig. Het netwerk moet 

herkenbaarder worden gemaakt en worden uitgebreid om transformatie en 

verdichting te kunnen accommoderen. Daarnaast wordt het ABPZ beter 

aangesloten op de snelweg door de aanleg van een nieuwe afslag van de A2 

die wordt verbonden met de Van der Madeweg. 

• Het bestemmingsplan moet worden vernieuwd om de 

ontwikkelingsmogelijkheden in ABPZ te verbreden. Thema’s als 

functiemenging en verdichting zullen hierin verder worden 

geconcretiseerd. 
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• De ruimtelijk economische visie wordt uitgewerkt in richtlijnen voor 

ontwikkeling. Daarin worden regels opgenomen over onder meer het 

maximum te realiseren programma, waaronder kantoren. 

 

De Nieuwe Kern 

• Het noordelijke en oostelijk deel (rondom station Duivendrecht) van het 

plangebied is geschikt voor de realisatie van bedrijven en kantoren. 

• Het zuidoostelijk deel van het plangebied is geschikt voor functies die zijn 

gerelateerd aan de ArenAPoort. 

• In de samenwerkingsovereenkomst (2017) is op hoofdlijnen het volgende 

afgesproken:  

− De parkeerterreinen P2, Amstelborgh/Borchland, P-Plus en P-bus verdwijnen 

om plaats te maken voor andere functies. 

− Om een gebouwde parkeervoorziening op te nemen op de locatie van het 

huidige sportpark Strandvliet en de bestaande sportvoorzieningen op het 

dak terug te laten komen. 

− Om minimaal 15.000 m² bvo aan kantorenfuncties onderdeel uit te laten 

maken van het sport/parkeercluster ter plaatse van huidig sportpark de 

Strandvliet 
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3 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd van een 

uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt. De opname van kantoren trekt wel 

weer voorzichtig aan, maar het herstel doet zich vooral voor in de grootste 

kantorensteden. In de afgelopen periode heeft zich een forse verschuiving 

voorgedaan in de vestigingscriteria van kantoren. De belangrijkste 

vestigingscriteria zijn: 

• Een multimodale bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen. 

• Aanwezigheid van voorzieningen. 

• Ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving en zichtbaarheid. 

• Status en imago van het kantorenpark en de omgeving; weinig leegstand. 

• Goed opgeleid en gemotiveerd personeel binnen het verzorgingsgebied. 

• Duurzaamheid van het vastgoed. 

 

Inmiddels is er vooral behoefte aan kantoren in centrumgebieden, nabij 

knooppunten van openbaar vervoer en nabij een aantrekkelijk aanbod aan 

voorzieningen. Een mix van functies en/of wonen leidt tot meer dynamiek en 

veiligheid en kan bijdragen aan een positief bedrijfsimago. Als gevolg hiervan 

verplaatsen kantoorhoudende bedrijven zich in toenemende mate van de 

randgemeenten en stadsranden naar centrumgebieden (NVM, 2017). Deze 

ontwikkeling versterkt het ontstaan van incourant vastgoed. Niet langer speelt 

alleen de veroudering van het vastgoed een rol, maar nu ook de veroudering van 

een locatie. Er is overaanbod ontstaan in kantorenparken langs de snelweg en op 

bedrijventerreinen. Tegelijkertijd is er veel vraag naar centrumstedelijke locaties 

en dreigt hier in bepaalde steden (zoals Amsterdam) een tekort te ontstaan aan 

kantoren. Dit wordt versterkt doordat in de afgelopen periode weinig nieuwbouw 

heeft plaatsgevonden. 

 

De Amsterdamse regio groeit sterk qua inwoners en werkgelegenheid en het 

internationale karakter neemt toe. Bureau Stedelijke Planning (2017) heeft voor de 

gemeente Amsterdam berekend dat door deze ontwikkelingen op korte termijn 

een tekort ontstaat aan diverse soorten kantorenmilieus. Het voornemen is dan 

ook om in de Schipholcorridor een nieuw internationaal vestigingsmilieu voor 

kantoren te ontwikkelen. 

 

Duurzaamheid speelt een grote rol  

• Een energielabel C wordt verplicht voor kantoren vanaf 2023. Daarnaast is 

de ambitie om in 2030 een energielabel A verplicht te stellen. Uit 

onderzoek van het EIB (2016) blijkt dat de verplichting voor een C-label 

ingrijpt op ongeveer de helft van het huidige kantorenmetrage. Bij een A- 

label is dat zelfs drie kwart. Dit betekent dat er in de komende periode 



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 17 

 

sprake zal zijn van een omvangrijke verduurzamingsopgave. Als gevolg van 

de grote investeringsopgave zal het aantrekkelijker worden om kantoren te 

slopen en nieuw te bouwen of te transformeren.  

• Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het realiseren van een gezonde 

werkomgeving voor het personeel. Het ontwerp van een kantoor heeft 

gevolgen voor de gezondheid, welzijn en de productiviteit van gebruikers.  

• Van belang voor duurzaamheid is ook de opkomst van Smart offices. 

Hierbij wordt het gebruik van kantoren op basis van data gemonitord en 

kan hier optimaal op worden ingespeeld. Daarnaast bestaan er apps 

waarmee gebruikers allerlei zaken kunnen regelen zoals het klimaat op 

hun werkplek. Deze systemen leidden tot energiebesparing.  

• Tot slot speelt ook circulariteit in toenemende mate een rol. Dit geldt bij de 

bouw van kantoren maar ook voor de bedrijfsvoering zelf.  

 

Flexibiliteit van belang 

Een belangrijk vestigingscriterium voor kantoren is flexibiliteit in omvang en 

indeling van de kantoorruimte waardoor snel kan worden ingespeeld op nieuwe 

trends, zoals flexwerken.  

 

Als gevolg van het flexwerken zijn flexibele kantoorconcepten waar ruimtes voor 

verschillende periodes gehuurd kunnen worden in opmars. Flexibele 

kantoorconcepten hebben op dit moment een marktaandeel van circa 2% tot 3%. 

Dit aandeel neemt vooral in de grote steden toe. De verwachting is dat deze 

concepten over vijf jaar een marktaandeel van 5% tot 10% zullen hebben (NVM, 

2018). Door het realiseren van flexibiliteit van kantoorruimte kan snel worden 

ingespeeld op nieuwe trends en wensen van de gebruikers. Daarnaast bieden de 

concepten diverse diensten en voorzieningen aan. Het is vooral belangrijk om op 

deze plekken anderen te kunnen ontmoeten. Populaire plekken voor deze 

kantoorconcepten zijn de centra van grote steden en industriële panden op 

bedrijventerreinen. 

 

FIGUUR 5: HOOFDKANTOOR G-STAR 
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4 ONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT 

ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID    

• De kantoorhoudende werkgelegenheid in het onderzoeksgebied is in de 

afgelopen tien jaar zeer sterk gestegen (+26%). Met name de laatste drie jaar 

is het aantal banen in deze sectoren fors gestegen, tot bijna 341.000 banen. 

Sinds 2014 betrof dit een stijging van ca. 5,4% per jaar. 

• In Ouder-Amstel is de werkgelegenheid in kantoorhoudende sectoren in de 

afgelopen tien jaar gestegen met ca. 8%. 

SECTORALE VERSCHUIVINGEN    

• De laatste tien jaar is in het onderzoeksgebied de werkgelegenheid in 

vrijwel alle kantoorhoudende sectoren gestegen.  

• Met name de sectoren informatie & communicatie (+74%) en advies & 

onderzoek (+43%) zijn sterk gegroeid. 40% van de kantoorhoudende banen 

bevindt zich in de sector advies & onderzoek.  

• In de gemeente Ouder-Amstel doet zich een  andere ontwikkeling voor. De 

sector overige zakelijke dienstverlening is hier het grootst en steeg sterk de 

afgelopen periode (+152%). In de sector advies en onderzoek daalde het 

aantal banen (-20%). Wel is dit momenteel de op een na grootste sector. 

 

FIGUUR 6 AANTAL BANEN PER SECTOR IN OUDER-AMSTEL (2017) 

 

Bron: LISA, bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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OPNAME NAAR GROOTTEKLASSE    

In Ouder-Amstel bestaat de opname grotendeels uit middelgrote kantoren: in de 

periode 2014-2018 viel 86% van de totale opname in de categorie 1.500 tot 5.000 

m². Amsterdam, Diemen en Haarlemmermeer wijken hier sterk van af. Het  

middensegment is hier juist beperkt. 

 

FIGUUR 7: METRAGE AAN OPNAME KANTOREN NAAR GROOTTEKLASSEN (2012-2018) 

 
Bron: Vastgoeddata, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

ONTWIKKELING VAN HET AANBOD    

Het aanbod in het onderzoeksgebied nam vanaf 2008 gestaag toe tot ca 1,75 mln. 

m² in 2014. Daarna daalde het aanbod sterk. Enerzijds door een toename van de 

vraag en anderzijds door de transformatie van kantoren naar andere functies. Het 

huidige aanbod is momenteel circa 1.000.000 m2. 

 

FIGUUR 8: AANBOD KANTOORRUIMTE ONDERZOEKSGEBIED 2007-2018 

 
Bron: Bak, 2017; Funda in Business, 2018; Cushman & Wakefield, 2018 
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5 KANTORENVOORRAAD IN OUDER-AMSTEL 

De totale voorraad aan kantoren in Ouder-Amstel bedraagt ca. 190.000 m2:  

• Ca. 20.000 m2 in de Nieuwe Kern in het kantoorgebouw MediArena 

(kantoor Endemol). 

• Ca. 165.000 m2 op het Amstel Business Park Zuid (inc. 30.700 m2 Entrada).  

• Daarnaast zijn er in de kern Ouderkerk aan de Amstel enkele kleinschalige 

kantoren en het gemeentehuis. Ook in de kern Duivendrecht staan enkele 

kantoren. In totaal is dit ca. 5.000 m2. 

 

In de afgelopen periode was de nieuwbouw van kantoren in Ouder-Amstel beperkt. 

Alleen in 2010 en 2014 is een substantieel metrage aan de voorraad toegevoegd 

(totaal ca. 40.000 m2). Bovendien is vooral voor eigen gebruik gebouwd zoals het 

hoofdkantoor van G-Star in 2014 (dit is niet alleen kantoor maar ook creatieve 

bedrijvigheid) en het kantoor van Endemol in 2010 (MediArena). Daarnaast is 

bijvoorbeeld het oude hoofdkantoor van V&D gerenoveerd en omgezet in een 

multi-tenant gebouw (Zuidpark). Hierbij zijn geen nieuwe meters toegevoegd. 

 

FIGUUR 9 NIEUWBOUW AAN KANTOREN IN OUDER-AMSTEL  

 
Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning o.b.v. BAG 

 

Aanbod  

Op dit moment bedraagt het aanbod aan kantoren in Ouder-Amstel ca. 45.000 m2. 

Dit is ongeveer 21% van de kantorenvoorraad. Dit bevindt zich vooral op ABPZ (en 

een klein metrage in de MediArena). Hier wordt hieronder nader op ingegaan.  

DE NIEUWE KERN     

Op dit moment bevinden zich in de Nieuwe Kern nog nauwelijks kantoren. Het 

enige kantorencomplex betreft MediArena, waar onder andere Endemol gevestigd 

is. Binnen de Nieuwe Kern zijn twee locaties aangewezen voor nieuwe kantoren 

Deze worden hieronder nader beschreven.    
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OMGEVING STATION DUIVENDRECHT 

Kantorenvoorraad 

• 0 m²  

 

Kenmerken en ligging 

• Het gebied rond station Duivendrecht is nog 

niet ontwikkeld. 

• In het zuiden en oosten (station Duivendrecht) 

wordt het gebied begrensd door het spoor. 

• Ten noorden ligt het Amstel Business Park 

Zuid. 

• Het gebied ligt vlakbij knooppunt Amstel 

(A10/A2). 

• De enige bedrijven die zich hier bevinden  

zijn enkele winkels op station Duivendrecht. 

 

 

OMGEVING ARENA POORT 

• Kantorenvoorraad 20.000 m² 

(MediArena) 

• Aangeboden kantoorruimte 

400 m² 

 

Kenmerken en ligging 

• In het gebied is op dit moment één 

kantoorpand waar onder meer het 

mediabedrijf Endemol is gevestigd. 

• De oostkant wordt begrensd door 

het spoor en metrostation 

Strandvliet 

• Ten zuiden liggen de Johan Cruijff 

Arena en de Ziggo Dome. 

• In de omgeving rond de Johan 

Cruijff Arena bevinden zich 

nieuwe, moderne kantoren in 

hoogbouw. Daarentegen worden 

ook oudere kantoorgebouwen 

getransformeerd. 
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AMSTEL BUSINESS PARK ZUID    

Op het ABPZ bestaat een kantorenvoorraad van ca. 165.000 m2. Hiervan bevindt ca. 

30.000 m2 zich op Entrada en ca. 42.000 m2  op de locatie Weesperktrekvaart Zuid 

(exclusief het pand aan de H.J.E. Wenckebachweg 144 dat in aanmerking komt 

voor herontwikkeling naar wonen). In deze gebieden is vooral sprake van solitaire 

kantoren. In de rest van ABPZ is dit minder het geval. De overige kantoren 

bevinden zich verspreid in het gebied waaronder aan de Spaklerweg en Van 

Marwijk Kooystraat.  

 

AMSTEL BUSINESS PARK ZUID 

• Kantorenvoorraad: 165.000 m² (in blauw 

gebouwen waarbinnen een verblijfsobject met 

kantoorruimte is) 

• Aangeboden kantoorruimte: 44.000 m²  

 

Kenmerken en ligging 

• ABPZ is een bedrijventerrein. De 

Duivendrechtsevaart doorkruist het gebied.  

• Het terrein strekt zich verder uit in noordelijke 

richting op Amsterdams grondgebied. 

• Het wordt begrensd door de A2 en doorkruist 

door de A10. 

• De metrostations OverAmstel en Van Der 

Madeweg liggen aan de rand van het gebied. 
      

Type bedrijven 

• ABPZ huisvest een aantal grote bedrijven die vanuit Amsterdam hierheen zijn verhuisd, zoals G-star, Emesa. 

• De kantoorhoudende bedrijven (vooral als onderdeel van de hoofdfunctie van het perceel/gebouw) 

betreffen met name softwarebedrijven en organisatie-adviesbureau. 

• De kantoorpanden zijn met name middelgroot van aard, een derde van het totale metrage kantoren valt 

in de oppervlakteklasse 2.500 tot 5.000 m². 

• Groeiende sectoren zijn zakelijke en facilitaire diensten, ICT en de creatieve industrie. 

 

METRAGE KANTORENVOORRAAD NAAR OPPERVLAKTEKLASSE                           SPREIDING VAN DE FUNCTIES OVER HET BEDRIJVENTERREIN    

  

Bron: gemeente Ouder-Amstel (2017)                                     
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Eind 2017 heeft de gemeenteraad Ouder-Amstel besloten tot transformatie van 

Entrada en daarvoor een samenwerking aan te gaan met de eigenaren. De 

gemeente is in overleg met de eigenaren om te komen tot een samenwerking. 

Entrada is in het Plabeka opgenomen als transformatiegebied van kantoren naar 

een stedelijk woongebied. Dit leidt wel tot een vervangingsvraag voor bedrijven die 

hier nu gevestigd zitten en elders huisvesting moeten zoeken. Het aanbod op 

Entrada bedraagt op dit moment ca. 12.000 m2 (Fundainbusiness, september 2018), 

dit is ca 40% van de totale voorraad. Overigens wordt een deel van de 

kantoorruimte vaak al aangeboden voordat het daadwerkelijk leegstaat. Net als 

voor Entrada is de gemeente in gesprek met partijen om te komen tot 

transformatie op het ABPZ. 

 

Naast Entrada is er met name veel aanbod in het gebied Weespertrekvaart Zuid. 

Van de totale voorraad aan kantoren hier (ca. 42.000 m2) wordt meer dan de helft 

aangeboden (ca. 58%). Dit betreft niet allemaal leegstand aangezien kantoorruimte 

vaak al wordt aangeboden voor het leegstaat. De vijf panden langs de A10 staan 

voor een deel al langer dan drie jaar leeg (structureel aanbod). De kantoren in het 

gebied zijn nagenoeg allemaal in de jaren ’90 gerealiseerd.  

 

Voor het resterende deel van ABPZ is het aanbod ten opzichte van de voorraad 

relatief beperkt (ca. 8%). Dit aandeel bevindt zich reeds binnen de norm van 

frictieleegstand van Plabeka.  

 

FIGUUR 10 HUIDIG AANBOD OP FUNDA IN BUSINESS  

 
Bron Funda in Business, augustus 2018 
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6 BEHOEFTERAMING KANTOREN  

6.1 BEHOEFTE AAN KANTOREN IN HET MARKTGEBIED 

De vraag naar kantoren is in beeld gebracht op basis van de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid en de verwachte vervangingsvraag. Daarnaast is de vraag 

geraamd op basis van de historische opname.  

 

Berekening vraag op basis van ontwikkeling werkgelegenheid    

• In het onderzoeksgebied waren in 2017 ca. 340.600 banen in 

kantoorhoudende sectoren. 

• Het PBL en CPB (2017) hanteren een laag en hoog scenario voor de 

economische ontwikkeling tot 2030. Gezien de huidige economische 

ontwikkelingen is het scenario Laag niet aan de orde. Het scenario Hoog 

gaat voor de komende periode uit van een groei van de werkgelegenheid in 

Groot-Amsterdam van ca. 0,7% per jaar. 

• Opvallend is dat de kantoorhoudende werkgelegenheid in het 

onderzoeksgebied in de afgelopen tien jaar met 26% is toegenomen 

(jaarlijks ca. 2,3%), ondanks de zware economische crisis.   

• Gezien deze ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met een 

groei van de werkgelegenheid die minimaal zo groot is als de afgelopen 

periode. Indien we dit groeicijfer naar beneden afronden tot 2% leidt dit tot 

een toename van het aantal banen van ca. 93.200 tot 2030. 

• Het gemiddelde ruimtegebruik per werknemer van kantoorbanen in de 

provincie Noord-Holland ligt volgens het PBL (2017) op 22 m². Onder 

invloed van ‘het nieuwe werken’ is dit metrage flink gedaald. Wij 

verwachten dat de grootste daling inmiddels achter de rug is. Wij gaan 

daarom uit van een kantoorquotiënt voor de komende periode van 20 m² 

per werknemer. In de nieuwste vraagraming van Plabeka 3.0 (2016) wordt 

echter uitgegaan van een ruimtegebruik van 15 m2 per kantoorwerknemer. 

Wij hanteren in onze raming ter volledigheid beide kantoorquotiënten.  

 

Met een kantoorquotiënt van 15 m² is er een uitbreidingsvraag van ca. 1,04 mln. 

m². Met een kantoorquotiënt van 20 m² is er een uitbreidingsvraag van ca. 1,86 

mln. m². 

 

Vervangingsvraag 

Naast de uitbreidingsvraag is er behoefte aan vervanging van verouderde kantoren. 

Kantoren verouderen, verliezen langzaam aan kwaliteit en raken uiteindelijk voor 

gebruik ongeschikt (incourant). Volgens een raming van het EIB wordt in de 

Metropoolregio Amsterdam in de periode 2020 en 2040 jaarlijks ca. 0,54% van de 

voorraad incourant. De verduurzamingsopgave als gevolg van de verplichting van 
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Energielabel C zal echter naar verwachting leiden tot een additionele 

vervangingsvraag. Over het algemeen hebben kantoren met een bouwjaar vanaf 

2000 een label C of hoger (EIB, 2016). Maar bijna 60% van de voorraad in het 

onderzoeksgebied heeft een bouwjaar van voor 2000. Wij ramen daarom een 

vervangingspercentage van in totaal 0,75% van de voorraad.  

 

Met een kantorenvoorraad in het onderzoeksgebied van ca. 9,68 mln. m² bedraagt 

de vervangingsvraag ca. 72.700 m² per jaar. Dit betekent dat er tot 2030 sprake is 

van een vervangingsvraag van ca. 872.000 m².  

 

Totale vraag op basis van werkgelegenheidsontwikkeling  

De uitbreidingsvraag bedraagt ca. 1,40 tot 1,86 mln. m². Indien we hier de 

vervangingsvraag van 858.000 m² bij optellen, ontstaat een totale vraag van ca. 

2,27 tot 2,74 mln. m². 

 

TABEL 3: VRAAGBEREKENING KANTOORRUIMTE ONDERZOEKSGEBIED TOT 2028 

UITBREIDINGSVRAAG VERVANGINGSVRAAG TOTALE VRAAG 

1,40 mln. tot 1,86 mln. m² 872.000 m² 2,27 mln. tot 2,74 mln. m² 

 

Berekening vraag op basis van historische opname kantoorruimten    

De gemiddelde opname in de periode 2007-2017 in het onderzoeksgebied bedroeg 

ca. 320.000 m² per jaar. Wij verwachten dat de gemiddelde jaarlijkse opname in de 

komende periode minimaal zo groot zal zijn als in de afgelopen tien jaar. Met een 

jaarlijkse opname van 320.000 m² per jaar bedraagt de totale opname voor de 

periode 2018-2030 ca. 3,84 mln. m². 

 

FIGUUR 11: HISTORISCHE OPNAME KANTOORRUIMTE ONDERZOEKSGEBIED 2007-2017 IN M2 

 
Bron: Bureau Stedelijke Planning obv data Drs. R.L. Bak en Cusman & Wakefield (2018) 

 

De opname is een combinatie van verplaatsingsvraag (de verplaatsing van 

bedrijven binnen de regio) en uitbreidingsvraag (nieuwe vestiging of uitbreiding). 

Uit onderzoek van Dynamis (2015) blijkt dat in 2015 (Q2) ca. 46% van de opname 

aan kantoren in Nederland uitbreidingsvraag betrof. Het is echter zeer 

aannemelijk dat dit substantieel hoger ligt voor de regio Amsterdam.  
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Met een aandeel van 46% bedraagt de uitbreidingsvraag in het onderzoeksgebied 

ca. 1,77 mln. m² tot 2030 (46% van ca. 3,84 mln. m²).    

 

Voor de periode tot 2030 leiden de twee methoden tot een vraag naar nieuwe 

kantoorruimten die zich in een bandbreedte beweegt van ca. 1,8 mln. tot ca. 2,7 

mln. m² kantoorruimte. Deze vraag ligt in lijn met onze eerdere raming uit de 

Enter NL‐studie (Bureau Stedelijke Planning, 2017) alleen wordt hier uitgegaan van 

de periode 2018-2030. 

AANBOD AAN KANTOREN    

Het aanbod in het onderzoeksgebied in 2018 bedraagt ca. 1,03 mln. m² 

kantoorruimte (Funda in Business, 20182). Ca. 4% van het aanbod bevindt zich in 

Ouder-Amstel. 

 

In het onderzoeksgebied staat ca. 11% van de totale voorraad kantoren leeg. Dit is 

bijna gelijk aan het gemiddelde in Nederland(11,7%) (Cushman & Wakefield, 2018). 

Een deel van de leegstand wordt drie jaar of langer aangeboden en is hiermee 

structureel aanbod dat niet meer voldoet aan de vraag van de markt. Van het 

aanbod aan kantoren in het onderzoeksgebied is ca. 54% structureel aanbod dat 

drie jaar of langer aangeboden (Bak, 2017).  

 

Courant aanbod 

Het courant aanbod betreft de kantoren die korter dan drie jaar te koop of te huur 

aangeboden worden. In het onderzoeksgebied bedraagt dit ca. 474.000 m² (46% van 

het totale aanbod). 

 

Transformatie 

Tot 2030 zal in het onderzoeksgebied volgens planning ca. 955.000 m² 

kantoorruimte worden getransformeerd naar andere functies (MRA, 2017). 

Hiermee wordt een substantieel deel van het incourante aanbod naar verwachting 

uit de markt gehaald. 

 

Plancapaciteit 

In totaal betreft de harde plancapaciteit in het onderzoeksgebied ca. 745.000 m² 

(Plabeka, 2018). Naast 6.000 m² in Amstelveen, bevindt alle plancapaciteit zich in 

Amsterdam en Haarlemmermeer. Een groot deel hiervan op de Zuidas (ca. 190.000 

m²) en op diverse terreinen rond Schiphol (ca. 172.000 m²). In Ouder-Amstel 

bestaat geen harde plancapaciteit. 

 

Daarnaast is er ca. 910.000 m² aan zachte plancapaciteit in het onderzoeksgebied 

tot 2030. Deze bevindt zich met name op de Zuidas (ca. 405.000 m²). Dit is exclusief 

de zachte plancapaciteit in Ouder-Amstel waarvan het exacte kantorenmetrage 

nog niet vast staat. Ditzelfde geldt voor de ontwikkeling van kantoren in de 

                                                      
2 Meetmoment: 8 augustus 2018 
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Schipholcorridor. Dit betreft echter nog een studie en de besluitvorming moet nog 

volgen. 

BEHOEFTE AAN KANTOREN   

Voor het onderzoeksgebied is een vraag geraamd naar kantoren van ca. 1,8 tot 2,7 

mln. m2. Hier staat een harde plancapaciteit en courant aanbod tegenover van in 

totaal ca. 1,2 mln. m2.  

 

Hiermee is in het onderzoeksgebied tot 2030 sprake van een groot tekort aan 

kantoren van ca. 0,55 mln. m2 tot 1,35 mln. m2.  

 

TABEL 4 CONFRONTATIE VAN KWANTITATIEVE VRAAG EN AANBOD 2018-2030 

 VRAAG HARDE PLAN-
CAPACITEIT 

COURANT  
AANBOD 

MARKTRUIMTE 

Onderkant 

bandbreedte 

1,77 mln. m² 745.000 m² 474.000 m² 551.000 m² 

Bovenkant 

bandbreedte 

2,74 mln. m² 745.000 m² 474.000 m² 1.352.000 m² 

 

Indien we ervan uitgaan dat naast de ontwikkeling van de harde plancapaciteit en 

de opname van het courante aanbod tevens de gehele zachte plancapaciteit 

(Plabeka, 2018) van 910.000 m2 wordt gerealiseerd, is er in het hoge scenario nog 

steeds sprake van een tekort aan kantoren van bijna 0,6 mln. m2. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat de ontwikkeling van kantoren in de Schipholcorridor 

hierin niet is meegenomen aangezien het programma nog niet bekend is. Naar 

verwachting zal het echter nog geruime tijd duren voordat dit wordt gerealiseerd. 

 

Het merendeel van de vraag richt zich op Amsterdam. Hier is gezien de forse 

ruimtedruk echter onvoldoende ruimte om deze op te vangen. Aangezien het 

stedelijk gebied van Ouder Amstel direct grenst aan Amsterdam ligt het voor de 

hand dat de hier gesitueerde kantorenlocaties in aanmerking komen om de druk 

op de Amsterdamse kantorenmarkt op te vangen (zie onderstaand kader). 

Bovendien is hier ontwikkelruimte beschikbaar.  
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Verwachte toename van de opname aan kantoren in Ouder-Amstel  

• Sinds 2012 heeft er geen nieuwbouw plaats gevonden in Ouder-Amstel (op het 

hoofdkantoor van G-Star na). Doordat er weinig aanbod is toegevoegd kon er ook 

weinig extra vraag worden aangetrokken. 

• Wij verwachten dat het Amsterdamse aandeel van 80% van de opname de komende 

periode daalt. De gemeente heeft te weinig plancapaciteit om de vraag op te vangen 

en er is vanuit veel andere functies druk op de beschikbare ruimte zoals wonen. 

• In Diemen en Amstelveen bestaat nauwelijks plancapaciteit om een vraag vanuit 

Amsterdam op te vangen. Daarnaast wordt er hier tot 2030 nog zo’n 171.000 m² 

kantoorruimte getransformeerd. 

• De kantorenlocaties in Haarlemmermeer zijn een stuk verder gesitueerd van 

Amsterdam dan de locaties in Ouder-Amstel. Bovendien richten beide zich voor een 

deel op andere type kantorengebruikers, waar Haarlemmermeer bijvoorbeeld een 

sterke internationale focus heeft door de ligging nabij Schiphol Airport. 

• De kantorenmarkt in Amsterdam Zuidoost (waar Ouder-Amstel direct aan grenst) 

trekt sterk aan (NRC, 30 maart 2018). De leegstand is substantieel gedaald van zo’n 

23% naar 5,5% in de periode 2014-2017. De totale waarde van de jaarlijkse 

vastgoeddeals is omhoog geschoten, naar ruim 450 miljoen euro in 2017. 

• Een groot deel van vraag naar kantoren richt zich op locaties rond multimodale 

knooppunten. De locaties in Ouder-Amstel zijn multimodaal bereikbaar en sluiten 

aan op deze vraag. 

 

Ter vergelijking  

Deze uitkomsten sluiten aan op het onderzoek ’Werklocaties regio Amstelland‐

Meerlanden’ van Bureau Buiten (juli 2018). Hierin wordt aangegeven dat de 

kantorenmarkt krapper is dan in Plabeka US3.0 is verondersteld. De markt is sinds 

de US3.0 dusdanig aangetrokken en de transformaties zijn dermate omvangrijk, 

dat het beeld uit US3.0 voor de AM‐regio in 2030 als achterhaald moet worden 

beschouwd. De leegstand daalt snel en de courante leegstand bevindt zich met 3% 

op kantorenlocaties ruim onder de Plabeka‐norm van 8%, als de structurele 

leegstand (12%) buiten beschouwing wordt gelaten. ‘Nee verkoop’ aan 

internationale klanten ligt op de loer, met name voor grotere volumes ineens. Dat 

is ongewenst. De AM‐regio kan hierin oplossingen aan de MRA bieden. 

6.2 KWALITATIEVE BEHOEFTE AAN KANTOREN 

De vraag naar kantoren kan onderverdeeld worden in de volgende milieus (Ruimte 

voor de Economie van Morgen, gemeente Amsterdam 2017): 

• Creatieve wijk: dit zijn woon-werkwijken die door menging met kleine 

zelfstandige kantoorruimtes voorzien in de behoefte aan stedelijk werkmilieu. 

• Innovatiedistrict: werk-woongebieden waar, meestal rond een 

kennisinstituut, clusters van bedrijven verbindingen zoeken voor de 

ontwikkeling van start-ups en nieuwe innovatieve bedrijfsconcepten. 
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• Internationaal topmilieu: hoogwaardige, internationaal verbonden locaties, 

meestal in het centraal gelegen deel van de stad. 

• Multimodaal knooppunt: belangrijke locaties voor concentratie van 

werkgelegenheid, gekenmerkt door een uitstekende bereikbaarheid via 

lucht, weg en/of spoor. 

• Overig: bijv. kantoren op bedrijventerreinen en verspreide kantoren. 

 

De locaties in Ouder-Amstel bevinden zich direct rondom ov knooppunten (binnen 

500 meter) en zijn te kenmerken als multimodaal knooppunt. Station 

Duivendrecht en ArenaPoort zijn als intercity station optimaal bereikbaar. De 

metrostations in ABPZ zijn ook ov knooppunten, maar wel van een tweede orde.  

 

Op basis van de Enter NL‐studie van Bureau Stedelijke Planning (2017) is gebleken 

dat de behoefte aan kantorenmilieus in multimodale knooppunten de komende 

periode het hoogst is. Ongeveer een derde van de totale vraag richt zich op 

multimodale knooppunten, oftewel ca. 685.000 tot 990.000 m2. Hiertegenover staat 

een harde plancapaciteit en courant aanbod van ca. 315.000 m2. Dit leidt tot een 

behoefte van 370.000 tot 675.000 m2 aan kantoren op multimodale knooppunten 

tot 2030. 

 

Zachte plancapaciteit aan kantoren in het onderzoeksgebied 

Om te voorzien in de additionele behoefte aan kantorenmilieus in multimodale 

knooppunten zijn locaties beschikbaar die momenteel nog als zachte 

plancapaciteit zijn aangemerkt. In de berekening van de behoefte is immers de 

harde plancapaciteit verdisconteerd. In onderstaande tabel is geïnventariseerd in 

hoeverre de zachte plancapaciteit aansluit op de behoefte aan multimodale 

knooppunten. Uit deze inventarisatie blijkt dat: 

• Ca. 260.000 m2 zich niet in de nabijheid van een knooppunt (rood 

gearceerd) bevindt.  

• Ca. 30.000 m2 zich bevindt nabij een metrohalte. 

• Ca. 620.000 m2 zich bevindt nabij een treinstation (en soms ook nog nabij 

een metrohalte). 

 

Een deel van de locaties die zich in nabijheid van een knooppunt bevinden, 

behoren echter tot een ander kantorenmilieu. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

Zuidas die behoort tot het internationale topmilieu. Binnen de zachte 

plancapaciteit bevinden zich zes locaties die behoren tot multimodaal knooppunt 

(in groen). In totaal betreft dit 145.000 m2 (exclusief de Nieuwe Kern).  
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TABEL 5 INVENTARISATIE ZACHTE PLANCAPACITEIT 

LOCATIE M2 OORDEEL  

Academisch Medisch Centrum 50.000 Onderdeel van een cluster van innovatieve bedrijvigheid en behoort tot het 

milieu innovatiedistrict  

Centrum Amsterdam Noord 10.000 In de omgeving van een metrohalte en nabij een afslag van de A10 

NDSM/Buiksloterham/Hamerkwartier 75.000 Niet nabij een knooppunt of multimodaal bereikbaar 

Overamstel/Weespertrekvaart 20.000 In nabijheid van metrohalte Spaklerweg 

Overhoeks/Sixhaven 40.000 Niet in nabijheid van een knooppunt en behoort tot het milieu innovatiedistrict 

Science Park Amsterdam 50.000 Hier wordt onderwijs (UvA), hoogwaardig onderzoek en kennisintensieve 

bedrijvigheid gecombineerd en behoort tot het milieu innovatiedistrict 

Sloterdijk 40.000 In de omgeving van een treinstation en op het knooppunt van twee snelwegen 

Zuidas 405.000 In nabijheid van een metro- en treinstation en aan de snelweg. Het behoort tot 

het internationale topmilieu. 

Zuidoost Centrum/Arena Poort 50.000 In nabijheid van een metro- en treinstation en afslag van de snelweg  

De Nieuwe Kern (incl. ABPZ) n.n.b. In nabijheid van een metro- en treinstation en afslag van de snelweg 

IJburg Centrum, Midden, Haven, Steiger 10.000 Niet nabij een knooppunt of multimodaal bereikbaar 

Minervahaven 75.000 Enkel specifieke soorten creatieve bedrijvigheid mogen zich hier vestigen. Het 

behoort tot het milieu creatieve wijk 

Schinkel 40.000 Niet in nabijheid van een knooppunt en behoort tot het milieu creatieve wijk 

Sluisbuurt 20.000 Niet in nabijheid van een knooppunt en behoort tot het milieu creatieve wijk 

Beukenhorst Oost Oost 25.000 In de omgeving van een treinstation en nabij de A4 

Totaal 910.000  

 

Een belangrijke constatering is dat als al deze locaties compleet tot ontwikkeling 

zouden komen voor 2030 er nog steeds een fors tekort aan kantoren op 

multimodale knooppunten is. Overigens is hierbij nog geen rekening gehouden 

met de ontwikkeling van additionele locaties binnen de Schipholcorridor omdat de 

plancapaciteit hiervan nog onbekend is. Dit is afhankelijk van de eventuele komst 

van een nieuwe terminal van Schiphol en van een mogelijke nieuwe openbaar 

vervoerverbinding tussen Schiphol en Amsterdam.   

 

De multimodale locaties zijn nader beoordeeld aan de hand van bereikbaarheid en 

aanwezigheid van voorzieningen of het perspectief op voorzieningen in de 

komende periode.  

• Centrum Amsterdam Noord is goed bereikbaar door de nabijheid van een 

metrohalte en een afslag van de A10. Er is een winkelcentrum met 

voorzieningen in de buurt. 

• Overamstel/Weespertrekvaart is goed bereikbaar door de nabijheid van een 

metrohalte. Het gebied wordt ontwikkeld naar een gemengd gebied.  

• Sloterdijk is zeer goed bereikbaar door de nabijheid van een trein- en metro 

station en snelwegen. Daarnaast worden hier een omvangrijk metrage aan 
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voorzieningen ontwikkeld mede in het kader van de ontwikkeling van 

nieuwe woningen in de omgeving. 

• Zuidoost Centrum/Arena Poort is zeer goed bereikbaar door de nabijheid 

van een trein- en metro station en snelweg. Hier zijn diverse voorzieningen 

gesitueerd. 

• Beukenhorst Oost Oost is door de snelweg met de auto goed bereikbaar 

maar het treinstation Hoofddorp ligt wel op relatief grote afstand. Hier zijn 

beperkt voorzieningen in de omgeving.  

• De Nieuwe Kern (en ABPZ) is zeer goed bereikbaar door de nabijheid van 

een trein- en metro station en snelweg. Hier wordt de ontwikkeling van een 

gemengd gebied met voorzieningen voorzien.  

 

Met name de locaties Sloterdijk, Zuidoost Centrum/Arena Poort en De Nieuwe Kern 

zijn optimaal multimodaal ontsloten. Daarnaast zijn hier al voorzieningen 

aanwezig of hier is een goed perspectief op de aanwezigheid van voorzieningen in 

de komende periode.  

 

De sterke vraag naar kantoorruimte in Amsterdam moet door een gebrek aan 

ontwikkelruimte deels worden opgevangen in de omliggende gemeenten. Ook de 

kantorenlocaties in Ouder Amstel komen hiervoor in aanmerking. De (potentiële) 

kenmerken van de locaties in Ouder-Amstel doen niet onder voor die van de andere 

multimodale knooppunten. Ouder-Amstel heeft bovendien het voordeel dat deze 

gemeente veel dichter bij de binnenstad van Amsterdam ligt dan de kantorenlocaties in 

Hoofddorp. Bovendien zijn de kantoorhuren op Schiphol relatief hoog. Deze komen 

vooral in aanmerking voor internationaal georiënteerde bedrijven.  

 

Dat de kantorenlocaties in Ouder Amstel perspectief hebben blijkt ook uit het feit dat de 

kantorenmarkt in Amsterdam Zuidoost (waar Ouder-Amstel direct aan grenst) sterk is 

aangetrokken. De leegstand is hier tussen 2014 en 2017 substantieel gedaald van zo’n 

23% naar 5,5%.  

 

Van de zes multimodale locaties met plancapaciteit voldoen met name Sloterdijk, 

Zuidoost Centrum/Arena Poort en De Nieuwe Kern (incl. ABZP) aan de 

vestigingscriteria van kantoorhoudende bedrijven. Deze locaties behalen naar 

verwachting het meeste marktaandeel (in totaal ca. driekwart). Het marktaandeel 

van Ouder-Amstel bedraagt hiermee naar verwachting ca. 25% van de vraag naar 

multimodale locaties. Wij verwachten dat dit een realistisch aandeel is aangezien 

Ouder Amstel onderdeel is van het stedelijk gebied van Amsterdam. 

 

Door deze relatief sterke uitgangspositie verwachten wij dat van de behoefte in 

het onderzoeksgebied van 370.000 tot 675.000 m2 aan kantoren op multimodale 

knooppunten Ouder-Amstel een marktaandeel van rond de 25% kan behalen. 

Oftewel een metrage van ca. 90.000 tot 170.000 m2.  
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7 DEELLOCATIES OUDER-AMSTEL 

Voor de komende periode tot 2030 verwachten wij dat Ouder-Amstel een 

marktaandeel van ca. 90.000 tot 170.000 m2 kan behalen. Op basis van de 

kenmerken van de drie locaties waar kantoren mogelijk zijn, schatten wij de 

volgende vraag per locatie in: 

• De locatie rondom station Duivendrecht bevindt zich direct nabij een 

intercity- en metrostation. Dit is een sterk ov knooppunt. Gezien de 

optimale bereikbaarheid en de ligging direct aan het treinstation lijkt een 

aandeel van ca. 40% van de totale vraag in Ouder-Amstel ons hier haalbaar.  

• De locatie omgeving Arena Poort bevindt zich aan de rand van Arena Poort 

en is verder van een intercitystation gesitueerd. Er is wel een metrohalte 

nabij maar dit is een ov knooppunt van de tweede orde. Daarom schatten 

wij in dat ca. 25% van de totale vraag zich richt op deze locatie. 

• Het ABPZ heeft twee metrostations en station Duivendrecht is ook redelijk 

dichtbij. Daarnaast heeft de locatie zich al eerder bewezen door de 

vestiging van partijen zoals G-Star. De komende periode wordt het terrein 

ontwikkeld naar een gemengd gebied waarmee het goed aansluit op de 

vraag van kantoorhoudende bedrijven. Hiermee verwachten wij dat ca. 35% 

van de totale vraag zich richt op deze locatie.  

 

TABEL 6 VERWACHTE VRAAG NAAR LOCATIE IN OUDER-AMSTEL (EXCLUSIEF VERVANGINGSVRAAG DIE ONTSTAAT 

ALS GEVOLG VAN TRANSFORMATIE) 

 VERWACHTE AANDEEL VRAAG VRAAG  

Totale vraag  100% 90.000 tot 170.000  

Station Duivendrecht Ca. 40% 40.000 tot 70.000 

Omgeving Arena Poort Ca. 25% 20.000 tot 40.000 

ABPZ Ca. 35% 30.000 tot 60.000 

 

De ontwikkelpotentie van de drie locaties binnen Ouder-Amstel worden hieronder 

nader beschreven.  
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FIGUUR 12 KANTOREN IN OUDER-AMSTEL EN AFSTAND TOT EEN STATION (METRO OF TREIN) 

 
Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning o.b.v. BAG 

7.1 ADVIES PER KANTORENLOCATIE 

STATION DUIVENDRECHT    

De bereikbaarheid van deze locatie is optimaal. Het voorzieningenniveau is 

beperkt aangezien het gebied nog grotendeels braak ligt. Een belangrijke 

beperking is het verbod op woningbouw in het gebied als gevolg van het 

Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Dit belemmert een optimale multifunctionele 

ontwikkeling van het gebied. De huidige kantoorhoudende bedrijven hechten hier 

veel waarde aan. Met de huidige wet- en regelgeving lijkt het wel mogelijk om hier 

andere functies te ontwikkelen zoals hotels, short stay, vrijetijdsvoorzieningen en 

maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om hier een 

de dagelijkse winkelvoorzieningen te plannen voor de nieuwe bewoners in de 

Nieuwe Kern.  

 

 

 

 

 

 

 

ABPZ 

Duivendrecht 

ArenaPoort 
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FIGUUR 13 BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN WONINGBOUW 

 
Bron Luchthavenindelingbesluit Schiphol 

 

Rondom het station is nog veel ontwikkelruimte mogelijk. Gezien het OV-

knooppunt is hier een intensieve stedelijke ontwikkeling wenselijk (transit 

oriented development). Wij adviseren voor deze locatie een programma van ca. 

50.000 m2 kantoren. Om tot een aantrekkelijke en duurzame kantorenlocatie te 

komen is het cruciaal te voorzien in een multifunctioneel programma. Gezien de 

ligging aan het treinstation is deze locatie geschikt voor grotere kantoorgebruikers 

(nationale partijen). Daarnaast kunnen hier flexibele kantorenconcepten 

gerealiseerd worden waar men elkaar kan ontmoeten en ruimtes gehuurd kunnen 

worden om te vergaderen of werken. Flexibele kantoorconcepten kunnen optimaal 

in een gebouw gecombineerd worden met een hotel en voorzieningen zoals 

horeca. 

OMGEVING ARENA POORT    

De locatie is onderdeel van ArenaPoort. Een multifunctioneel gebied met vele 

voorzieningen. De locatie binnen ArenaPoort is echter niet optimaal. Met name 

door de situering ‘aan de achterzijde’ van het Johan Cruyf stadion en de relatief 

lange loopafstand naar station Bijlmer Arena. 

 

Hiermee is het van belang om goeie verbindingen te realiseren met ArenaPoort. 

Door de sportvoorzieningen is er sprake van enige functiemix. In de omgeving 

worden woningen gerealiseerd.  

 

Het gebied kenmerkt zich door diverse sportvoorzieningen en -parken en het 

cluster mediabedrijven in het gebouw MediArena. Er is afgesproken een gebouwde 

parkeervoorziening op te nemen op de locatie van het huidige sportpark 

Strandvliet. Het nieuwe sportpark kan op het dak van de gebouwde 

parkeervoorziening worden gesitueerd. Het gebied kan naast sport bijvoorbeeld 

ook bestaan uit hotelvoorzieningen, horeca en kantoren. Ook mengen met wonen 

wordt hier voorzien. Er is overeengekomen om minimaal 15.000 m² bvo aan 

kantorenfuncties toe te voegen in de directe nabijheid van de gebouwde 

parkeervoorziening (Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern, 2017).  
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Wij adviseren in dit gebied een kantorenprogramma van ca. 35.000 m2.  Met name 

voor middelgrote kantorengebruikers. Om te voorzien in een aantrekkelijke 

kantorenlocatie is ook in dit deelgebied een optimale functiemix van groot belang. 

Ook de langzaam verkeerroute naar de Arenaboulevard dient veel aandacht te 

krijgen om zo te komen tot een goede stedenbouwkundige aansluiting. 

Thematisering richting dienstverlening en sport kan hier kansen bieden.  

AMSTEL BUSINESS PARK ZUID    

Deze locatie is zowel goed bereikbaar met het openbaar vervoer door middel van 

diverse metrostations als via de weg. Het bedrijventerrein heeft op een aantal 

plaatsen een rommelige uitstraling en het voorzieningenniveau is nog matig. Het 

gebied kent nog geen woningen en weinig horeca en detailhandel. Momenteel 

wordt het gebied herontwikkeld met veel aandacht voor functiemenging. Hierdoor 

zal Amstel Business Park zuid in toenemende mate aansluiten op de vraag van 

kantoorgebruikers.  

 

Met name op Entrada en aan de Weespertrekvaart Zuid worden veel kantoren 

aangeboden. Het aanbod is hier hoger dan 40% van de voorraad (het betreft hier 

aangeboden kantoren waarvan een deel nog in gebruik is). De gemeenteraad van 

Ouder-Amstel heeft in 2017 al besloten tot transformatie van Entrada. Met het 

vaststellen van de visie voor het ABPZ heeft de gemeente ook voor 

Weespertrekvaart Zuid en andere gebieden van het ABPZ besloten dat 

transformatie mogelijk is. Net als Entrada is het gebied van Weespertrekvaart Zuid 

grotendeels monofunctioneel. Dit sluit niet meer aan op de huidige vraag van 

kantoorhoudende bedrijven. Deze geven in toenemende mate de voorkeur aan 

dynamische en multimodaal ontsloten gebieden met een breed pakket aan 

voorzieningen. Bovendien is voor deze panden geen energielabel bekend waarmee 

verwacht kan worden dat deze grotendeels niet voldoen aan minimaal label C.  

 

FIGUUR 14 KANTORENVOORRAAD IN WEESPERKTREKVAART ZUID EN HET AANBOD AAN KANTOREN IN GEEL 

 

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning o.b.v. BAG en Funda in business  

 

Voor het gebied rond Weespertrekvaart heeft Amsterdam plannen om hier 

voornamelijk woningbouw te realiseren. Aan de Kop Weespertrekvaart zijn deze al 

in aanbouw. Deze transformatie sluit aan op ontwikkelingen in de omgeving. Wij 

adviseren om de kantorenvoorraad op Weespertrekvaart Zuid gedeeltelijk te 
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transformeren naar een andere functie zoals wonen. Een scenario waarbij de helft 

van de kantorenvoorraad hier uit de markt wordt gehaald en de andere helft wordt 

opgeknapt is ook denkbaar. Hiermee wordt het gebied multifunctioneler en 

aantrekkelijker voor kantoorgebruikers. De kantoren langs de A10 kunnen als 

buffer richting de snelweg dienen. Welke panden gewenst zijn om te 

transformeren vergt nader onderzoek. 

 

De overige kantoren in het Amstel Business Park ten westen van het spoor liggen 

meer verspreid van elkaar en hier is meer multifunctionaliteit. Bovendien liggen 

deze binnen 500 meter van een metrohalte en dit geldt niet voor 

Weesperktrekvaart Zuid. Het totaal aan te verwachten transformeren meters voor 

ABPZ ligt op ca. 50.000 tot 70.000 m2 (inclusief Entrada). 

 

Voor Amstel Business Park zuid adviseren wij ca. 30.000 tot 60.000 m2 nieuwe 

kantoren toe te voegen. Dit metrage kan hoger uitvallen door een 

vervangingsvraag van bedrijven die nu gevestigd zijn in kantoren die 

getransformeerd worden en elders huisvesting moeten zoeken.  

 

Belangrijk is om de kantoorontwikkelingen optimaal te combineren met 

woningontwikkeling en diverse voorzieningen. Voor de kantoren in dit gebied 

komen met name kleinschalige kantorengebruikers in aanmerking (in verhouding 

tot de wat grotere schaal kantoorgebruikers zoals G-Star.). Dit sluit aan op de 

sterke toename van kleinschalige kantoorhoudende bedrijven. Daarnaast bevindt 

zich hier al relatief veel creatieve bedrijvigheid dit kan verder worden uitgebouwd. 

Hierbij kan het helpen om een uniek werkmilieu te creëren. Benut hiervoor 

bijvoorbeeld bestaande bedrijfspanden om kleinschalige kantoren te realiseren.  

 

FIGUUR 15: ENTRADA 
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8 MOGELIJKHEDEN INPASSING IN BESTAAND GEBIED 

De mogelijkheden voor een inpassing van de behoefte in bestaand stedelijk gebied 

zijn geïnventariseerd: 

• Er bestaan geen braakliggende kavels in Ouder-Amstel (op kwalitatief 

vergelijkbare locaties). Op het ABPZ zelf is wel een braakliggende kavel (aan 

de Willem Fenengastraat) waar een deel van de behoefte ingepast zou 

kunnen worden. 

• De kantoorruimte op Entrada (30.700 m²) wordt getransformeerd naar 

woningen. Deze monofunctionele locatie sluit niet meer aan op de huidige 

vraag. 

• Het overig aanbod is grotendeels aan de Weespertrekvaart op Amstel 

Business Park Zuid gesitueerd. Dit is een monofunctionele kantorenlocatie 

die onvoldoende aansluit op de huidige vraag van kantorengebruikers. 

Bovendien ligt dit deelgebied meer dan 500 meter vanaf een metrohalte. 

Deze locatie wordt naar verwachting (deels) getransformeerd.  

• In het overige deel van Amstel Business Park Zuid is de frictieleegstand al 

bereikt. Het aanbod hier ten opzichte van de voorraad is met ca. 8% relatief 

beperkt (ca. 8.000 m2). 

 

FIGUUR 16: KANTOOR ENDEMOL 
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Toelichting
Met de door de gemeenteraad op 12 oktober 2017 vastgestelde ruimtelijk-economische 
visie (hierna: REV) is op grote lijnen de basis gelegd voor de transformatie van het Amstel 
Business Park Zuid (hierna: ABPZ). Omdat de REV te globaal is om initiatieven te kunnen 
toetsen is deze uitgewerkt in concrete spelregels “Richtlijnen voor ontwikkeling Amstel 
Business Park Zuid” (hierna: richtlijnen). In de periode van 28 februari 2019 tot 11 april 2019 
hebben de richtlijnen ter inzage gelegen conform de inspraakverordening.

De inspraakreacties zijn in bijgaande Nota van Beantwoording (hierna: NvB) samengevat en 
voorzien van een antwoord van de gemeente. De inspraakreacties geven geen aanleiding om 
de uitgangspunten in de richtlijnen te wijzigen. Wel worden er enkele aanpassingen 
voorgesteld ter verduidelijking.

Het college wordt gevraagd de richtlijnen en de NvB vast te stellen en deze te besluitvorming 
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Samenvatting: 

Met de door de gemeenteraad op 12 oktober 2017 vastgestelde ruimtelijk-

economische visie (hierna: REV) is op grote lijnen de basis gelegd voor de 

transformatie van het Amstel Business Park Zuid (hierna: ABPZ). Omdat de REV te 

globaal is om initiatieven te kunnen toetsen is deze uitgewerkt in concrete 

spelregels “Richtlijnen voor ontwikkeling Amstel Business Park Zuid” (hierna: 

richtlijnen). In de periode van 28 februari 2019 tot 11 april 2019 hebben de 

richtlijnen ter inzage gelegen conform de inspraakverordening.  

 

Initiatiefnemers voor ontwikkeling, bewoners van de woonboten en bedrijven 

gevestigd op het ABPZ, hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De 

inspraakreacties zijn in bijgaande Nota van Beantwoording (hierna: NvB) 

samengevat en voorzien van een antwoord van de gemeente.  

 

De inspraakreacties geven geen aanleiding om de uitgangspunten in de richtlijnen 

te wijzigen. Wel worden er enkele kleinere aanpassingen voorgesteld ter 

verduidelijking. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de richtlijnen en de NvB vast te stellen. 

 
Wat is de juridische grondslag? 
Op basis van een maatregelenprogramma, opgesteld voor het ABPZ, is een visie 

opgesteld in de vorm van de REV die op 12 oktober 2017 door de gemeenteraad is 

vastgesteld. De REV beschrijft de ambitie om het ABPZ te ontwikkelen van een 

monofunctioneel bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor 

wonen. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn marktpartijen nodig die willen 

investeren in deze ontwikkeling. Op basis van de REV hebben diverse partijen interesse 

getoond en zijn verschillende initiatieven gestart. De gemeente dient deze initiatieven 

(ruimtelijk) te toetsen en te beoordelen of het wenselijk is daarvoor juridisch-

planologische procedures te starten. 

 

Omdat de REV te globaal is om deze initiatieven te kunnen toetsen, is de REV uitgewerkt 

in de concrete richtlijnen. De REV en de uitwerking daarvan in richtlijnen vormen samen 

met het nog op te stellen beeldkwaliteitsplan het ruimtelijk beleid van de gemeente voor 

de ontwikkeling van het ABPZ. Dat ruimtelijk beleid is de basis voor de door de gemeente 

te maken (anterieure) afspraken met marktpartijen. Deze (anterieure) afspraken zijn 

onder meer nodig voor het verhalen van (plan)kosten en om juridisch-planologische 

procedures te kunnen starten voor de ontwikkeling van het ABPZ. 
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Wat is de voorgeschiedenis? 
Nadat de gemeenteraad de REV op 12 oktober 2017 heeft vastgesteld, is gestart met de 

uitwerking daarvan in de richtlijnen. Dat bleek nodig om richtinggevend te kunnen zijn 

richting marktpartijen en initiatieven te kunnen toetsen. In 2018 zijn verschillende 

workshops georganiseerd met marktpartijen over deze richtlijnen. Het concept van de 

richtlijnen heeft vanaf 28 februari 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen 

conform de inspraakverordening van de gemeente. In deze periode zijn er 20 

inspraakreacties ingediend. Op 11 maart 2019 is een inloopbijeenkomst georganiseerd 

over de richtlijnen. Deze bijeenkomst is door ongeveer 80 personen bezocht. Bij de 

informatiebijeenkomst zijn er door bezoekers 12 reacties achterlaten. 
 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Het is van belang dat de gemeente richting geeft aan de ontwikkeling van het ABPZ naar 

gemengd stedelijk gebied. De eerste stap daarin is gezet door het vaststellen van de 

REV. Met het vaststellen van de richtlijnen geeft de gemeenteraad verder richting aan de 

ontwikkeling van het ABPZ. De richtlijnen hebben als concept ter inzage gelegen en het is 

nu aan de gemeenteraad om daarover besluitvorming te laten plaatsen. Gebruikelijk is 

om nadat de inspraak is afgerond een NvB op te stellen. Deze NvB maakt onderdeel uit 

van dit raadsvoorstel. 

 

In de NvB zijn de inspraakreacties samengevat en voorzien van een antwoord van de 

gemeente. Ook de reacties die zijn ingediend tijdens de informatiebijeenkomst zijn 

opgenomen in de NvB. In bijgaand memo richtlijnen voor ontwikkeling Werkstad 

Overamstel (hierna: memo) is aangegeven welke aanpassingen in de richtlijnen zijn 

verwerkt naar aanleiding van inspraak. 

 

Wat gaan we doen? 
Naar aanleiding van de inspraak zijn de richtlijnen op een aantal punten aangepast en 

aangescherpt. Deze punten zijn opgenomen in het memo. Met het vaststellen van de 

richtlijnen wordt het ruimtelijk beleid van de REV voor het ABPZ verder vormgegeven. Na 

vaststelling door de gemeenteraad worden de richtlijnen gebruikt als kader voor de 

planvorming per deelontwikkeling. 
 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de NvB en de richtlijnen voor het ABPZ vast te 

stellen, zodat de richtlijnen samen met de REV en het nog op stellen beeldkwaliteitplan 

als het ruimtelijk beleid voor het ABPZ dienen. 

 
Wat is het maatschappelijk effect? 
Met de REV en de uitwerking daarvan in de richtlijnen legt de gemeenteraad de basis 

voor ontwikkeling van het ABPZ. De verandering die het ABPZ doormaakt van klassiek 

bedrijventerrein naar gemengd stedelijk gebied heeft veel effect op de omgeving. Door 

het gebied meer te mengen en andere functies (met name wonen) toe te staan ontstaat 

er een andere dynamiek, een ander soort gebied. Daar waar het gebied in de avonduren 

en in het weekend weinig reuring kent, zal dat na ontwikkeling naar verwachting anders 

zijn. Dat kan ook een positieve bijdrage geven aan het gevoel van sociale veiligheid. Er 

ontstaat meer een gemengd stedelijk gebied dat meer programmatisch meer aansluiting 

krijgt met de omgeving. 

 

Bedrijven en bewoners zullen echter geconfronteerd worden met nieuwe (en andere) 

buren, die mogelijk ook andere eisen stellen aan een gebied. Denk aan kwaliteit van de 

openbare ruimte, uitstraling en beleving door het toevoegen van horeca. Daarbij is het 

belangrijk dat de belangen van de ondernemers en de bewoners in het gebied 

gerespecteerd worden. Voor woonbootbewoners verandert er veel. Niet alleen omdat de 

omgeving verandert maar ook vanwege de ambitie om kades vrij te maken van 

woonboten en het huidige (illegale) gebruik als tuin. Daarnaast moeten bedrijven die 

geen ontwikkelplannen hebben kunnen blijven functioneren. 
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Met beiden groepen zal bij de ontwikkeling rekening gehouden worden en daarom 

betrokken worden bij de planvorming. 

 

De ontwikkeling van het ABPZ biedt kansen om binnenstedelijk te verdichten en daar 

waar mogelijk woningbouw toe te voegen om te kunnen voorzien in de toenemende 

vraag. Minder ruimte betekent hoger bouwen in hogere dichtheden. Daarbij is het 

belangrijk om te zoeken naar de balans tussen dichtheid en leefbaarheid. Hoe zorg je 

ervoor dat een gebied goed bereikbaar blijft? Daarom is op basis van de 

conceptrichtlijnen een eerste verkenning gedaan van de effecten op de wegen. Dit 

verkeersonderzoek laat zien dat verdichting kan maar dat er aandacht moet zijn voor 

andere vormen van vervoer om te voorkomen dat de belasting op het wegennet te groot 

wordt. Aan de hand van een m.e.r-beoordeling (beoordeling eventuele milieueffecten) 

zullen de effecten van de ontwikkeling nader onderbouwd worden. Daarin wordt het 

verkeersonderzoek meegenomen. 

 

Ontwikkeling betekent ook (financiële) ruimte om te investeren in kwaliteit. Vooral de 

openbare ruimte op het ABPZ verdient een flinke opwaardering. Zonder ontwikkeling zal 

die opwaardering beperkt blijven tot hetgeen nodig is voor het functioneren van het 

gebied als bedrijventerrein. Dan zal minder de focus liggen op het verblijfsklimaat van de 

openbare ruimte en meer op zorgen dat verkeerstromen goed afgewikkeld worden. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn  
Om richting te geven aan een ontwikkeling zijn kaders nodig. Na vaststelling van de 

conceptrichtlijnen en de concept NvB door de gemeenteraad kunnen initiatiefnemers 

verder met hun planvorming voor de verschillende deelontwikkelingen. Daarmee wordt 

een volgende stap gezet in de transformatie van het ABPZ naar een gemengd stedelijk 

gebied, zoals geformuleerd in de REV.  

 

Het proces van transformatie is niet iets dat binnen nu en vijf jaar is afgerond, maar gaat 

een langere tijd in beslag nemen. Daarom moet het ruimtelijk beleid dynamisch zijn en 

eens in de twee à drie jaar getoetst worden op actualiteit.  

 

Het vaststellen van de REV heeft tot effect gehad dat marktpartijen interesse hebben 

getoond in de ontwikkeling van het gebied. Met het vaststellen van de richtlijnen verfijnt 

de gemeente haar ruimtelijk beleid voor het ABPZ. Dan zal blijken welke marktpartijen 

daadwerkelijk overgaan tot ontwikkeling en daarover afspraken willen maken. Belangrijk 

daarbij is dat de richtlijnen uitvoerbaar zijn en zodoende te komen tot transformatie. 

 

In het eerder opgestelde projectplan is aangegeven op welke wijze de ontwikkeling vorm 

krijgt. Dat is op hoofdlijnen beschreven in het memo. De gemeente toetst de plannen 

van initiatiefnemers aan het ruimtelijk beleid voor het ABPZ en ander gemeentelijk 

beleid. Als het nodig is om ten behoeve van de transformatie op onderdelen af te wijken 

dan moet dat ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college van burgemeester 

en wethouders. Als een partij van onderdelen wil afwijken dan zal deze partij moeten 

aangeven op welk ander onderdeel een extra stap gezet gaat worden. Initiatiefnemers 

worden uitgedaagd om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de transformatie en de 

hierbij beoogde kwaliteit. Dat betekent investeren in (maatschappelijke) voorzieningen 

en openbare ruimte om een leefbare en duurzame Werkstad Overamstel te realiseren.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De gemeentelijke kosten voor het opstellen van de richtlijnen en de nadere 

planuitwerking worden met een privaatrechtelijke overeenkomst verhaald op de 

marktpartijen die willen ontwikkelen. Daaronder valt ook de gemeente Amsterdam die op 

een aantal locaties haar grond wil laten ontwikkelen. 

 

Voor de investeringen in de openbare ruimte worden met een anterieure overeenkomst 

afspraken gemaakt met de grondeigenaren, waaronder de gemeente Amsterdam. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Tijdens het opstellen van de richtlijnen heeft met meerdere partijen overleg 

plaatsgevonden. Niet alleen met de marktpartijen maar ook met de regio. Ook de 

bewoners van de woonboten zijn geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld op de 

conceptrichtlijnen te reageren. 

 

De indieners van een inspraakreactie krijgen persoonlijk bericht omtrent het standpunt 

over de inspraakreactie van de gemeente. Daarbij zal ook aangegeven worden dat er een 

mogelijkheid is om in te spreken tijdens de commissievergadering van 20 juni 2019. 

 

Wat is het vervolg? 
Om het ruimtelijk beleid voor het ABPZ compleet te maken, zal nadat de richtlijnen zijn 

vastgesteld een beeldkwaliteitsplan opgesteld worden. Tevens wordt een m.e.r-

beoordeling uitgevoerd. 

 

Per deelontwikkeling zal planvorming starten om te komen tot het voor deelontwikkeling 

benodigde ruimtelijke plan/stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan. Het 

ruimtelijk/stedenbouwkundig plan wordt door het college vastgesteld. Het 

bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad wordt 

tussentijds betrokken bij het opstellen van een ruimtelijk/stedenbouwkundige plan via de 

commissie grote projecten. Ten behoeve van het vervolg zal het projectplan geüpdatet 

worden dan wel een ontwikkelstrategie opgesteld. Daarin wordt de aanpak beschreven. 

 

Met de gemeente Amsterdam worden voorstellen gedaan en afspraken gemaakt voor 

inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de daarvoor benodigde 

investeringen.  



1 Raadsbesluit 2019/51: Richtlijnen voor ontwikkeling ABPZ (2019/51) 

 
 
 

RAADSBESLUIT 
 

 
 

 
 
 

  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, nummer 

2019/51, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1. de NvB en de richtlijnen voor het ABPZ vast te stellen, zodat de richtlijnen 

samen met de REV en het nog op stellen beeldkwaliteitplan dienen als het 

ruimtelijk beleid voor de ontwikkeling van het ABPZ; 

 

2. verzoekt het college om 

a. een beeldkwaliteitplan op te stellen voor het ABPZ zodat het ruimtelijk 

beleid voor het ABPZ is afgerond 

b. een update van het projectplan/ontwikkelstrategie op te stellen. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de plaatsvervangend raadsgriffier, de voorzitter, 

  

E. Kling Burgemeester J. Langenacker 
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 Richtlijnen voor Ontwikkeling 
In deze Richtlijnen worden handvatten 
gegeven voor de transformatie van een 
werkgebied naar een gemengd stedelijk 
gebied. De richtlijnen geven inzicht in welke 
programma’s, bouwhoogtes, dichtheden, 
etcetera, vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
maximaal wenselijk zijn om het gebied te 
transformeren naar Werkstad Overamstel. 

De transformatie is een continu 
proces dat vraagt om afstemming en 
samenwerking: je hebt elkaar nodig 
om te komen tot stedelijke interactie. 
Over de richtlijnen heeft daarom al veel 
overleg plaatsgevonden met grond- en 
vastgoedeigenaren, bedrijven, bewoners en 
de regio. Dat is onderdeel van het continu 
proces dat nodig is om tot transformatie te 
komen. De gemeente zal daarom ook na het 
vaststellen van de Richtlijnen het (regionaal) 
overleg voortzetten. 

INLEIDING

In oktober 2017 werd de Ruimtelijk economische visie Werkstad Overamstel vastgesteld. Hierin is 
aangegeven dat het gebied, nu bekend als Amstel Business Park Zuid, een belangrijke rol vervult in de 
stad, als schakel in het economische stelsel. Bedrijven voor wie de stad onbetaalbaar of onbegaanbaar 
is geworden, van garagebedrijf tot bezorgservice, worden hier gecombineerd met creatieve industrie 
en ICT. Deze mix kan ten noorden van de A10 worden verrijkt met wonen, zo stelt de visie.
Werkstad Overamstel wordt een gebied waarin openbaar vervoer en fiets centraal staan. De stedelijke 
context biedt daarvoor genoeg aanleiding: metrohaltes op loopafstand en aantrekkelijke woon- en 
groengebieden op fietsafstand.

Naast het overleg is ook onderzoek nodig 
om verder inzicht te krijgen in de uitwerking 
van de Richtlijnen in de verschillende 
deelgebieden. Daarom wordt voor de 
concrete ontwikkelplannen nader onderzoek 
gedaan naar bijvoorbeeld geluid, externe 
veiligheid en verkeer. Uitkomsten van die 
onderzoeken kunnen bepalend zijn voor het 
definitief te realiseren programma.

Beleid Werkstad Overamstel 
De Richtlijnen zijn een uitwerking van 
de Ruimtelijk economische visie voor 
Werkstad Overamstel en kunnen daarvan 
niet los gezien worden bij het toetsen van 
ontwikkelplannen in Werkstad Overamstel. 
Naast de ruimtelijke aspecten moet bij 
toetsing van plannen ook gekeken worden 
naar beeldkwaliteit van gebouwen en 
openbare ruimte. Daarom wordt aanvullend 
op de Richtlijnen een Beeldkwaliteitplan 
opgesteld dat in de plaats komt van 
de welstandsnota voor dit gebied. De 
Ruimtelijk economische visie, de Richtlijnen 
en het nog op te stellen Beeldkwaliteitsplan 
vormen samen het ruimtelijk beleid voor de 
transformatie naar Werkstad Overamstel.

Het proces van transformatie is niet iets 
dat binnen nu en vijf jaar is afgerond, maar 
gaat een langere tijd in beslag nemen. 
Dat betekent dat de transformatie aan 
verschillende marktomstandigheden en 
economische conjunctuur onderhevig 
is. Daarom moet het ruimtelijk beleid 
dynamisch zijn en eens in de twee à drie 
jaar getoetst worden op actualiteit. 

Het ruimtelijk beleid is geen exacte 
wetenschap maar richtinggevend aan 
de transformatie. Als het nodig is om 
ten behoeve van de transformatie op 
onderdelen af te wijken dan moet dat 
ter besluitvorming voorgelegd worden 
aan het college van burgemeester en 
wethouders. Partijen worden uitgedaagd 
om daadwerkelijk een bijdrage te leveren 
aan de transformatie en de hierbij 
beoogde kwaliteit. Dat betekent investeren 
in (maatschappelijke) voorzieningen 
en openbare ruimte om een leefbare 
en duurzame Werkstad Overamstel te 
realiseren. Als een partij van onderdelen 
wil afwijken dan zal deze partij moeten 
aangeven op welk ander onderdeel een 
extra stap gezet wordt.
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Overamstel centraal in de stad op de kruising van Zuidas en Amstelcorridor.

STEDELIJKE CONTEXT
In Overamstel komen de kwaliteiten van de Amstelcorridor en de Zuidas 
samen. Tegelijkertijd is het gebied versnipperd door barrières. 

Amstelcorridor ontmoet Zuidas
De stadsas Wibautstraat-Amstelstation-
Spaklerweg-Holterbergweg ontwikkelt zich 
tot de knowledge mile van Amsterdam, 
een hoogstedelijke as waar hoogbouw 
niet wordt geschuwd en wonen, werken, 
onderwijs en voorzieningen stedelijkheid 
maken. De metrolijn zorgt voor optimale 
bereikbaarheid op stedelijke en regionale 
schaal. De A10/A2 vormen de ruggengraat 
van de Zuidas, met internationale 
topkantoren op steenworp afstand van 
Schiphol. In Overamstel komen deze twee 
kwaliteiten samen. Het karakter is meer 
Oost dan Zuidas: ruig randje en stedelijke 
mix. 

Kenmerkend voor Overamstel is de 
hyperbereikbaarheid op alle niveaus:

• Regionaal - op de as Amsterdam-Utrecht 
met een afslag aan de A2 en aan de A10 
en tussen de station Amsterdam Amstel 
en Duivendrecht. 

• Stedelijk - aan de A10 met de 
metrohaltes Overamstel, Spaklerweg en 
Van der Madeweg.

• Lokaal - met de auto of fi ets vanuit 
Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. 

• Wat ontbreekt is het schaalniveau van 
de voetganger, met korte lijnen vanaf de 
metro en veilige routes. 
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Amstelcorridor: 
Wibautstraat - Amstelstation - Amstelkwartier - 
Bajeskwartier - Werkstad Overamstel - De Nieuwe 
Kern - Amstel Arena
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EEN STEVIGE POSITIE IN DE AMSTELCORRIDOR
De Amstelcorridor heeft een eigen gezicht in Amsterdam: de Wibautstraat en het 
Amstelstation zijn hoogstedelijk met een mix van werken, hoger onderwijs en wonen. 
Stedelijke blokken, brede stoepen, de snelheid van fiets en auto sluiten aan bij het beeld: 
metropolitane diversiteit en dynamiek.

Amstelcorridor: metropolitane 
kwaliteiten
De kop van de Amstel met het 
Amstelkwartier en park Zomerlust 
ontwikkelen zich tot een aantrekkelijk 
woongebied, de hoogstedelijke variant van 
de Rivierenbuurt. Aan de andere kant van 
het spoor ligt de Weespertrekvaart met in 
de planning stedelijke voorzieningen zoals 
een middelbare school en cultuur. 

Ten zuiden van Overamstel is Bijlmer 
Arena in ontwikkeling met leisure, werken 
en wonen. De metro rijgt alles aan elkaar 
en maakt hoogstedelijkheid mogelijk. De 
condities voor een woon-werkstad in hoge 
dichtheid zijn aanwezig.
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Transformatie in de Amstelcorridor
De stad rukt op aan beide kanten van het 
Amstel Business Park: transformatie naar 
wonen in het Amstelkwartier en aan de 
Weespertrekvaart, ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern aan de zuidzijde. Tegelijk blijft 
deze plek perfect geschikt voor economie 
voor de stad in verschillende sectoren, van 
autohandel tot horeca. 

De Spaklerweg is de rode draad die 
van noord naar zuid buurten met 
verschillende programma’s met elkaar 
verbindt: wonen in het Amstelkwartier, 
productieve stad met wonen en werken bij 
de kauwgomballenfabriek en Amstelwerf, 
werken en ruimte voor economie van de 
stad ten zuiden van de A10. Autobedrijven, 
groothandels en bouwbedrijven kunnen 
hier worden gemengd met kleinschalige 
maakindustrie en voorzieningen. Voorbij 
station Duivendrecht ontwikkelt Ouder-
Amstel woonbuurt De Nieuwe Kern en 
rond station Bijlmer ontstaat een gemengd 
stedelijk milieu met uitgaan, kantoren en 
wonen. Zo wordt de Zuidoostlob een divers 
gebied met een schakering aan woon-
werkmilieus. Ten oosten van het spoor aan 
de Weespertrekvaart is ruimte voor wonen 
in aansluiting op het Bajeskwartier en in 
Entrada aansluitend op Duivendrecht.

Programma per buurt

  Wonen
  Mix
  Werken
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Watergraafsmeer

Rivierenbuurt

Amstelscheg

Amstelstation

De Nieuwe Kern

Venserpolder

Arena

Duivendrecht

Amstel

Amstelkwartier Bijlmerbajes

Bijlmer Arena

De Nieuwe Kern

tot 140m

tot 70m

tot 100m

Verbinden met omliggende buurten
De context is divers: stedelijk gemengd aan de Wibautas, 
hoogwaardig wonen in Watergraafsmeer en Rivierenbuurt, 
het landschap van de Amstelscheg. De verbindingen met de 
omliggende buurten zijn vaak nog ontoereikend, terwijl die veel 
kansen bieden. 

Hoogbouw
Er is sprake van twee hoogbouwclusters met torens tot 100 meter 
of meer: rond het Amstelstation en rond Station Bijlmer Arena. 
Dit zijn de intercitystations waar wonen en werken geïntensiveerd 
worden. Daartussen worden torens tot ongeveer 70 meter gebouwd, 
met name rond de metrostations. Ambitie is niet een hoogbouwas, 
maar benutten van goed openbaar vervoer en uitzicht. 
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Milieuzonering
In het gebied zijn belemmeringen aanwezig die de mogelijkheden 
voor woningbouw beperken. De aanvliegroutes van Schiphol zorgen 
voor harde belemmering: binnen de contouren zijn geluidsgevoelige 
bestemmingen niet mogelijk. Geluidhinder van snelweg en spoor 
is (deels) oplosbaar met ontheffing en maatregelen aan het 
gebouw. Derde element is bedrijfslawaai zoals de betoncentrale. De 
belemmeringen vanuit bedrijven zijn nu nog hard, maar kunnen op 
termijn veranderen.

IN DE WERKSTAD
Diverse kenmerken in het gebied zijn leidend voor de richtlijnen. Er zijn belemmeringen 
voor woningbouw op sommige plekken, maar ook inspirerende industriële kwaliteiten.

Mebin betoncentrale

Schipholcontour

Eilanden
Het gebied wordt doorsneden door infrastructuur en barrières 
(spoor, snelweg, stadswegen, gemeentegrenzen, water). Hierdoor 
valt het gebied uiteen in kleine eilandjes zonder onderlinge 
samenhang. Door de verbindingen te verbeteren kan een meer 
samenhangend gebied ontstaan. 
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Weinig straten 
In de Werkstad is het terrein grotendeels uitgegeven; er zijn naast 
de doorgaande wegen nauwelijks straten. Bij gebiedsontwikkeling 
zullen daarom, naast gebouwen, ook altijd straten en openbare 
ruimte en groen moeten worden toegevoegd. 

Amstel, Duivendrechtsevaart en Weespertrekvaart
De Amstel en de industriële vaarten zijn belangrijke kwaliteiten in 
en om het gebied. De Duivendrechtsevaart kan zich ontwikkelen 
tot de plek om te verblijven, fitnessen, wandelen en roeien. Om 
deze redenen is het wenselijk om op een aantal plekken de kade 
vrij te maken van woonboten. Park Somerlust op de kop van de 
Amstel laat zien hoe een industriële rand kan transformeren tot een 
stedelijke trekker. 
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DEEL 1 
RICHTLIJNEN PER 
DEELGEBIED

Zes principes voor een duurzaam werk- en leefklimaat vormen de 
basis voor de planvorming. Binnen drie deelgebieden in de Werkstad 
zijn richtlijnen opgesteld voor programma en ruimtelijk raamwerk. De 
richtlijnen voor de hoogteopbouw worden voor het hele plangebied 
omschreven. De achtergrond van de principes en richtlijnen wordt in 
deel 2 nader onderbouwd.
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Wisselende dynamiek in de 
ontwikkeling 
De ontwikkeling van de Werkstad is een 
proces van voortdurende transformatie. 
De dynamiek in de Werkstad is heel divers: 
sommige eigenaren willen direct aan de 
slag, anderen zitten prima en denken niet 
aan verandering. Ontwikkelingen vinden los 
van elkaar plaats. Daarbij is het van groot 
belang dat ontwikkelingen elkaar niet in de 
weg zitten. Uitgangspunt bij ontwikkeling 
is: informeer je buren en kijk wat de 
ontwikkeling voor hen kan betekenen. 
Zijn er parkeerplaatsen die je kunt delen? 
Is de buurman ook op zoek naar een 
lunchfaciliteit? Is de toren die je wilt maken 
ook goed als de buurman gaat verdichten? 
Zo kunnen verschillende functies goed 
naast elkaar bestaan of, beter nog, elkaar 
versterken.

DUURZAAM WERK- EN LEEFKLIMAAT
Amstel Business Park Zuid is in de huidige vorm echt een bedrijventerrein: veel 
verharding en parkeren, privéterrein ligt vaak achter een hek. Er is weinig openbare 
ruimte en groen, de focus ligt op de auto. Om dit tot een aangenaam verblijfsgebied 
te maken waar je prettig woont en werkt moet veel gebeuren. De transitie van 
bedrijventerrein naar Werkstad vraagt om een duurzame kwaliteitsslag. 

Zes principes, passend bij de 
ontwikkeling
De opgaven in het gebied zijn per 
locatie verschillend en dat maakt de 
transformatie van het gehele gebied 
complex. De afzonderlijke ontwikkelingen 
moeten een bijdrage leveren aan de 
kwaliteitsverbetering van het gehele gebied. 
Daarvoor is het noodzakelijk de volgende 
zes principes in acht te nemen en bij elke 
ontwikkeling na te gaan in hoeverre hierop 
wordt gescoord. De zes principes zijn de 
basis voor iedere ontwikkeling en komen 
terug in (nog op te stellen) beleid van 
Ouder-Amstel.

De manier waarop deze zes principes 
worden toegepast moet aansluiten bij iedere 
ontwikkeling. Daarom worden de principes 
niet in dwingende regels gevat, maar als 
ambitie meegegeven aan de ontwikkelende 
partij. Wel is voor enkele ambities een norm 
meegegeven. De normen per ambitie zijn 
verder uitgewerkt in (nog op te stellen) 
beleid van Ouder-Amstel op het gebied van 
duurzaamheid, beeldkwaliteit en parkeren/
mobiliteit. Per project wordt gekeken 
op welke manier de ontwikkeling kan 
bijdragen aan de Werkstad als geheel. Als 
toetsingskader worden de richtlijnen en het 
beleid van Ouder-Amstel gebruikt. 
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2. Werk aan innovatieve mobiliteit
De unieke uitgangssituatie in dit gebied is het aanwezige 
hoogwaardige openbaar vervoer. De stations kunnen veel beter 
worden benut door op loopafstand van de stations te verdichten. 
Duurzame mobiliteit is het uitgangspunt; ieder bedrijf wordt 
gevraagd hierop een visie te ontwikkelen.

1. Activeer de straat en organiseer interactie 
Het leven speelt zich nu af binnen de gebouwen. Door gebouwen 
aan de straat te plaatsen, met voorzieningen in de plint en terrassen 
op de stoep, komt het leven in contact met de straat. Hierdoor 
wordt het (sociaal) veiliger fietsen en wandelen.

Treublaan bij Amstelstation: drukke verkeersader heeft door de brede stoep 
toch verblijfskwaliteit.

Wibautstraat: metro en auto en fiets zorgen voor bovenstedelijke 
bereikbaarheid.
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4. Maak leefbare en klimaatadaptieve openbare ruimte 
en gebouwen
Meer straten, groene straten, ruimte om water te bergen en 
aantrekkelijke verblijfsplekken. Gezonde steden met gezonde 
gebouwen.

Park Somerlust: verblijven en hoogwaardig groen.

3. Werk aan fossielvrije energievoorziening 
Ouder-Amstel bouwt aardgasloos. Dat betekent dat alternatieve 
energiebronnen moeten worden gezocht. Dat kan het al 
aanwezige warmtenet zijn, maar een bedrijf kan ook alternatieve 
energiebronnen aanwenden of zelf energie opwekken.

Zon op het dok: bewonerscooperatie gaat op het dak van het 300 meter 
lange Entrepotdok zonnepanelen leggen. 
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6. Ontwikkel flexibele en robuuste gebouwen
Investeringen in het vastgoed zijn voor de lange termijn. Gebouwen 
moeten in staat zijn van functie te veranderen en een tweede en 
derde leven te beginnen.

5. Bouw aan een leesbare en afwisselende stad
De Werkstad is groot en bestaat uit verschillende sferen. Maak 
gebruik van die verschillen, zorg voor herkenningspunten en stem 
positionering van hoogbouw af met andere ontwikkelingen.

Hoogbouw Amstelkwartier: nieuwe herkennignspunten in het stedelijk 
weefsel. 

Danzigerkade: werkgebouwen die eenvoudig naar wonen getranformeerd 
kunnen worden.
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DEELGEBIEDEN
Werkstad Overamstel is verdeeld in drie deelgebieden. In Werkstad Zuid, ten 
zuiden van de A10, is verdichting mogelijk, mits gericht op werken. Werkstad 
Noord en Weespertrekvaart zijn gebieden waar mengen met woningbouw mogelijk 
wordt. Hier zijn al meerdere partijen actief en zou de ontwikkeling snel kunnen 
gaan. Dat vraagt om specifieke eisen en iets meer detail. 

Drie deelgebieden 

WERKSTAD ZUID

WERKSTAD 
NOORD 

WEESPERTREKVAART 

Werkstad Zuid
Werkstad Zuid blijft bestemd voor werken, 
transformatie naar wonen is hier in ieder 
geval tot 2030 niet aan de orde. Rond de 
metrohalte Van der Madeweg is ruimte voor 
meer functiemenging, zodat de Spaklerweg 
zich kan gaan ontwikkelen tot stedelijke 
straat. 

Werkstad Noord
Werkstad Noord sluit aan op het Amstel-
kwartier en het Kauwgomballenterrein, 
een gemengd stedelijk werkgebied met 
veel creatieve industrie. Werkstad Noord 
transformeert naar een gemengd woon-
werkgebied met de Duivendrechtsevaart als 
identiteitsdrager. 

Weespertrekvaart
In Weespertrekvaart wordt aangesloten bij 
de koers die is ingezet in het Amsterdamse 
deel van Weespertrekvaart. Dit transformeert 
naar een woongebied met ruimte voor 
voorzieningen en kleinschalig werken, in 
hoogte aflopend naar de Weespertrekvaart. 
Het aandeel kantoren zal hier op termijn 
afnemen. 

40%
WONEN EN/OF 

WERKEN

40%
WONEN

20%
WERKEN

100%
WERKEN

& STEDELIJKE 
VOORZIENINGEN

40%
WONEN EN/OF 

WERKEN

30%
WONEN

30%
WERKEN
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Joan M
uyskenweg

Duivendrechtsevaart

Spaklerweg

Wenckebachweg

Weespertrekvaart

Wenkebachweg

Weespertrekvaart

Duivendrechtse kade

Spaklerweg

Joan Muyskenweg

Verschillende sferen 
De indeling in deelgebieden wil niet zeggen dat er sprake is van één 
sfeer of identiteit. De noord-zuidstraten en het water zijn de lange 
lijnen in het gebied die de basis vormen voor verschillende sferen.

Verschillende sferen
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Joan Muyskenweg

groene straten met ruimte voor de voetgangeractiveren van de kades verblijfsplek met ruimte voor waterberging

WERKSTAD ZUID: ECONOMIE VOOR DE STAD
In Werkstad Zuid, ten zuiden van de A10, staat werken centraal. Door het werken te 
intensiveren en te mengen met voorzieningen, hotel en horeca, ontstaat een stedelijk 
werkgebied met een sterke relatie met de stad. De autobedrijven, groothandels en 
(bouw)materialenhandel vervullen een belangrijke functie in de stad en ontvangen 
veel bezoekers. De Duivendrechtsevaart kan zich ontwikkelen tot de verblijfsplek en 
doorgaande fietsroute naar de Amstel. 
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groene straten met ruimte voor de voetganger

Holterbergweg

ruimte voor de fiets flexibele gebouwen
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Ten zuiden van de A10 is bedrijvigheid 
de hoofdfunctie. Er zijn drie sferen 
te onderscheiden: werken aan de 
Duivendrechtsevaart en Joan Muyskenweg, 
gemengd stedelijk aan de Spaklerweg rond 
het metrostation en de culinaire straat rond 
de De Flinesstraat. Er zijn enkele plekken 
in het gebied die zich kunnen ontwikkelen 
tot hotspots. Voor een aantal daarvan is 
reeds een lopend initiatief. De koppen aan 
de vaart zijn plekken waar een initiatief 
gewenst is om de plek te activeren, daarom 
is het wenselijk dat op termijn de kades 
worden vrij gemaakt van woonboten. 

PROGRAMMA WERKSTAD ZUID

Richtlijnen programma Werkstad Zuid
• Nadruk op werken.
• Activeren doorgaande routes Spaklerweg en Duivendrechtsevaart.
• Maximaal 35.000 m2 nieuwe kantoren op loopafstand van de metro.
• Maximaal 2 hotelvestigingen op loopafstand van de metro (zowel oost als 

westzijde), met adres aan de doorgaande straten.
• Ruimte voor maximaal 10.000 m2 leisure in de culinaire straat, functies die het 

food-profiel versterken.

Joan Muyskenweg/
Duivendrechtsevaart
Aan de Duivendrechtsevaart is sprake 
van een mix van stedelijke functies: 
autoshowrooms, creatieve bedrijven, 
werken. Op de hoek van het water wordt 
een gebouw ontwikkeld met verschillende 
functies zoals hotel, broedplaats en horeca 
waarmee deze locatie zich kan ontwikkelen 
tot een ontmoetingsplek, met een looproute 
langs het water naar metrohalte Overamstel. 
Om ook de kop van de vaart te activeren is 
een initiatief gewenst.

Spaklerweg/Ellermanstraat 
Rond metrohalte Van der Madeweg 
(zowel de oost als westzijde) is ruimte 
voor stedelijke functies: nieuwe kantoren, 
maximaal twee hotelvestigingen en horeca. 
Het Plabeka, waarin afspraken voor 
kantoorontwikkeling in de Amsterdamse 

100%
WERKEN & 

STEDELIJKE 
VOORZIENINGEN

regio worden gemaakt, biedt beperkt 
ruimte voor kantoren. De locaties rond 
de metro krijgen hiervoor de prioriteit. 
Doel is dat deze functies bijdragen aan 
verblijfskwaliteit en sociaal veilige routes 
voor fietser en voetganger aan beide zijden 
van de Spaklerweg en rond de metrohalte. 
Tussen de A10 en Van der Madeweg zijn 
nieuw te vestigen bedrijven vrij van een 
milieucontour, zodat transformatie op lange 
termijn mogelijk blijft.

Culinaire straat 
Rond de De Flinesstraat zijn de 
horecagroothandels geclusterd. Dit is een 
kans om te komen tot een specifiek milieu 
waarin food centraal staat. Er is ruimte 
voor leisure of foodgerelateerde functies. 
Denk aan een kookschool, een markt of een 
foodcourt. Programma 

Werkstad Zuid
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Culinaire straat: 
inzetten op food cluster 
en kansen voor leisure

Joan Muyskenweg/
Duivendrechtsevaart: 
economie voor de stad en ruimte 
voor (creatieve) industrie

Spaklerweg/Ellermanstraat:
kantoren en hotels op 
loopafstand van de metro

A10

Nieuw programma:
Bedrijven
Kantoren
Hotel
Leisure
Hotspot met initiatief
Wenselijke hotspot
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Het gebied ten zuiden van de A10 is divers. 
Een aantal gebieden is al fijnmaziger 
verkaveld en heeft een redelijk bestaand 
stratenpatroon, zoals de Ellermanstraat 
en de Pieter Braaijweg. Andere gebieden, 
bijvoorbeeld de Joan Muyskenweg, hebben 
helemaal geen straten. 

Er zijn drie sferen te onderscheiden: 
1a. Joan Muyskenweg
1b. Duivendrechtsevaart
2. Spaklerweg/Ellermanstraat
3. Culinaire straat

1a. Joan Muyskenweg
Aan de westzijde van de Joan Muyskenweg 
is beperkte openbare ruimte. Een 
lusstructuur zou ideaal zijn, aangezien er 
ook bedrijven op de tweede linie tegen 
de A10 zitten. De lus is nu min of meer 
aanwezig op eigen terrein, maar is puur 
functioneel. Met ontwikkelingen kan deze 
lus worden uitgebouwd. Met een breder 
straatprofiel kunnen bomen in de straat 
worden toegevoegd zodat een begin kan 
worden gemaakt met een aangenaam 
verblijfsklimaat. 

1b. Duivendrechtsevaart
Rondom de vaart is alle openbare ruimte 
gericht op het water en is het een prioriteit 
de kades openbaar te maken. Dit zal niet 

in één keer gebeuren omdat de kades nog 
grotendeels in gebruik zijn. Er zijn twee 
manieren waarop een fietsbrug zou kunnen 
worden toegevoegd: over de dwarsvaart 
of over de hoofdvaart, een brug over de 
dwarsvaart heeft hierbij de voorkeur. 
Wat het meest kansrijk is hangt af van 
betonfabriek Mebin. Zolang de betonfabriek 
er zit en gebruik maakt van de kades en 
transport over water, is een brug niet 
haalbaar.

2. Spaklerweg/Ellermanstraat
De Ellermanstraat is een bijzonder gebied: 
door het fijnmazige stratenpatroon en de 
kleinere kavels is een divers en interessant 
gebied ontstaan. Op basis van deze 
structuur kan eenvoudig doorgewerkt 
worden. Missing link is de verbinding langs 
het spoor richting station Duivendrecht. Aan 
de Van der Madeweg en Spaklerweg zou het 
gebied meer gezicht naar de straat kunnen 
maken. De structuur van de Ellermanstraat 
is ook goed bruikbaar voor de kavel van de 
Hanos. Het aantal straten en de diepte van 
de kavels kunnen daarbij variëren. 

3. Culinaire straat
De De Flinesstraat krijgt dankzij de 
groothandels veel bezoek; met kerst kan de 
straat de toestroom niet aan. Er komt een 
extra verbinding tussen de Spaklerweg en 

de Joan Muyskenweg langs het spoor die 
de Spaklerweg kan ontlasten en tegelijk het 
gebied zelf beter bereikbaar maakt. Deze 
straat kan worden verbonden met de De 
Flinesstraat. Pas bij ontwikkeling van kavels 
is het verfijnen van het netwerk aan de orde. 
Hierbij is de positie vrij.

RAAMWERK WERKSTAD ZUID

Richtlijnen raamwerk Werkstad Zuid
• Openbare kades.
• Blokmaat is maximaal tweehonderd 

meter.
• Extra straten zijn welkom.
• Om wateroverlast te voorkomen 

kan de openbare ruimte bij nieuwe 
ontwikkelingen tenminste 75 mm 
regenwater per uur verwerken en 
kunnen nieuwe gebouwen minimaal 
60 mm regenwater per uur verwerken.

• Op iedere kavel is ruimte voor groen 
op volle grond. Aanvullend kan het 
noodzakelijk zijn om groen-blauwe 
daken toe te voegen ten behoeve van 
waterberging. 
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Van der Madeweg

Pieter Braaijweg

De Flinesstraat

Verlengde Joan Muyskenweg

Ellermanstraat

Spaklerweg

Joan Muyskenweg

1b.

1a.

3.

2.

Raamwerkkaart Werkstad Zuid

Straten, positie flexibel

Straten; positie vast

Nieuwe ventweg

Nieuwe straat langzaam verkeer (waar nodig: auto te gast)

Nieuwe fietsbrug, positie flexibel

Hoofdinfrastructuur
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Duivendrechtse vaart

slim positioneren van hoogbouw adressen aan de straatgroen in en om de werkstad

WERKSTAD NOORD: WONEN EN WERKEN IN HOGE DICHTHEID
Werkstad Noord wordt een gemengd woon-werkgebied met een ruig randje. Het gehele gebied lijkt 
kansrijk voor wonen, daarnaast blijft wonen mogelijk in de woonboten aan de Willem Fenengastraat. De 
metrohalte Overamstel zorgt voor optimale bereikbaarheid, maar moet beter bereikbaar worden vanaf 
de westkant. Om deze reden is het wenselijk dat ter hoogte van het metrostation de kade op termijn vrij 
gemaakt wordt van woonboten. Werken blijft een onderdeel van de mix, enerzijds door zittende bedrijven, 
anderzijds door nieuwkomers die worden aangetrokken door de stedelijke dynamiek.
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Spaklerweg

verblijven aan het water duurzame mobiliteit bomen in de straat
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Tussen de metrolijn en de A10 zijn drie 
duidelijk afgebakende bouwvelden te 
onderscheiden: de busremise aan de 
westzijde aan de Joan Muyskenweg, de 
kavels tussen de Duivendrechtsevaart en 
de Spaklerweg, en de locatie van Waternet 
aan de oostzijde van de Spaklerweg. Er is 
ruimte voor 25.000 m2 nieuwe kantoren, in 
aanvulling op de kantoormeters die nu al in 
het gebied aanwezig zijn.

1. Busremise
De busremise zal op korte termijn nog niet 
tot ontwikkeling komen. De functieverdeling 
voor dit deelgebied is vergelijkbaar met de 
andere twee. 

PROGRAMMA WERKSTAD NOORD

Richtlijnen programma Werkstad Noord
• Gemengd milieu met minimaal 30% en maximaal 70% wonen. 
•  30% van het woonprogramma is sociaal (in BVO gemeten).
• Maximaal 25.000 m2 nieuwe kantoren.
• Hotels zijn niet toegestaan.
• Minimaal 7% maatschappelijke voorzieningen.
•  Minimaal 10% bedrijven.

Programma 
Werkstad Noord

30%
WONEN

40%
FLEX: 

WONEN EN/OF 
WERKEN

30%
WERKEN/

VOORZIENINGEN

2. Amstelwerf
De ligging naast het metrostation 
Overamstel en de Duivendrechtsevaart als 
kwaliteitsdrager maakt een complete mix 
van wonen, kantoren en voorzieningen in dit 
gebied mogelijk. Het wonen in woonboten 
aan de Willem Fenengastraat maakt 
deel uit van deze mix. Op de kop bij het 
metrostation en bij de A10 is het wenselijk 
om de kade vrij te maken van woonboten. 
Wonen lijkt kansrijk op de nog vrije kavel 
aan de Duivendrechtsevaart, maar ook aan 
de Spaklerweg. Tussen Duivendrechtsevaart 
en Spaklerweg is ruimte voor zes tot zeven 
torens met variërende bouwhoogte. In 
de uitwerking dient aandacht besteed te 
worden aan geluidshinder van snelweg en 
spoor.

3. Waternet
Op de Waternetkavel is ruimte voor circa 
twee torens met variërende bouwhoogte. 

Voor beide gebieden wordt minimaal 7% 
van de ontwikkelruimte gereserveerd 
voor maatschappelijke voorzieningen 
zoals onderwijs of welzijn. Als hier 
geen invulling voor nodig is kan deze 
ruimte anders worden bestemd. Vooral 
realisatie van gevoelige bestemmingen 
aanvullend op wonen, als scholen, zijn een 
belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking 
van de plannen, vanwege nabijgelegen 
infrastructuur (snelweg).
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1. Busremise: 
na 2030

2. Amstelwerf

3. Waternet

3. WATERNET: 
TOTAAL MAX 75.000 M2

WONEN
min. 30% = 22.500 m2
max. 70% = 52.500 m2

MAATSCHAPPELIJK 
KANTOREN 
BEDRIJVEN 
HORECA 
min. 30% = 22.500 m2 
max. 70% = 52.500m2 
min. 5.000 m2 maatschappelijk 
min. 7.500 m2 bedrijven
max. 19.000 kantoor

2. AMSTELWERF: 
TOTAAL MAX 210.000 M2

WONEN
min. 30% = 63.000 m2
max. 70% = 147.000 m2

MAATSCHAPPELIJK
KANTOREN 
BEDRIJVEN
HORECA 
min. 30% = 63.000 m2 
max. 70% = 147.000m2
min 15.000 m2 maatschappelijk 
min. 21.000 m2 bedrijven
max. 35.000 m2 kantoor
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Over de Duivendrechtsevaart loopt een 
autobrug parallel aan de metrolijn, maar 
de route is slecht aangesloten op het 
hoofdnetwerk en daarom onvindbaar. 
Als de Amstelstroomlaan de functie kan 
overnemen van de belangrijkste oost-west 
autoverbinding, kan de De Heusweg een 
goede verbinding voor fietser en voetganger 
worden, aangesloten op de kade langs de 
Duivendrechtsevaart. 

Werkstad Noord bestaat uit drie bouwvelden 
die door infrastructuur worden gescheiden 
en geen straten op eigen terrein hebben: 
1. Busremise
2. Amstelwerf
3. Waternet

1. Busremise
De busremise is een belangrijke kavel 
omdat hier de kans ligt de metrohalte 
vanaf de westzijde goed aan te sluiten 
op de Joan Muyskenweg. De metrohalte 
is nu (sociaal) onveilig vanaf deze zijde. 
Hier is het uitgangspunt een openbare 
kade die onder de A10 door verbonden 
wordt met de kade langs G-Star, die op dit 
moment privé is. Routes dwars op het water 
verbinden de Joan Muyskenweg met de 
Duivendrechtsevaart. De positie van deze 
routes is flexibel. 

2. Amstelwerf 
Aan de Spaklerweg kan de rooilijn meer 
naar voren komen, zodat een adres aan 
de straat ontstaat. De rooilijn van de 
bebouwing in het zuidelijke deel is hiervoor 
maatgevend, met voldoende maat voor 
groen en een goed trottoir. Een ventweg 
is ongewenst, want deze schept afstand 
tussen straat en bebouwing. 

Om het toenemende programma in het 
gebied goed te ontsluiten is een tweede 
aansluiting op de Spaklerweg een optie. 
Als variant kan er een lus door het gebied 
worden gemaakt die binnendoor terug naar 
de Van Marwijk Kooystraat loopt. 

Voor langzaam verkeer wordt de kade onder 
de A10 door verbonden met het zuiden. 
Middendoor is ruimte voor een langzaam 
verkeerstraat die op een prettige manier 
Spaklerweg en water met elkaar verbindt. 

3. Waternet
De Waternetlocatie ligt aan spoor en 
snelweg. De Spaklerweg is de logische 
voorkant en entree. Er zijn geen doorgaande 
routes door het gebied te realiseren en de 
openbare ruimtestructuur is daarom vooral 
afhankelijk van de ontwikkeling zelf en de 
geluidseisen. 

RAAMWERK WERKSTAD NOORD

Richtlijnen raamwerk Werkstad 
Noord
• Blokmaat is maximaal tweehonderd 

meter.
• Extra straten zijn welkom.
• Om wateroverlast te voorkomen 

kan de openbare ruimte bij nieuwe 
ontwikkelingen tenminste 75 mm 
regenwater per uur verwerken en 
kunnen nieuwe gebouwen minimaal 
60 mm regenwater per uur verwerken.

• Op iedere kavel is ruimte voor groen 
op volle grond. Aanvullend kan het 
noodzakelijk zijn om groen-blauwe 
daken toe te voegen ten behoeve van 
waterberging. 

32



1.

3.

2.

Van Marwijk Kooijstraat

Van Marwijk Kooijstraat

Van Marwijk Kooijstraat

De Heusweg

Fenengastraat

Spaklerweg
Spaklerweg

Spaklerweg

Joan Muyskenweg

Raamwerkkaart Werkstad Noord

Straten, positie flexibel

Straten; positie vast

Nieuwe ventweg

Nieuwe straat langzaam verkeer (waar nodig: auto te gast)

Hoofdinfrastructuur

Variant 2: lus met één aansluiting op de SpaklerwegVariant 1: twee aansluitingen op de Spaklerweg
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verblijfskwaliteit aan de straatloft achtig

spoor

Bajeskwartier als buren

WEESPERTREKVAART: NAAR HET WATER
Weespertrekvaart ligt relatief in de luwte, aan de oostzijde van het spoor. De 
Wenckebachweg is de hoofdstraat van het gebied. Om daar een goede stadsstraat 
van te maken wordt gewerkt aan de aansluiting op de afslag. Met het Bajeskwartier 
als buren kan hier een hoogstedelijk woonmilieu ontstaan met ruimte voor bijzondere 
voorzieningen. 
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verblijfskwaliteit aan de straat ruimte om te bewegen

WeespertrekvaartWenckebachweg

duurzame gebouwen, menselijke maat duurzame mobiliteit vormgeven
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Weespertrekvaart is opgedeeld in vier 
deelgebieden: de kavel in de afslag, het deel 
ten zuiden van de Bijlmerbajes, de driehoek 
naast het diagonale park en de zone langs 
de A10. De nadruk ligt op woningbouw, om 
te beginnen in de gebieden in aansluiting op 
het Bajeskwartier en de ontwikkelingen in 
Weespertrekvaart Midden. 

Bedrijven en kantoren zullen hier 
stapsgewijs worden getransformeerd naar 
wonen met de bijbehorende voorzieningen. 
Ook in dit deelgebied is 7% gereserveerd 
voor maatschappelijke voorzieningen. 
Vooral realisatie van gevoelige 
bestemmingen aanvullend op wonen, zoals 

PROGRAMMA WEESPERTREKVAART

Richtlijnen programma Weespertrekvaart
• Minimaal 50% - max. 80% wonen.
•  30% van het woonprogramma is sociaal (in BVO gemeten).
• Ambitie om kantoorprogramma met 20.000 m2 te verminderen.
• Hotels zijn niet toegestaan.
• Minimaal 7% maatschappelijke voorzieningen.

scholen, zijn een belangrijk aandachtspunt 
bij de uitwerking van de plannen, vanwege 
nabijgelegen infrastructuur (snelweg). Het 
is de ambitie dat het aantal m2 kantoor 
door transformatie met minimaal 20.000 m2 
wordt teruggebracht. Bij de planuitwerking 
dient onderzocht te worden in hoeverre 
dit mogelijk is. Deze meters kunnen in de 
andere gebieden worden ingezet.

In de zone langs de A10 staan veel 
kantoren. De transformatiemogelijkheden 
direct langs de A10 lijken beperkt, hier is 
wonen op korte termijn niet aantrekkelijk. 
De flexibiliteit in functies is daarom in dit 
deelgebied groter. 

40%
WONEN

40%
FLEX: 

WONEN EN/OF
 WERKEN

20%
WERKEN/

VOORZIENINGEN

Programma 
Weespertrekvaart
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4. A10-ZONE: 
TOTAAL MAX 130.000 M2 

WONEN
min. 30% = 39.000 m2
max. 80% = 65.500 m2

MAATSCHAPPELIJK 
KANTOREN 
BEDRIJVEN 
HORECA 
min. 20% = 26.000 m2 
max. 70% = 91.000 m2 
min. 9.000 m2 maatschappelijk
max. 30.000 m2 kantoor

2. WENCKEBACHWEG ZUID: 
TOTAAL MAX 95.000 M2

WONEN
min. 50% = 47.500 m2
max. 80% = 76.000 m2

MAATSCHAPPELIJK
KANTOREN
BEDRIJVEN
HORECA 
min. 20% = 19.000 m2 
max. 50% = 47.500m2 
min. 7.000 m2 maatschappelijk
max. 15.000 m2 kantoor

3. HOGESCHOOL: TOTAAL 
MAX 45.000 M2

WONEN
min. 50% = 22.500 m2
max. 80% = 36.000 m2

MAATSCHAPPELIJK
BEDRIJVEN
HORECA 
min. 20% = 9.000 m2 
max. 50% = 22.500m2 
min. 3.150 m2 maatschappelijk
kantoren niet toegestaan

1. A10 Lus:
geen nieuw programma

2. Wenckebach-
weg Zuid

3. Hogeschool

4. A10-zone
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Weespertrekvaart is op dit moment 
alleen vanaf de zuidzijde bereikbaar. 
De rotonde aan de afrit van de A10 is 
de grote verdeler in het gebied. Met de 
komst van de Amstelstroomlaan door de 
voormalige Bijlmerbajes ontstaat een lus 
die de Wenckebachweg verbindt met de 
Spaklerweg en de oprit naar de snelweg. 
De Wenckebachweg is dan met recht de 
hoofdstraat van Weespertrekvaart, waarbij 
de ambitie is om een gemengde stadsstraat 
zonder rotonde te maken. 

Het lijkt mogelijk de knoop bij de rotonde 
te ontwarren als de zuidelijke aantakking 
van de Joop Geesinkweg kan worden 
aangepast. Een optie is dat de kavels aan 
de Joop Geesinkweg dan worden ontsloten 
door een nieuwe straat die via de parkzone 
en een nieuw aan te leggen straat langs het 
water loopt. De straat komt aan de huidige 
achterkant te liggen, de kavels krijgen een 
nieuwe voorkant aan het water in plaats van 
aan het talud van de snelwegafrit. Andere 
mogelijkheid is om een koppeling te maken 
ter hoogte van het fietspad (De Slinger).

RAAMWERK WEESPERTREKVAART

Deze nieuwe structuur sluit goed aan op de 
structuur van de Duivendrechtsekade in het 
Amsterdamse deel. Zo kan een helder grid 
ontstaan dat de basis wordt voor een meer 
stedelijke ontwikkeling. Nadere uitwerking 
hiervan is nodig in samenwerking met 
Amsterdam. Ook de waterstructuur moet in 
samenhang worden bekeken. Er is sprake 
van verschillende waterpeilen, niet alles kan 
op elkaar worden aangesloten. 

Aan de Wenckebachweg gaat de voorkeur 
uit naar adressen aan de straat met 
goede plinten. Het water is beter op zijn 
plaats in de parkstrook of als verrijking 
van de bebouwing. Hierbij moet worden 
aangesloten op de bestaande waterloop ten 
zuiden van de parkstrook.

Voor langzaam verkeer wordt de route 
door het Bajeskwartier, de zogenoemde 
Kalverstraat, doorgetrokken tot aan de Van 
Marwijk Kooystraat.

Richtlijnen raamwerk 
Weespertrekvaart
• Blokmaat is maximaal tweehonderd 

meter.
• Extra straten zijn welkom.
• Om wateroverlast te voorkomen 

kan de openbare ruimte bij nieuwe 
ontwikkelingen tenminste 75 mm 
regenwater per uur verwerken en 
kunnen nieuwe gebouwen minimaal 
60 mm regenwater per uur verwerken.

• Op iedere kavel is ruimte voor groen 
op volle grond. Aanvullend kan het 
noodzakelijk zijn om groen-blauwe 
daken toe te voegen ten behoeve van 
waterberging. 
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Wenckebachweg

Geesinkweg

De Slinger
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Van Marwijk Kooijstraat

Raamwerkkaart Weespertrekvaart

Straten, positie flexibel

Straten; positie vast

Nieuwe straat langzaam verkeer, positie flexibel
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HOOGTEOPBOUW
Ruimte in de stad is schaars en verdichting van de werkgebieden en 
het mengen met wonen ligt voor de hand. Hoogbouw is op sommige 
plekken in de Werkstad gewenst, en op andere plekken niet. 

Waar is welke bouwhoogte mogelijk
Op plekken die goed bereikbaar zijn met 
het openbaar vervoer wordt gezocht naar 
optimalisering van het ruimtegebruik. In de 
Werkstad gaat het daarbij om de locaties 
rond de metrohaltes. 

Niet alle functies zijn geschikt om gestapeld 
te bouwen. Met name wonen, kantoren en 
hotels kunnen de lucht in. Werkfuncties 
vragen om grotere vloeren en zijn beperkt 
stapelbaar. Ten zuiden van de A10 is het 
werken leidend. Hier is ruimte voor nieuwe 
typologieën en kan de basishoogte worden 
aangevuld tot vijfendertig meter en een 
enkele toren tot vijftig meter rond de 
Duivendrechtsevaart of aan de Spaklerweg.

Bouwhoogte in de context
Langs de Duivendrechtsevaart, Joan 
Muyskenweg, Wenckebachweg en de 
Spaklerweg staat verblijfskwaliteit centraal. 
Er is om die reden een zone van tien meter 
aangegeven waar de bouwhoogte beperkt 
is. Vanaf vijfendertig meter hoogte hebben 
torens een setback van tien meter, zodat 
ze niet direct aan de straat staan. Zo 
voorkomen we windhinder en verminderen 
we schaduw.

In Weespertrekvaart loopt de bouwhoogte 
af richting het water. Hier is de OV-
bereikbaarheid langs het spoor (nog) niet 
optimaal. Er is op papier ruimte voor een 
nieuwe metrohalte, maar die zal op korte 
termijn niet gerealiseerd worden. Overleg 
met de vervoerspartners zal hierover meer 
duidelijkheid moeten geven. Desondanks is 
hoogbouw rond het spoor mogelijk omdat 
dit goed aansluit bij de ontwikkeling van het 
Bajeskwartier.

hoogteopbouw verdeeld in drie typen setbacks (van min. 10m) vanaf 35m 
hoogte aan de aangegeven straten
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Bouwhoogtekaart

   bouwhoogte max. 70 m. 

   bouwhoogte max. 50 m.

   bouwhoogte max. 35 m.

   10 m. setback voor bebouwing

   boven de boven 35 m.

   metrohalte

   te onderzoeken nieuwe metrohalte

   400m zone rond metro   

Joan Muyskenweg

Duivendrechtsevaart

Spaklerweg

Wenckebachweg

41



Basishoogte 
Om zorg te dragen voor de menselijke maat 
is de basishoogte aan de straat maximaal 
achttien meter. Om de flexibiliteit van de 
gebouwen te waarborgen en ervoor te 
zorgen dat er in de toekomst transformatie 
mogelijk blijft mogen daarbinnen maximaal 
vijf verdiepingen gemaakt worden. Minder, 
hogere verdiepingen zijn ook toegestaan. 

Richtlijnen basishoogte
• De basishoogte bedraagt maximaal 

achttien meter.
• De basishoogte beslaat maximaal 

vijf verdiepingen, minder 
verdiepingen mag.

• Minimaal 50% van de gevel is 
maximaal de basishoogte aan 
straten (zoals aangegeven in het 
kaartje).

• Een setback van een toren telt niet 
als basishoogte.

Aan de straat ervaar je overwegend 
de basishoogte. Daarom bestaan de 
bouwblokken aan de straten voor minimaal 
50% van de gevel uit deze basishoogte 
(zoals aangegeven in het kaartje hiernaast). 
Een setback van een toren doet hier niet in 
mee. 

Voorbeelduitwerking: langs de straten is 50% van de bebowing maximaal 18 meter hoog. De overige 50% mag varieren in hoogte.
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Typering raamwerk

 

   Straten waar de regels voor 50% basishoogte en wandvorming gelden

   Straten waar de gebouwdelen hoger dan de basishoogte, haaks op de straat staan 

   Fijnmazig netwerk   

Joan Muyskenweg

Duivendrechtsevaart

Spaklerweg

Wenckebachweg
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Torens
Onder een toren verstaan we gebouwen die 
hoger zijn dan vijfendertig meter. Voor de 
torens wordt het vloeroppervlak vastgelegd 
om brede, lage torens te voorkomen. 
Tussen vijfendertig en vijftig meter mag 
het vloeroppervlak maximaal 800 m2 zijn. 

Tussen vijftig en zeventig meter maximaal 
600 m2. Torens mogen niet direct naast 
elkaar staan en worden afgewisseld met 
lagere gebouwdelen van maximaal 35 meter 
hoogte. Torens wisselen in hoogte en krijgen 
een goed adres aan de straat. 

Richtlijnen torens
• Torens tussen vijfendertig en vijftig 

meter hebben een footprint van max 
800m2.

• Torens tussen vijftig en zeventig 
meter hebben een footprint van max 
600m2.

• Torens wisselen in hoogte.
• Aangrenzende torens zijn aparte 

gebouwen.
• Torens krijgen een goed adres aan 

de straat.
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Wandvorming
Om de menselijke maat te behouden mogen 
gebouwdelen hoger dan de basishoogte 
geen lange wanden vormen aan de straten. 
Gebouwdelen staan haaks op de straten 
(zoals aangegeven in het kaartje op de 
vorige pagina). Langs de A10 en de Van 

der Madeweg maken we een uitzondering, 
hier zijn langere wanden tot vijfendertig 
meter hoogte wel mogelijk: de snelheid 
en ruimtebeleving zijn hier anders en 
met een hogere basis kan meer gezicht 
naar de snelweg worden gemaakt. Dit is 
bijvoorbeeld te zien bij G-Star.

Richtlijnen wandvorming
• Lange wanden aan de straat worden 

voorkomen. Gebouwdelen staan 
haaks op de hoofdinfrastructuur 
(hoofd- en buurtstraten, zie kaartje).
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DUURZAAM WERK- EN LEEFKLIMAAT

PROGRAMMA

RAAMWERK OPENBARE RUIMTE
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DEEL 2 
ONDERBOUWING 
RICHTLIJNEN 

In dit tweede deel worden de richtlijnen per deelgebied onderbouwd. 
De zes thema’s voor een duurzaam werk- en leefklimaat worden 
nader beschreven en voorzien van uitgangspunten. Per functie 
wordt aangegeven welke regels van toepassing zijn. Het 
raamwerk openbare ruimte wordt in samenhang getoond en er zijn 
uitgangspunten voor straatprofielen, water en groen aangegeven. 
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De transformatie van bedrijventerrein naar Werkstad kan alleen 
slagen als er meer leven op straat komt. Meer voorzieningen, 
onverwachte ontmoetingen en meer werkplezier. Dit is in het belang 
van bewoners, werknemers en werkgevers. Werkgevers kunnen 
samen voorzieningen ontwikkelen die voor werknemers zijn, maar 
ook voor bezoekers. Denk aan: parkeren, sportschool, lunch en 
koffie, vergaderruimte, daktuin, fablab, werkplaats. Bovendien 
worden voorzieningen betaalbaar door te delen. Als deze functies 
openbaar zijn en strategisch gesitueerd dragen ze bij aan de 
levendigheid op straat.

DUURZAAM WERK- EN LEEFKLIMAAT
1. ACTIVEER DE STRAAT EN ORGANISEER INTERACTIE

Uitgangspunten:
• Gebouwen aan de straat, ogen op straat, strategische 

plaatsing van de entree. 
• Voorzieningen aan de straat, niet verstopt in het gebouw.
• Gebruik de stoep als deel van de leef-/werkruimte.
• Maak voorzieningen toegankelijk voor externen. 
• Deel voorzieningen zodat het betaalbaar wordt.
• Creativiteit in programma: wat maakt werknemers blij?
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Tijdelijk gebruik in de openbare ruimte

Delen van programma kop clusterniveau (PVH, Houthavens)Gebruik de stoep en de straat (Zuidpark)

Actieve plint met gezicht naar de straat
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Multimodaliteit is één van de belangrijke kwaliteiten dit gebied. Op 
alle fronten is de bereikbaarheid goed, alleen voor de voetganger 
zijn de condities slecht. Het is wenselijk de automobiliteit te 
verminderen en in te zetten op openbaar vervoer, fiets en het 
gebruik van deelauto's. Bedrijven maken een mobiliteitsplan om 
duurzame vormen van vervoer te stimuleren. Elektrisch vervoer 
wordt aangemoedigd door laadplekken aan te bieden. Mobiliteit 
wordt getoetst aan het (nog op te stellen) beleid van Ouder-Amstel.

2.WERK AAN INNOVATIEVE MOBILITEIT

Uitgangspunten:
• Opstellen mobiliteitsplan per ontwikkeling: stimuleer 

medewerkers ander vervoer te gebruiken, bijvoorbeeld 
(elektrische) deelauto’s en (elektrische) fietsen. 

• Laadpunten voor elektrisch vervoer in de garage.
• Voldoende aantrekkelijke fietsparkeervoorzieningen.
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Elektrische huurfietsen (Urbee)

Wees voorloper op het gebied van innovatieve mobiliteit

Metrostations voorzien van kwaliteit en levendigheid
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Uitgangspunten:
• Parkeren uit het zicht, ondergronds of in de gebouwen. 

Geen hekken aan de straat.
• Geen parkeren in de plint aan de straat, ruimte voor actieve 

plint en voordeuren aan de straat.
• Onderzoek de mogelijkheden van collectieve 

parkeeroplossingen die parkeerplaatsen delen met anderen 
en dubbel gebruik in de tijd mogelijk maken.

Parkeren
De basisnorm voor het bedrijventerrein was 1 parkeerplaats per 
125 m2 werken. Dit is het maximum voor het deel ten zuiden van 
de A10. Ten noorden van de A10 is de maximale parkeernorm 1 
parkeerplaats per 250 m2 of 0,5 parkeerplaats per woning. Minder 
parkeerplaatsen mag altijd, delen wordt gestimuleerd. De opgave is 
hierbij om te kijken naar winst die kan worden behaald door samen 
te werken: kan parkeren worden gedeeld, kan de garage openbaar 
zijn zodat het tevens als overstappunt kan dienen van auto op 
openbaar vervoer?

Parkeren wordt niet langer als veld naast het gebouw gerealiseerd, 
maar is onderdeel van de bouwopgave. Parkeren is ondergronds of 
inpandig, waarbij de plint aan de straat geen parkeerfunctie heeft. 
Het gebied is op het moment nog een klassiek bedrijventerrein 
met hekken om de terreinen en parkeren binnen het hek. Door 
van terreinbeveiliging over te gaan naar objectbeveiliging is het 
niet langer nodig hekken aan de straat te plaatsen. Bij nieuwbouw 
staan gebouwen aan de straat en vormen zo een goed adres met 
ogen op straat. Ook goede verlichting draagt bij aan het gevoel 
van veiligheid. Parkeren wordt getoetst aan het (nog op te stellen) 
beleid van Ouder-Amstel.
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Parkeren op 2e en 3e verdieping (B’mine Amsterdam Noord)

Zorgvuldig ontworpen parkeergarages
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Ouder-Amstel gaat uit van aardgasloos bouwen bij nieuwbouw. 
Er ligt in Zuidoost een warmtenet dat kan worden aangewend als 
alternatief, mits dit een laag of midden tempratuur warmtenet 
is. Maar bedrijven of VvE’s kunnen ook lokaal energie opwekken. 
Met zittende bedrijven die een warmteoverschot hebben 
kan uitwisseling van vraag en aanbod tot stand komen. Het 
Bajeskwartier onderzoekt bijvoorbeeld of het mogelijk is de warmte 
van de naastgelegen datavoorziening te gebruiken voor lage 
temperatuurverwarming. De energievoorziening wordt getoetst aan 
het (nog op te stellen) duurzaamheidsbeleid.

3.WERK AAN FOSSIELVRIJE ENERGIEVOORZIENING

Uitgangspunten:
• Aardgasloos bouwen.
•  Aansluiting op het hoge temperatuur warmtenet is niet 

wenselijk.
• Verken mogelijkheden voor stadskoeling, energie uit 

oppervlaktewater en gebruik van restwarmte van de industrie 
of datavoorzieningen.

• Energie opwekken op eigen terrein: zonnepanelen, 
windenergie, WKO of vergelijkbaar.
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Bedrijven zijn trots op hun zonnepanelen

Door het gebied loopt een tracé voor warmtetransport
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Het huidige bedrijventerrein is van steen, er is een chronisch tekort 
aan groen. Dat maakt de Werkstad onleefbaar, zeker in de zomer. 
Vergroenen gaat hittestress tegen en een saaie weg loopt prettiger 
in de schaduw van bomen. Er is ook een economische kant aan: 
water kan niet op een natuurlijke manier in de ondergrond zakken 
en wateroverlast ligt op de loer. De stad moet rainproof worden 
gemaakt, zowel de straten als de daken. De klimaatbestendigheid 
wordt getoetst aan het (op te stellen) duurzaamheidsbeleid.

4. MAAK LEEFBARE EN KLIMAATADAPTIEVE OPENBARE RUIMTE

Uitgangspunten vergroening op de kavel:
• Om wateroverlast te voorkomen kan de openbare ruimte bij 

nieuwe ontwikkelingen tenminste 75 mm regenwater per 
uur verwerken en kunnen nieuwe gebouwen minimaal 60 
mm regenwater per uur verwerken.

• Op iedere kavel is ruimte voor groen op volle grond. 
Aanvullend kan het noodzakelijk zijn om groen-blauwe 
daken toe te voegen ten behoeve van waterberging. 

Uitgangspunten voor groen in de openbare ruimte: 
• Ruimte voor groen op de kades en langs de 

hoofdinfrastructuur.
• Ruimte voor groen in de straten dwars op het water.
• Voorstel nieuwe waterloop in Weespertrekvaart zuid.
• Groen inplanten van spoor- en snelwegdijken.
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'Smartroof' op het marineterrein Amsterdam

Groene taluds voor spoor en snelweg Klimaatadaptieve straten

Groene kades
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Het gebied is op verschillende manieren zichtbaar: vanaf de A10, 
vanaf het spoor, vanaf de straten in de Werkstad. Op alle niveaus 
is behoefte aan herkenbaarheid. Dit is nu vooral aanwezig op het 
niveau van de A10, maar ontbreekt op straatniveau. 

De straten in de Werkstad lijken eindeloos door te lopen: er 
zijn geen herkenningspunten. De kaart van bovenaf schept al 
onduidelijkheid, op straat is het niet beter. Dit heeft te maken met 
een aantal structuurelementen die deels worden opgelost. Zo is de 
eenzijdige op- en afrit van de A10 een verwarrend element. Goede 
plaatsing van hoogbouw en andere herkenningspunten maken de 
stad beter leesbaar. Bijzondere elementen zoals de buizen van de 
metro en het boostergemaal, maar ook het gele gebouw Ankesteyn 
of de mooie halletjes van Loogman, kunnen die rol vervullen. 
De stedenbouwkundige opzet wordt getoetst aan het (nog op te 
stellen) beeldkwaliteitsplan.

Uitgangspunten:
• Maak de stad leesbaar in verschillende snelheden (auto, 

fiets, trein).
• Koester bijzondere (cultuurhistorische) elementen.
• Plaats hoogbouw strategisch, maar niet te formeel.
• Voeg verblijfsplekken toe zoals een bankje, of een mooie 

boom. Deze werken als rustpunt in de stad.
• Zoek de combinatie tussen herkenbare plek en publiek 

programma.

5. BOUW AAN EEN LEESBARE EN AFWISSELENDE STAD
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Positionering hoogbouw; speels en 
afwisselend (New York)Het water leent zich goed als structuurdrager voor het gebied

Architectuur vanaf de snelweg goed zichtbaarPublieke functies herkenbaar en toegankelijk maken

Oude hallen in het gebied met cultuurhistorische waarde behoudenDe buizen van de metrolijnen zijn iconisch en herkenbaar
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In de Werkstad wordt gewerkt aan duurzame transformatie. 
Gebouwen moeten van functie kunnen veranderen en een tweede 
en derde leven krijgen. Welke gebouwen zijn in staat om van functie 
te veranderen, ondanks de grote verschillen tussen wonen en 
bedrijven? 

De crux voor flexibele gebouwen zit in daglichttoetreding. Bij 
diepere gebouwen zijn oplossingen nodig voor voldoende daglicht: 
hoge verdiepingen, voor- en achterhuis, een cour of atrium. Ook 
is vrije indeelbaarheid van belang: dat geldt niet alleen voor de 
constructie, denk ook aan het splitsen van aan- en afvoerleidingen 
en installaties. Daarnaast is er veel mogelijk op het gebied van 
hergebruik van materialen en materialen zodanig gebruiken 
dat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. De flexibiliteit en 
robuustheid van gebouwen wordt getoetst aan het (op te stellen) 
duurzaamheidsbeleid van Ouder-Amstel.

6. ONTWIKKEL FLEXIBELE EN ROBUUSTE GEBOUWEN

Uitgangspunten:
• Nieuwe gebouwen dienen volledig flexibel te zijn, 

waarmee ze geschikt zijn voor andere functies (denk aan: 
daglichttoetreding, verdiepingshoogte, opdeelbaar in 
kleinere units, leidingenstructuur splitsbaar).

• Maak gebruik van een materialenpaspoort als Madaster of 
vergelijkbaar.

• Zorg voor duurzaam materiaalgebruik, hierbij geldt een 
MPG-norm van 0,5. 

• Kijk naar de bouwlogistiek, bronnen in de omgeving en 
samenwerking met anderen.

• Bij de bouwlogistiek wordt minimaal 20% CO2 bespaard.
• Sloop gebouwen zo dat de materialen hergebruikt kunnen 

worden.
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Hoge verdiepingen zijn geschikt voor wonen & werken (Superlofts, Praag)

bouwsteen
voor-achter

bouwsteen
hoek

patio/ lichthoftypologie bouwbloktypologie torentypologie

Gebouwtypologie in relatie tot lichtinval

Hergebruiken van bestaande panden (Zuidpark, Amstel Business Park)
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VOORBEELDEN VAN TRANSFORMEERBARE GEBOUWEN

25m
24m

40m

Houthavens, Amsterdam
De panden zijn verdeeld in voor- en achterhuis. Verhuur 
vindt plaats per pand, vloer of halve vloer. De tussenstraat 
zorgt voor licht en wordt benut voor de entree van 
de garages. De hoofdfunctie is kantoor en creatieve 
industrie, de opdeling in panden van circa 1500 m2 maakt 
transformatie eenvoudiger.

De Ruijterkade, Amsterdam
Deze diepe panden met één zijde aan het spoor zijn 
oorspronkelijk gebouwd voor verschillende bestemmingen, 
zoals rederij of brandweer. De functie is nu overwegend 
kantoor, met daarbij restaurants en voorzieningen. Door het 
maken van lichthoven in het midden is daglichttoetreding 
mogelijk, en daarmee ook wonen.

voor- achterhuis met lichthof diep blok met binnenstraat
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70m42m
40m

Hoofdkantoor Hema, Amsterdam 
Het nieuw gebouwde hoofdkantoor van de Hema is een 
compact gebouw met een atrium als centrale ruimte en een 
tweede opening voor voldoende daglicht. Geen klassiek 
kantoorgebouw, maar een industrieel gebouw met grote 
vloeren en daarmee veel fl exibiliteit in gebruik.

Loods 6, Amsterdam 
De vertrek- en aankomsthal van rederij KNSM is 
getransformeerd naar werkruimtes. Rondom de 
trappenhuizen is de maximale breedte bruikbaar, daarnaast 
is de ruimte via een middengang verdeeld in diepe 
eenzijdige units of bruikbaar als volledige vloer. De hoge 
verdiepingshoogte zorgt voor voldoende licht ondanks de 
diepte van het pand.

interne lichthoven bouwblok met twee binnenhoven
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Wonen 
Wonen is essentieel voor een gemengde, 
levendige stad. Wonen is toegestaan ten 
noorden van de A10 in de deelgebieden 
Werkstad Noord en Weespertrekvaart, 
volgens de percentages zoals aangegeven 
in de deelgebieden. Geluidhinder is een 
belangrijk aandachtspunt, ondermeer naast 
de A10 en aan het spoor. Dit kan specifieke 
maatregelen vergen. Daarnaast dienen er 
aanvullend op het wonen maatschappelijke 
voorzieningen gerealiseerd te worden. Vooral 
realisatie van gevoelige bestemmingen 
aanvullend op wonen, als scholen, zijn een 
belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking 
van de plannen, vanwege nabijgelegen 
infrastructuur (snelweg).

Wonen op woonboten vindt plaats aan de 
Willem Fenengastraat. Voor de overige 
locaties waar in de huidige situatie 
woonboten aan kades liggen is het wenselijk 
dat deze op termijn vrij worden gemaakt 
van woonboten. Hiervoor wordt gezocht 
naar alternatieven, bestaande uit andere 
locaties of financiële compensatie vanuit de 
ontwikkelingen in Werkstad Overamstel.

principes:
• Verdeling programma (gemeten in m2 

BVO van het totale woonprogramma): 
sociale huur 30%, middeldure huur 40%-

Bestaand
Gepland
Richtlijn

Amstelkwartier Bajeskwartier

ONDERBOUWING PROGRAMMA

Per functie is aangegeven wat de mogelijkheden zijn en welke principes ten grondslag 
liggen aan de keuzes. Vervolgens wordt per deelgebied aangegeven wat het maximale 
percentage per functie is, en welke mix wordt nagestreefd.

Mebin

Schipholcontour

50%, duur (huur of koop) 20%-30%.
• Woninggrootte sociaal en middelduur: 

30% groter dan 70 m2 gbo, 40% groter 
dan 50 m2 gbo, 20% groter dan 30 m2 
gbo, 10% kleine woningen met gedeelde 
voorzieningen.

• Parkeernorm maximaal 0,5 pp per woning.
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Kantoren 
In het Plabeka worden regionale afspraken 
gemaakt over de kantorenmarkt. Er is ruimte 
voor maximaal 60.000 m2 nieuwe kantoren 
in de drie deelgebieden samen. Die ruimte 
ontstaat deels door kantoren in het gebied 
te transformeren naar andere functies. In 
Weespertrekvaart Zuid heeft de gemeente 
de ambitie om kantoor met 20.000 m2 te 
laten afnemen door transformatie.

principes:
• De omgeving van station Duivendrecht 

is aangewezen als focusgebied voor 
kantoren.

• In de Werkstad is in totaal ruimte voor 
maximaal 60.000 m2 BVO nieuwe 
kantoren: 25.000 m2 in Werkstad Noord, 
35.000 m2 in Werkstad Zuid en voor 
Weespertrekvaart Zuid is een afname van 
20.000 m2 de ambitie. 

• Nabijheid van de metrostations 
Overamstel en Van der Madeweg is een 
belangrijke vestigingsfactor.

• Parkeernorm ten noorden van de A10 1: 
250 - 1 parkeerplaats per 250 m2 bedrijf.

• Parkeernorm ten zuiden van de A10 1: 
125 - 1 parkeerplaats per 125 m2 bedrijf.
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Bedrijven
Bedrijven zijn op dit moment de grootste 
gebruiker van het gebied, met een grote 
diversiteit: van groothandel tot autobedrijf. 
Ten zuiden van de A10 wordt de huidige 
bestemming gehandhaafd, dat wil zeggen 
bedrijven met een milieucategorie tot 
maximaal 3.2. De Mebin betoncentrale 
op de kop van de Duivendrechtsevaart 
is één van de weinige bedrijven met 
een zwaardere milieucategorie met een 
specifieke geluidszone. Ten noorden van 
de A10 wordt mengen met wonen mogelijk. 
Bedrijven in deze zone zijn daarom bedrijven 
zonder milieucontour, dat wil zeggen tot 
milieucategorie 3.1 en in specifieke gevallen 
3.2.

Principes:
• Ten noorden van de A10 tot 

milieucategorie 3.1.
• Ten zuiden van de A10 tot 

milieucategorie 3.2.
• Parkeernorm ten noorden van de A10 1: 

250 - 1 parkeerplaats per 250 m2 bedrijf.
• Parkeernorm ten zuiden van de A10 1: 

125 - 1 parkeerplaats per 125 m2 bedrijf.

66



Onder bedrijven worden ook creatieve 
bedrijven verstaan, een solitair kantoor 
valt hier niet onder. Een creatief bedrijf is 
een bedrijf is dat producten en/of diensten 
voortbrengt die het resultaat zijn van 
individuele of collectieve, creatieve arbeid 
én ondernemerschap in één van de volgende 
sectoren:

Kunstbeoefening en entertainment: 
Scheppende kunst, zoals schilderen, 
beeldhouwen, het vervaardigen van 
sieraden en kunstwerken (objecten) of 
een fotostudio. Ondergeschikt aan deze 
productie galeries/expositieruimtes waar 
ook verkoop van de vervaardigde producten 
mogelijk is. Ook podiumkunst, dans(dance)
scholen, kunstzinnige vorming van 
amateurs (cursussen), oefenruimtes en het 
produceren van podiumkunsten.

Media en automatisering: Productie 
van radio- en televisieprogramma's, 
ondersteunende activiteiten voor radio 
en televisie, pers- en nieuwsbureaus, 
omroeporganisaties, productie 
computergames, bouwen van websites en 
andere softwareactiviteiten.

Creatieve zakelijke dienstverlening: 
(Technische) ontwerp- en adviesbureaus 
voor stedenbouw en architectuur, tuin 
en landschap, ruimtelijke ordening en 
planologie, reclame-, reclameontwerp- en-
adviesbureaus en ontwerpstudio's, zoals 
voor interieur en mode.
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Hotels 
In de gemeente Amsterdam geldt 
een hotelstop. De marktvraag blijft 
onverminderd hoog en juist in gebieden 
waar geen woningbouw mogelijk is, kan een 
hotel bijdragen aan de leefbaarheid van de 
buurt. 

Principes:
• De omgeving van station Duivendrecht, 

inclusief Entrada aan de oostzijde, is 
aangewezen als een concentratiegebied 
voor hotels.

• Focus op de gebieden waar woningbouw 
niet mogelijk is, om ook hier de mix te 
versterken.

• Loopafstand vanaf de metrohaltes circa 
vierhonderd meter.

• Positie aan de hoofdassen (Spaklerweg/
Van der Madeweg/Duivendrechtsevaart), 
waar een hotel met een levendige plint 
bijdraagt aan de veiligheid.

bestaande hotels
hotels in ontwikkeling
zoekgebied hotel
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Cafés / restaurants
Horeca is de brandstof voor creatieve 
bedrijven; ontmoeten, werken voor zzp’ers, 
nieuwe plekken waar werken en leisure in 
elkaar overgaan. 

Principes:
• Op plekken waar de mensenstroom groot 

is én die potentiële verblijfskwaliteit 
hebben: bij de metrohaltes, aan de 
Duivendrechtsevaart, aan de Spaklerweg, 
Wenckebachweg, Joan Muyskenweg, 
Van der Madeweg. 

• Bijdragen aan de verlevendiging en 
veiligheid van de doorgaande fietsroutes 
Spaklerweg en Wenckebachweg.

• Gastvrij: openbaar toegankelijk voor 
bezoekers, niet alleen voor de huurders 
van een gebouw.

• Vindbaar en zichtbaar.
• Voorkeur voor een groter aantal kleine 

vestigingen boven een enkele grote.
• Aan de De Flinesstraat ruimte voor 

nieuwe concepten zoals de Kookfabriek, 
mits gastvrij. 

• Koppeling met broedplaatsen/ateliers, 
zodat brandpunten van placemaking 
kunnen ontstaan. 

• Ruimte voor ambulante handel, zoals 
foodtrucks op de nieuw aangelegde 
verblijfsplekken. 

Horeca op hoek van doorgaande straat (Treublaan) 

Spaklerweg

van der Madeweg

De Flinesstraat

Joan Muyskenweg

Wenckebachweg
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Retail + groothandel
De winkels in het Amstelkwartier zijn 
geconcentreerd aan de Amstelstroomlaan. 
Hier komt een buurtwinkelcentrum met 
7.000 m2 winkels. Groothandels zijn 
geconcentreerd aan de De Flinesstraat. 
Hier wordt onderzocht wat de toekomstige 
mogelijkheden zijn voor dit gebied: is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat het uitgroeit 
tot een gemengder gebied met naast 
groothandel ruimte voor detailhandel? 

Principes:
• Geen ruimte voor supermarkten, wel 

kleinschalige gemakswinkels aanvullend 
op wonen. 

• Kleinschalige retail mogelijk in 
aanvulling op bijvoorbeeld wonen, 
ateliers, kantoren, horeca.

• Internetwinkels met beperkt 
verkooppunt.

Autohandel is een sterke functie in het gebied

toekomstige voorzieningen 

Amstelstroomlaan 

dorpshart 
Duivendrecht

concentratie groothandels

De Flinesstraat
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Leisure
In de Werkstad is plek voor voorzieningen 
die elders in de stad uit hun jasje groeien of 
die op zoek zijn naar experimenteerruimte. 
Dit zijn bij uitstek functies die bezoekers 
trekken en bij kunnen dragen aan de 
placemaking in het gebied. Leisure is 
goed te combineren met horeca. Denk 
aan functies al het skate café, of een 
sportschool bij wonen, maar ook aan food 
gerelateerde leisure in de culinaire straat. 

Type functies: 
• Leisure: sport(school), uitgaan, cultuur.
• Cross-overs: café met skatebaan, 

bioscoop met restaurant. 
• Food: relatie met groothandels in de 

culinaire straat.
• Bijzondere formules zoals een 

kookschool.

Principes:
• In de culinaire straat is ruimte voor 

10.000 m2 leisure in aansluiting op het 
food concept.

• In andere gebieden is leisure mogelijk 
mits passend in de mix en van een 
beperkte omvang.

Hamerkwartier Amsterdam Noord: FC Hyena (bioscoop met restaurant) en Bierbrouwerij Oedipus
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Maatschappelijke voorzieningen
In Werkstad Noord en Weespertrekvaart is 
ruimte voor maatschappelijke voorzieningen 
zoals zorg, welzijn, onderwijs, verenigingen 
en kerken. Vooral realisatie van gevoelige 
bestemmingen aanvullend op wonen, als 
scholen, zijn een belangrijk aandachtspunt 
bij de uitwerking van de plannen, vanwege 
nabijgelegen infrastructuur (snelweg). 

Er is ook nadrukkelijk vraag naar andere 
maatschappelijke voorzieningen die de 
mix in de buurt kunnen verrijken, zoals 
broedplaatsen/ateliers voor kunstenaars. 
Dit sluit aan bij het beleid van de gemeente 
Amsterdam om ruimte te bieden aan creatief 
talent en maakindustrie.

Bij wonen horen ook maatschappelijke voorzieningen, zoals zorg en onderwijs.
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Principes:
• Voor voorzieningen passend bij het 

wonen zoals basisonderwijs en welzijn 
wordt in het noordelijk deel minimaal 7% 
gereserveerd.

• Dit kan worden omgezet in andere 
functies als er geen noodzaak is voor 
bijvoorbeeld een school.

•  Andere maatschappelijke voorzieningen 
die niet ten dienste zijn van het wonen, 
zoals broedplaatsen, zijn aanvullend. 
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ONDERBOUWING RAAMWERK

Hoofdinfrastructuur
De Spaklerweg is dé doorgaande route 
die als een satéprikker de verschillende 
buurten aan elkaar rijgt. Het is de fietsroute 
van de Arena naar de stad, en met de 
ontwikkeling van De Nieuwe Kern en 
andere woningbouwprojecten wordt het 
steeds belangrijker dat het een prettige 
en veilige route is, zowel overdag als 
’s avonds. De gebouwen aan de straat 
spelen daarin een cruciale rol: geen 
hekken of parkeerterreinen aan de straat, 
maar ogen op straat en actieve plinten. 
Verblijfskwaliteit is ook cruciaal bij de 
metrohaltes en aan de Duivendrechtsevaart. 

De volgende noord-zuidroutes komen 
daarbij: 
• Joan Muyskenweg, straks direct vanaf 

de Utrechtse brug tot aan de nieuwe 
oprit van de A10.

• De Duivendrechtsevaart, een 
aantrekkelijke route voor de fiets.

• Wenckebachweg, de as van het deel ten 
oosten van het spoor.

• Amstelstroomlaan, die Overamstel 
en Weespertrekvaart met elkaar gaat 
verbinden.

Het gebied is op dit moment beperkt toegankelijk: naast de hoofdwegen zijn er 
nauwelijks straten. Om het gebied deel uit te laten maken van de stad zijn meer straten 
nodig, meer adressen, meer groen. De omgeving van de metrohaltes moet worden 
opgeknapt. Naast gemeentelijke ingrepen op de hoofdinfrastructuur vraagt dit om 
investeringen op het terrein zelf. Dit hoofdstuk gaat over de investeringen op private 
grond.

Langeafstandsfietsroutes
De langeafstandsfietsroutes vallen 
voor een groot deel samen met de 
hoofdinfrastructuur. Belangrijk is de route 
langs de Duivendrechtsevaart, die nu in 
ontwikkeling is. Missende schakels zijn 
de onderdoorgang onder de A10 en een 
fietsbrug in het zuidelijke deel. Als die 
schakels worden toegevoegd ontstaat 
een alternatieve route naar de Amstel die 
aansluit op de fietstunnel en brug bij de Van 
der Madeweg over de A2. De oever aan de 
westzijde van de Duivendrechtsevaart is 
nu nog niet openbaar. Bij planontwikkeling 
wordt deze gefaseerd publiek gemaakt. 

Een tweede schakel in het fietsnetwerk 
mist aan de oostzijde van het spoor. De 
fietstunnels onder de A10 zijn hier slecht 
verbonden met het netwerk en onprettig. 
Een fietsbrug over de A10 kan hier een goed 
alternatief zijn en Entrada beter verbinden 
met de stad.

Metrohaltes 
Naast deze stadsstraten is de omgeving van 
de beide metrostations essentieel. Het moet 
een prettige en veilige verblijfsplek zijn. Wat 
opvalt in de structuur van de metro is dat 
de afstand tussen de haltes Spaklerweg en 
Van der Madeweg groot is. Er zou ruimte 
zijn voor een extra halte ter hoogte van de 
Van Marwijk Kooystraat. Op dit moment ligt 
hier een onderhoudsperron van de metro dat 
’s avonds in gebruik is en geluidsoverlast 
veroorzaakt. Als de gebieden rondom deze 
mogelijke halte tot ontwikkeling komen is 
het aantrekkelijk te onderzoeken of hier een 
halte kan worden geopend. 
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Hoofdweg
Fietsroute
ontbrekende schakel fiets
In planning
In onderzoek

SpaklerwegJoan Muyskenweg

Van der Madeweg

WenckebachwegAmstelstroomlaan

Hoofdinfrastructuur
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In de raamwerkkaarten per deelgebied is 
het minimale aantal straten aangegeven dat 
nodig is om de gebieden goed bereikbaar te 
maken. Vaak is er meer nodig om tot goede 
bouwblokken te komen. Voor een levendige 
stad zijn straten van groot belang. De 
blokmaat is in de huidige situatie zo groot 
dat je vaak moet omlopen; te voet gaan 
wordt daarmee niet gestimuleerd.

De uitgangspunten voor de positionering 
van straten zijn:
• Zo goed mogelijk aansluiten op 

bestaande routes.
• Toegankelijk maken en verbinden 

aantrekkelijke plekken: openbare kades 
en routes naar het water.

• Routes bij voorkeur aan twee zijden 
actief, dus niet langs de dijken van spoor 
en snelweg.

• Versterken van de hoofdstraten met 
adressen: Spaklerweg, Wenckebachweg, 
Joan Muyskenweg.

• Adressen aan de straat.

Aan de westzijde van de Spaklerweg is 
het uitgangspunt geen ventweg en één 
straat per deelgebied aansluiten op de 
Spaklerweg. Dit zijn de bestaande straten 
Van Marwijk Kooystraat, Pieter Braaijweg 
en De Flinesstraat. Aan de oostzijde van 
de Spaklerweg ligt een ventweg die de 
Ellermanstraat ontsluit. Dit principe kan 
ook worden toegepast ten noorden van de 
Ellermanstraat. Voor de Waternetlocatie is 
een directe aansluiting op de Spaklerweg 
gewenst. Een ventweg voegt hier niets toe. 

De Van der Madeweg wordt in de toekomst 
gekoppeld aan de afslag van de A2 en wordt 
daarmee ook een belangrijke doorgaande 
straat. Een ventweg is hier waarschijnlijk 
noodzakelijk. Aan de Joan Muyskenweg 
en Wenckebachweg zijn (naar de huidige 
inzichten) directe adressen aan de straat 
mogelijk. 

Ondergrondse infra
Het netwerk van ondergrondse 
infrastructuur is de levensader voor 
bedrijven. Leveranciers leggen hun kabels 
en leidingen in de openbare ruimte, en bij 
een toenemend aantal gebruikers hoort ook 
een fijnmaziger netwerk ondergronds. 

Flexibiliteit in het netwerk
De positie van nieuwe straten is enerzijds 
afhankelijk van de context, anderzijds van 
de functies. Het is niet wenselijk om het 
netwerk nu helemaal vast te leggen. Op 
een aantal plekken kan dat, bijvoorbeeld bij 
de kades, op andere plekken is flexibiliteit 
nodig om de straat afhankelijk van het plan 
op de juiste plek te kunnen leggen. 

Aansluiten op de hoofdinfrastructuur
De Spaklerweg en in de toekomst de 
Van der Madeweg zijn straten waarbij 
de doorstroming van (regionaal) verkeer 
voorop straat. Dit maakt het niet mogelijk 
om alle dwarsstraten aan te sluiten op 
de hoofdinfrastructuur. Tegelijk is het 
belangrijk dat er adressen aan de straat 
komen die met hun ‘sociale ogen’ de 
straten sociaal veiliger maken. Ventwegen 
vergroten de afstand tot de rijweg en 
daarmee de relatie met de weg. 

INTERN RAAMWERK
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Typering raamwerk

 

   Hoofdinfrastructuur   (Profiel >20m)

   Buurtstraat     (Profiel min. 20m)

   Fijnmazig netwerk   (Profiel min. 10m)

   Straten buiten plangebied

   Spoor

Joan M
uyskenweg

Spaklerweg

Van der Madeweg

Wenckebachweg
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Spaklerweg
• groene middenberm
• vrijliggende fietspaden
• bomenrij tussen fietspad en trottoir
• adressen direct aan de straat
• geen ventweg aan de westzijde

Joan Muyskenweg
• 1 rijbaan per richting
• vrijliggend fietspad
• brede stoep
• adressen direct aan de stoep, bij 

voorkeur geen ventweg

De profielen voor de hoofdassen zijn al aan 
bod gekomen in de ruimtelijk-economische 
visie. Uitgangspunt bij alle profielen is het 
verminderen van verharding, ruimte voor 
groen en adressen aan de straat. 

PROFIELEN HOOFDINFRASTRUCTUUR
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Van der Madeweg
• 1 rijbaan per richting
• groen clusteren met vooral veel groen 

tussen ventweg en hoofdweg (goed 
bereikbaar vanaf de bebouwing) 

• vrijliggende fietspaden
• adressen aan ventweg
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     3,75M            5M        10,5M                  5M           3,75M

De straten moeten zowel in de Werkstad 
als in een woon-werkomgeving goed 
kunnen functioneren. Voor de nieuw aan 
te leggen doorgaande straten naar het 
water wordt een maat van minimaal twintig 
meter voorgesteld. Dit biedt ruimte aan 
verschillende soorten inrichting: ruimte voor 
groen, ruimte voor parkeren/manoeuvreren/
laden en lossen, ruimte voor de fietser en 
een bruikbare stoep. Op die manier zitten 
langzaam verkeer en werkverkeer elkaar 
niet in de weg. Bovendien is er daarmee 
voldoende ruimte in de ondergrond voor 
kabels en leidingen. De inrichting van 
de straat kan door de tijd heen worden 
aangepast, bijvoorbeeld door parkeren om 
te zetten in groen of te beginnen met een 
fietsstrook en later een gemengde rijweg te 
maken. De voorbeelden laten zien dat voor 
een multifunctioneel profiel net iets meer 
nodig is dan twintig meter. 

Bestaande gebouwen kunnen soms 
aanleiding zijn om op specifieke plekken 
smaller te moeten gaan. Dwarsstraatjes die 
geen doorgaande functie vervullen, hebben 
een minimale maat van vijftien meter breed. 
Deze kunnen ook uitsluitend voor langzaam 
verkeer zijn. 

28M

PROFIELEN BUURTSTRATEN

Amstelvlietlaan (25 meter): parkeren, groen en spelen in de middenberm
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Asterweg Amsterdam Noord (24 meter): fietsstroken claimen ruimte voor 
fietsers

     3,75M    2M             6M     2M             5M             3,75M      3,75M             7M      4,5M        5M              5M           3,75M
22,5M 29M

Lonsdalestraat: parkeren en laden en lossen aan de zijkant
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GROEN EN WATER

Groen en water zijn essentieel voor een 
leefbare stad. De opgave speelt in de 
openbare ruimte en op de kavel. Openbare 
kades en nieuw aan te leggen straten dwars 
op het water bieden ruimte voor groen. In 
Weespertrekvaart wordt onderzocht of het 
mogelijk is een nieuwe waterloop aan te 
leggen. 

wadi: gevuld met water als er waterberging nodig is polderdak: waterberging op het dak

Op de kavel wordt ruimte voor groen 
gereserveerd. De groene plekken worden 
gekoppeld aan het raamwerk van straten en 
zijn openbaar toegankelijk. Groen betekent 
volle grond, dus niet boven een kelder of 
garage. Op die manier kan het water in de 
grond worden opgenomen en kunnen er 
volwaardige bomen groeien.
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Ruimte voor groen

Groen aan de bestaande hoofdstructuur

Groen toevoegen in de nieuwe straten en kades

Groen toevoegen op de kavels
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21 mei 2019 

Kopie 

Betreft 

Vaststelling richtlijnen voor ontwikkeling ABPZ 

 

Inleiding 

Ten behoeve van de besluitvorming voor de Richtlijnen voor ontwikkeling Werkstad 

Overamstel (“richtlijnen”) wordt in dit memo beschreven wat de richtlijnen zijn en 

waarom de richtlijnen zijn opgesteld. Vervolgens wordt het proces beschreven na 

vaststelling van de richtlijnen door de gemeenteraad. 

 

Van Amstel Business Park Zuid naar Werkstad Overamstel 

Met de vaststelling van de Ruimtelijk economische visie werkstad Overamstel (“REV”) is 

de basis gelegd voor de transformatie van het Amstel Business Park Zuid (“ABPZ”) naar 

een gemend stedelijk gebied. Hierbij ontstaat er, naast werken, ruimte voor andere 

stedelijke voorzieningen als leisure, horeca en hotels. In sommige delen wordt ook 

wonen bedoeld. Met de transformatie verandert het ABPZ in Werkstad Overamstel.  

 

Om handvatten te geven aan de transformatie naar Werkstad Overamstel is de REV 

uitgewerkt in concrete richtlijnen. Op het gebied van stedenbouw en architectuur is naast 

de richtlijnen een beeldkwaliteitsplan nodig, dit document wordt door de gemeente 

opgesteld.  

 

De REV, richtlijnen en beeldkwaliteitsplan vormen uiteindelijk samen het ruimtelijk beleid 

Werkstad Overamstel.  

 

Waarom richtlijnen 

Zoals hierboven vermeld zijn de richtlijnen een uitwerking van de REV, en vormen de 

twee documenten samen met het nog op te stellen beeldkwaliteitsplan het beleid voor de 

transformatie van het ABPZ naar Werkstad Overamstel. Met de richtlijnen wordt voor 

initiatiefnemers duidelijk binnen welke randvoorwaarden zij kunnen ontwikkelen. Naast 

het te realiseren programma, uitgangspunten voor de bebouwing (bouwhoogte), 

openbare ruimte en straten worden in de richtlijnen ook voorwaarden gegeven om te 

komen tot een duurzaam werk- en leefklimaat.  

 

Aangezien de gemeente geen grondpositie in het ABPZ heeft, dient het initiatief voor 

ontwikkeling vanuit de vastgoed- en grondeigenaren te komen. Enerzijds geven de 

richtlijnen aan binnen welke randvoorwaarden initiatiefnemers mogen ontwikkelen. 

Anderzijds kan de gemeente met de richtlijnen sturing geven aan de transformatie van 

het ABPZ naar Werkstad Overamstel. Het projectteam stelt nog een document op waarin 

de werkwijze voor ontwikkeling en de hierbij horende rollen beschreven worden 

Werkwijze ontwikkeling Werkstad Overamstel. Dit kan in de vorm van een update van 

het bestaande projectplan of door het opstellen van een ontwikkelstrategie. Dit 

projectplan/de ontwikkelstrategie wordt ter kennisname richting de gemeenteraad 

gebracht. 
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Deelgebieden Werkstad Overamstel 

De dynamiek in het ABPZ is zeer verschillend. Er zijn vijf deelgebieden te onderscheiden 

die niet alleen verschillen in ruimtelijk-programmatische opzet, maar ook in dynamiek.  

In de REV zijn een aantal deelgebieden benoemd. Tijdens het opstellen van de richtlijnen 

is gebleken dat een andere indeling van de deelgebieden beter past bij de dynamiek en 

mogelijkheden van het gebied.  

 

- Weespertrekvaart Zuid  

Weespertrekvaart ligt relatief in de luwte, aan de oostzijde van het spoor en ten 

noorden van de A10. De Wenckebachweg is de hoofdstraat van het gebied. Om 

daar een goede stadsstraat van te maken wordt gewerkt aan de aansluiting op de 

afslag. Met de nieuw te ontwikkelen woonwijk het Bajeskwartier als buren kan 

hier een hoogstedelijk woonmilieu ontstaan met ruimte voor bijzondere 

voorzieningen. 

 

- Werkstad Noord  

Werkstad Noord, ten noorden van de A10 biedt kansen om te transformeren naar 

een gemengd woon-werkgebied met een ruig randje. De metrohalte Overamstel 

zorgt voor optimale bereikbaarheid, maar moet beter bereikbaar worden vanaf de 

westkant. Werken blijft een onderdeel van de mix, enerzijds door zittende 

bedrijven, anderzijds door nieuwkomers die worden aangetrokken door de 

stedelijke dynamiek. 

 

- Werkstad Zuid:  

In Werkstad Zuid, ten zuiden van de A10, staat werken centraal. Door het werken 

te intensiveren en te mengen met voorzieningen, hotel en horeca, ontstaat een 

stedelijk werkgebied met een sterke relatie met de stad. De autobedrijven, 

groothandels en (bouw)materialenhandel vervullen een belangrijke functie in de 

stad en ontvangen veel bezoekers. De Duivendrechtsevaart kan zich ontwikkelen 

tot een verblijfsplek met doorgaande fietsroute richting de Amstel. 

 

Aanpassing na inspraak 

Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de 

concept richtlijnen. Deze belangrijkste wijzigingen zijn hieronder samengevat: 

 

- Woningbouwprogramma  

In het woonprogramma van de conceptrichtlijnen zijn veel grote woningen 

opgenomen in het sociale en middeldure segment:  

- 30% gemiddeld 50 m2 gbo 

- 70% groter dan 70 m2 gbo 

 

Uit de inspraak blijkt dat wanneer er in het sociale en middensegment woningen 

groter dan 70 m2 gbo gerealiseerd moet worden, de kans op transformatie afneemt. 

Om transformatie te stimuleren is er voor gekozen om de verdeling in woninggrootte 

aan te passen en op basis daarvan het gesprek aan te gaan met partijen. 

Onderstaande verdeling is gebaseerd op ontwikkelingen die omgeving plaats vinden: 

- 30% groter dan 70 m2 gbo 

- 40% groter dan 50 m2 gbo 

- 20 % groter dan 30 m2 gbo 

- 10% kleine woningen met gedeelde voorzieningen 
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- Wonen Weespertrekvaart Zuid 

In het deelgebied Weespertrekvaart zijn geen nieuwe m2 kantoor toegestaan, in die 

zin dat alleen bestaande kantoormeters teruggebouwd kunnen worden. Het 

uitgangspunt is hier dat door transformatie het aantal m2 kantoor afneemt. Echter 

blijkt wonen moeilijk te realiseren langs de A10 en het metro rangeerterrein wonen 

vanwege geluid. Dat betekent dat de ambitie voor transformatie hoog is omdat de te 

transformeren kantoormeters nodig zijn daar waar geen woningen gebouwd kunnen 

worden. De transformatie naar wonen is dan ook meer als ambitie geformuleerd dan 

als harde eis. Uit onderzoek dat nodig is bij de uitwerking van de richtlijnen in 

deelplannen moet blijken in hoeverre wonen haalbaar is. 

 

Overigens wordt ook op andere locaties ervaren dat het lastig is om te transformeren 

naar wonen in verband met de ligging ten opzichte van het spoor en de A10. 

 

- Basishoogte inclusief setback  

In de richtlijnen zijn regels opgenomen voor een maximale basishoogte van 17 meter 

(max terugspring van 10 meter in een gebouw aan de straat (setback). Dit vanuit de 

gedachte dat zonder setback een ingesloten gevoel tussen gebouwen ontstaat, zoals 

aan bijvoorbeeld aan de Weesperstraat in Amsterdam. De gemeente wil vasthouden 

aan de uitgangspunten van een basishoogte. Door de basis aan te passen van 17 

naar 18 meter en maximaal 5 bouwlagen ontstaat er iets meer speelruimte voor het 

aantal bouwlagen en de bouwhoogte per bouwlaag. 

 

- Verkeersstructuur Amstelwerf 

Uit verschillende inspraakreacties blijkt dat er onduidelijkheden zijn over de 

verkeersstructuur in het deelgebied Amstelwerf. De gemeente heeft daarom de 

gewenste verkeerstructuur verduidelijkt en in het tekstdeel verwijderd waarin staat 

dat naast taluds geen wegen mogen komen. 

 

- Bouwmassa 50 % basishoogte 

Verschillende inspraakreacties hebben vragen gesteld over het principe waarin wordt 

beschreven dat 50% van de bouwmassa uit de basishoogte dient te bestaan. De 

gemeente is het eens met de inspraakreacties van Amvest waarin wordt gesteld dat 

niet bouwmassa maar gevellengte vanaf de straat van invloed is op de beleving van 

het gebied. Daarom wordt het principe 50 % van de bouwmassa bestaat uit de 

basishoogte aangepast naar 50% van de gevellengte bestaat uit de basishoogte. 

 

Er zijn ook verschillende zienswijzen binnengekomen die neerkwamen op een verzoek om 

meer ruimte voor ontwikkeling te creëren die niet zijn gehonoreerd. Denk hierbij aan 

verzoeken rondom hogere bouwhoogtes, meer mogelijkheden voor kantoren en hotels en 

hogere bouwdichtheden. 

 

Wat gebeurt er na de richtlijnen 

De richtlijnen geven aan welk programma en bouwhoogte gewenst is vanuit een 

stedenbouwkundig perspectief. Mogelijk zijn er nadelige milieueffecten van het nieuw te 

realiseren programma in het ABPZ. Hiervoor laat de gemeente een m.e.r. beoordeling 

uitvoeren. In het geval er nadelige milieueffecten optreden dienen nader te bepalen 

maatregelen getroffen te worden. Om te onderzoeken in hoeverre de huidige 

infrastructuur is toegerust op het te realiseren programma heeft de gemeente een 
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verkeersonderoek laten uitvoeren. De voorlopige uitkomsten van dit onderzoek geven 

geen aanleiding het te realiseren programma van de richtlijnen aan te passen. 

 

De Welstandnota van de gemeente Ouder-Amstel gaat uit van het ABPZ als 

bedrijventerrein. Dat betekent dat die niet geschikt is voor het toetsen van 

ontwikkelingen. 

Daarom wordt na vaststelling van de richtlijnen gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Dat 

beeldkwaliteitsplan komt voor het gebied ABPZ in de plaats van de Welstandsnota en 

wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Per ontwikkeling in het ABPZ worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de 

initiatiefnemer. Hiervoor wordt een intentieovereenkomst afgesloten en later in het 

proces een anterieure overeenkomst afgesloten. Vervolgens wordt door de initiatiefnemer 

op basis van het ruimtelijk beleid Werkstad Overamstel gewerkt aan een 

stedenbouwkundig plan of een ruimtelijk plan. De gemeente toetst het 

stedenbouwkundig/ruimtelijk plan aan het ruimtelijk beleid voor het ABPZ en overig 

gemeentelijk beleid. Vervolgens wordt het stedenbouwkundig/ruimtelijk plan uitgewerkt 

in een bestemmingsplan. Het ruimtelijk/stedenbouwkundig plan wordt door het college 

vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De 

gemeenteraad wordt tussentijds betrokken bij het opstellen van een 

ruimtelijk/stedenbouwkundige plan via de commissie grote projecten. Hiervoor wordt een 

voorstel gedaan in het project/de ontwikkelstrategie. 



1 190521 concept NvB richtlijnen ABPZ.pdf 

 

 

Nota van beantwoording inspraak 

 
 
 

Concept Richtlijnen voor ontwikkeling 
Werkstad Overamstel 

 

 
 
 

Concept 
21 mei 2019 

 

  



 

 

Inleiding 

De richtlijnen hebben van 28 februari tot en met 10 april 2019 ter inzage 
gelegen. In deze periode zijn er 20 inspraakreacties binnengekomen. Deze 

inspraakreacties zijn in deze nota van beantwoording (hierna NvB) samengevat 
en voorzien van een antwoord van de gemeente. Naast de schriftelijk ingediende 
inspraakreacties zijn ook de tijdens informatiebijeenkomst van 11 maart en de 

reactie van de Welstandcommissie meegenomen in deze NvB. Deze NvB wordt 
samen met de aangepaste richtlijnen ter besluitvorming voorgelegd aan het 

college en de gemeenteraad. 
 
Aangezien per inspraakreactie een veelheid aan onderwerpen wordt aangehaald 

is in de NvB per onderwerp een antwoord gegeven op de inspraakreactie. 
Doordat onderwerpen in meerdere inspraakreacties worden genoemd zitten er 

dubbele onderwerpen in de spreadsheet.  
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2 

UN Studio Bereikbaarheid De verbeterde bereikbaarheid in het 

gebied wordt op  

p.43 en p. 73 omschreven. Alleen blijkt 

het dat op p.73 de “nieuwe straat” door 

een gebouw loopt. De verbinding op 

p.43 lijkt logisch. 

De positie van de straat ligt nog 

niet vast, enkel dat er een 

straat moet komen. Bij de 

uitwerking van de plannen 

wordt de positie van de deze 

straat, en andere straten, 

definitief bepaald. De afbeelding 

op pagina 73 wordt verwijderd, 

aangezien deze onvoldoende 

toevoegt. 

3 

UN Studio Bouwhoogte De visie maakt in het gebied indicaties 

voor drie verschillende hoogtes 35m / 

50m / 70m. In het noorden wordt langs 

de A10 een indicatie voor 70m gegeven. 

Dit lijkt logisch en overtuigend en in 

verbinding met de voorgestelde hoogtes 

voor de basis en maximale footprints 

voor de torens werkt dit zeker goed. 

Alleen springt de 70m indicatie naar 

binnen een loopt niet door. Hier zou het 

interessant zijn om het 

stedenbouwkundige idee beter te 

begrijpen. Want eigenlijk zou het 

consequent zijn om de 70m hoogte voor 

de torens ook in de Weespertrekvaart 

A10 Zone te definiëren. Dit in verband 

met de relatie met de A10, de 

adresfunctie en het voorgestelde 

volumeopbouw met een active mixed 

use podium onder de woontoren. 

Schaduw van een toren op deze locatie 

zou alleen op de ten zuiden gelegene 

kantoorgebouwen komen - wat in mijn 

inschatting geen probleem zou moeten 

zijn. Met de in de visie voorgestelde 

nieuwe stop voor de Metro ligt het 

Er is sprake van een hogere 

zone rondom (metro)spoor en 

de Spaklerweg in het verlengde 

van de Weesperstraat en dan 

met name gekoppeld aan de 

metrostations. Des te verder 

een gebied van een 

metrostation ligt des te lager de 

bouwhoogte waarbij gekeken is 

naar logische overgangen zoals 

wegen en water. Daarnaast is 

wordt gekeken naar 

aansluitingen op de bestaande 

omgeving, zoals 

Wenckebachweg Zuid in relatie 

tot het Bajeskwartier. Hoewel 

een kantoorwand als 

geluidsscherm een interessante 

gedachte is, zitten hier 

beperkingen aan vanwege 

regionale afspraken over 

kantoorontwikkeling die ervoor 

zorgen dat uitbreiding van 

nieuwe kantoormeters beperkt 

is. Focus ligt op metrohaltes en 

daar waar het lastig is om te 

transformeren naar wonen.  
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gebied ook nog ideaal in loopafstand 

van het OV. 

4 

UN Studio Basishoogte Het verschil tussen de torens en podium 

met een “menselijke  

maat” is zeker een sterk en robuust 

concept. Alleen was ik even verbaasd 

over de 17m. Zeker als je in het gebied 

ook een “critical mass” met andere 

functies wil zien zou je hier een hogere 

basis verwachten. Vaak zie je hier 

hoogtes rond de 22m (de Rotterdamse 

laag 21-26m, Berliner Traufhöhe 22m).  

De gemeente heeft bewust 

gekozen voor een lagere 

basishoogte om ook bij 

verdichting goede overgangen 

en menselijke maat te kunnen 

realiseren. Naar aanleiding van 

inspraak is de basishoogte 

gewijzigd naar 18 meter en 

maximaal 5 bouwlagen. 

5 

Waysis Afstemming  

Amsterdam 

In welke mate is dit concept afgestemd 

met de Gemeente Amsterdam? Hierover 

is niets terug te vinden in het concept. 

Wij bedoelen hiermee dat de gemeente 

Amsterdam, daar waar het Erfpacht 

betreft ook zal moeten instemmen met 

de geschetste mogelijkheden voor de 

ontwikkeling, de kosten en verdeling 

voor bovenwijkse voorzieningen en het 

programma met bijbehorende 

voorwaarden; 

Amsterdam en Ouder-Amstel 

hebben een intentieverklaring 

getekend waarin is vastgelegd 

dat afstemming over nieuwe 

ontwikkelingen plaatsvindt. Op 

basis van die afspraak zijn de 

richtlijnen besproken met 

Amsterdam en zijn Amsterdam 

en Ouder-Amstel ook in gesprek 

over de bovenwijkse 

voorzieningen. Over de erfpacht 

worden tussen initiatiefnemer 

en de gemeente Amsterdam 

afspraken gemaakt.   
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6 

Waysis Erfpacht Hierop aansluitend is het ook niet 

duidelijk welke erfpachtnormen  

(grondprijzen die gelden voor de 

geschetste ontwikkelingen) zullen 

gelden per deelgebied. Is het mogelijk 

om per deelgebied hier duidelijkheid 

met de Gemeente Amsterdam over te 

verkrijgen. En zo ja, op welke termijn is 

dit te verwachten? 

De erfpachtnorm (grondprijs) is 

afhankelijk van het programma. 

Grondprijzen worden in principe 

pas afgegeven op basis van een 

plan. Omdat het maken van een 

plan een relatie heeft met de 

grondprijzen, zij Amsterdam en 

Ouder-Amstel in overleg om te 

kijken of al eerder indicaties 

afgegeven kunnen worden, 

zodat die meegenomen kunnen 

worden in de planvorming. 

7 

Waysis Uitpondtermijn In het hele concept wordt verder niets 

vermeld over al dan niet  

aanwezige uitpondrestricties die 

mogelijk kunnen gelden op de types van 

woningbouw en de termijnen hiervan; 

De uitpondtermijnen worden 

opgenomen in beleid van de 

gemeente Ouder-Amstel. Naar 

verwachting is dit beleid eind 

2019 vastgesteld door de 

gemeente en hierover volgt nog 

een apart communicatietraject. 

8 

Waysis Bouwmassa Per deelgebied worden maximale 

bouwgroottes aangegeven (bijvoorbeeld  

Bajeskwartier Zuid max 95.000 m2) het 

is niet duidelijk of hier over GBO of BVO 

gesproken wordt; 

Het betreft BVO. Enkel de 

woninggroottes worden in GBO 

uitgedrukt. 

9 

Waysis Bouwmassa Aansluitend op punt 4 bovenstaand is 

het niet helder hoe deze maximale  

bouwgrootte per deelgebied tot stand is 

gekomen (welke gedachtegang ligt 

hieraan ten grondslag) en voorts hoe 

deze over de diverse kavels binnen dit 

deelgebied verdeeld zal worden (wie 

heeft recht op welke hoeveelheid). 

De maximale bouwgrootte is 

bepaald met behulp van een 

laadvermogen studie. Uitgaande 

van de stedenbouwkundige 

principes zoals genoemd in de 

richtlijnen. Het uitgangspunt is 

dat de maximale bouwgrootte 

evenredig over de kavels 

verdeeld wordt met overleg 

tussen de betrokken partijen. 

De gemeente heeft hierin een 

faciliterende rol. 
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Waysis Parkeren De parkeernormen worden niet 

gespecificeerd per woningtype  

maar er geldt één norm voor alle typen 

gezamenlijk. Dit is onzes inziens 

vreemd omdat dit niet aansluit op de 

marktbehoefte (bijv. sociale woningen 

kennen in de aangrenzende, 

hoogstedelijke milieus een parkeernorm 

gelijk aan 0). Wij zouden daarom willen 

pleiten voor een gedifferentieerde 

parkeernorm per woningtype. 

0,5 parkeerplek is een 

maximum. Als een lagere 

parkeernorm, bijv. 0, mogelijk 

is en wenselijk is kan de 

initiatiefnemer hiervoor kiezen 

mits goed onderbouwd en dit 

niet leidt tot extra parkeerdruk 

in de openbare ruimte. Met een 

mobiliteitsplan dient aangetoond 

te worden dat de gekozen 

parkeernorm mogelijk is en op 

welke wijze mobiliteit 

georganiseerd wordt, c.q. hoe 

een alternatief aan de auto 

wordt geboden.  
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Waysis Wonen segmentering Als zeer belangrijk punt willen wij 

opmerken dat de gestelde  

minimale oppervlakte normen die nu in 

het concept vermeld staan voor de 

sociale- en middeldure huur niet 

aansluiten op de marktbehoefte (de 

voorgeschreven oppervlakten zijn veel 

te groot). Voor ontwikkelaars zal dit 

tevens de economische haalbaarheid 

van mogelijke bouwplannen tot vrijwel 

nihil reduceren en daardoor zal de totale 

haalbaarheid van het concept richtlijnen 

werkstad Overamstel in het geding 

komen. Wij zouden willen pleiten om de 

minimale bouwgrootten als volgt te 

kwantificeren:  

a. Sociale Huur: 

30% gemiddeld 25 m2 GBO 

70% van 30m2 tot 40 m2 GBO 

b. Middeldure Huur: 

50% van 40 tot 50 m2 GBO 

50% van 50 tot 60m2 GBO 

 

Bijkomend voordeel hiervan is dat er op 

deze manier meer sociale en middeldure 

woningen gebouwd kunnen worden en 

er zo meer aansluiting komt bij de 

huidige en sterk groeiende vraag naar 

woningen In de regio Amsterdam voor 

eenpersoonshuishoudens. {Terwijl 52% 

van de huishoudens alleenwonend is, 

richt zich slechts 24% van de 

woningvoorraad op 

eenpersoonshuishoudens (met een 

woonoppervlakte tot 60m GBO: bron 

marktonderzoek “FRIS”). 

De gemeente tracht met de 

voorgestelde differentiatie een 

mix van doelgroepen te 

bedienen, en hiermee te zorgen 

voor een gedifferentieerd 

woningaanbod en een duurzaam 

woon- en leefklimaat. De 

voorgestelde woninggrootte is 

gemiddeld dermate klein dat dit 

in de ogen van de gemeente 

niet zorgt voor de gewenste 

differentiatie, dit geldt tevens 

voor de middeldure 

huurwoningen. De gemeente 

wenst ook gezinnen een 

woonplek te kunnen bieden en 

kiest daarom ook voor grotere 

woningen. Wel is de inspraak 

aanleiding geweest om ook 

meer kleinere formaat woningen 

mogelijk te maken. Voor sociaal 

en middeldure huur worden de 

woninggroottes aangepast naar: 

- 30% groter dan 70 m2 GBO 

- 40% groter dan 50 m2 GBO 

- 20 % groter dan 30 m2 GBO 

- 10% kleine woningen met 

gedeelde voorzieningen 
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12 

Metro Gebied niet  

opnemen 

Metro verzoekt de gemeente de 

Richtlijnen voor zover nodig aan  

te passen ter verwezenlijking van het 

gewenste initiatief, voor zover daarover 

overeenstemming wordt bereikt tussen 

partijen. Indien dit te ingrijpend zou 

zijn, verzoekt Metro de gemeente om, 

vooruitlopend op het initiatief en in 

afwachting van de uitkomst van de te 

doorlopen processtappen, de Locatie 

Metro uit de Richtlijnen te "knippen" in 

afwachting van de uitkomsten van de 

haaibaarheidsstudie. 

De gemeente is niet 

voornemens om de Makro-kavel 

te knippen uit de richtlijnen, 

mede omdat een deel van de 

visie wat betreft de culinaire 

straat wordt gedeeld door 

Metro. Daarnaast ziet de 

gemeente de richtlijnen als 

dynamisch document, dat moet 

kunnen meebewegen met de 

marktontwikkelingen. De 

richtlijnen houden rekening met 

de marktruimte die op basis van 

onderzoek en in overleg met de 

regio voor dit moment voor het 

ABPZ is bepaald. Dat betekent 

dat de ruimte voor kantoren, 

hotels en commerciële 

voorzieningen beperkt is. Als 

door ontwikkeling op het ABPZ 

zelf maar ook in de omgeving 

(zoals DNK) blijkt dat er in de 

toekomst meer marktruimte 

ontstaat dan kan worden 

overwogen de richtlijnen daarop 

aan te passen. Hiervoor is 

regionale overeenstemming 

nodig. Met Metro Properties is 

afgesproken een 

programmatische 

haalbaarheidstoets te doen 

waarbij de gemeente ook in 

overleg treedt met de regio. 

13 

Metro Bereikbaarheid Cliënten verzoeken het College rekening 

te houden met de in de 

REV geborgde bereikbaarheid van de 

groothandeis voor klanten en 

Bestaande bedrijven blijven 

bereikbaar voor leveranciers en 

klanten. Dat geldt niet alleen 

voor de groothandels, maar 



 Onderwerp  Inspraakreactie     Beantwoording gemeente 

 

leveranciers (per auto en vrachtwagen) 

en dit in de Richtlijnen mee te nemen. 

voor alle bedrijven. Zoals in de 

richtlijnen aangegeven wil de 

gemeente dat er voldoende 

ruimte blijft voor bedrijven in 

het ABPZ. 

14 

Metro Haalbaarheid Cliënten menen echter dat niet (alleen) 

de wil van vastgoed- en grondeigenaren 

bepalend zou moeten zijn maar dat juist 

de beschikbare ruimtelijke 

mogelijkheden om het gebied te 

transformeren leidend zouden moeten 

zijn. In dat kader vragen cliënten zich af 

of er bijvoorbeeld een financieel 

economische onderbouwing c.q. een 

haalbaarheidsstudie ten grondslag ligt 

aan de In de REV en de Richtlijnen 

geboden mogelijkheden, op basis 

waarvan de mogelijkheden en risico's 

van de gewenste gebiedstransformatie 

inzichtelijk zijn gemaakt. 

De wil van de vastgoed- en 

grondeigenaren is niet bepalend 

maar hiermee wordt wel 

rekening gehouden om tot 

uitvoerbare richtlijnen te 

komen. De richtlijnen gaan 

zoals genoemd uit van de 

ruimtelijke mogelijkheden en 

beperkingen van het gebied, het 

is een stedenbouwkundige 

uitwerking voor de ontwikkeling. 

Daarbij moet rekening worden 

gehouden met 

milieubeperkingen vanuit 

infrastructuur, spoor, weg en 

vliegverkeer maar ook met 

regionale afspraken die 

beperkingen opleggen aan 

bijvoorbeeld de ontwikkeling 

van kantoren, detailhandel en 

hotels. Er is een 

exploitatiemodel in de maak 

waarover met de 

grondeigenaren gesprekken 

worden gevoerd en (anterieure) 

afspraken worden gemaakt. 

15 

Metro Verbinding DNK Cliënten menen daarom dat de 

Richtlijnen zich vanuit ruimtelijk 

perspectief in ieder geval in zuidelijke 

richting zouden moeten uitstrekken tot 

aan de infrastructurele barrière, de 

spoorverbinding van station 

Ten zuiden van de Makro-kavel 

ligt de projectgrens tussen het 

Amstel Business Park Zuid en 

De Nieuwe Kern. Het gebied ten 

zuiden van de Marko-kavel 

inclusief de doorgetrokken Joan 
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Duivendrecht richting Amsterdam 

Rai/Amsterdam Zuid (zie figuur 4 

hieronder). 

Muyskenweg is onderdeel van 

De Nieuwe Kern dat zijn eigen 

planvormingstraject heeft. 

Daarom is dit gebied niet 

opgenomen in de richtlijnen. 

Wel wordt een deel van de 

kosten van de Joan 

Muyskenweg verhaald op het 

ABPZ, daarover worden 

afspraken gemaakt met de 

gemeente Amsterdam. 

16 

Metro Stadsstraat Verlengde Joan  

Muyskenweg 

Cliënten menen dat het karakter van de 

in de Richtlijnen bedoelde stadsstraat, 

met name voor de (verlenging van de) 

Joan Muyskenweg tussen deelgebieden 

Werkstad Zuid en de Nieuwe Kern, ten 

onrechte buiten beschouwing blijft en 

daardoor de 

ontwikkelingsmogelijkheden worden 

beperkt. Graag zien cliënten op dit punt 

een aanpassing van de Richtlijnen. 

De verlengde Joan Muyskenweg 

maakt zoals eerder vermeld uit 

van de gebiedsontwikkeling De 

Nieuw Kern en maakt dus geen 

onderdeel uit van de richtlijnen. 

17 

Metro Bouwhoogte De maximale bouwhoogte voor de 

Locatie is bepaald op maximaal 35 

meter, terwijl voor het daar omheen 

liggende gebied een maximale 

bouwhoogte van 50 danwel 70 meter 

geldt. Onduidelijk is waar dit 

onderscheid op is gebaseerd, en 

waarom aan de Locatie, anders dan het 

omliggende gebied, geen bouwhoogte 

van 50 danwel 70 meter is toegekend. 

31.  

De maximale bouwhoogte is 

gebaseerd op de ligging nabij 

een metrohalte, max 400 

meter, en de ligging aan het 

water. In het gebied van 

indiener is beide niet van 

toepassing. De gemeente is van 

mening dat 35 meter 

bouwhoogte geschikt is voor het 

gebied. 
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Metro Wonen  

werkstad zuid 

Cliënten begrijpen niet waarom de 

gemeente de mogelijkheden voor de 

functie wonen op de Locatie beperkt, 

terwijl er een grote behoefte bestaat 

aan woningen in en rondom 

Amsterdam. Zo volgt uit de provinciale 

Omgevingsvisie NH 2050 dat er in het 

zuidelijke deel van de provincie Noord-

Holland tot 2040 behoefte is aan 

200.000 extra woningen. Mogelijk dat 

de beperking in de functie wonen is 

ingegeven door de Schipholcontour voor 

geluidsgevoelige functies. In dat kader 

merken cliënten op dat de Locatie Metro 

slechts deels binnen de contour van 

gebied 4 van het 

Luchthavenindelingbesluit is gelegen. 

Werkstad Zuid is door de 

gemeente Ouder-Amstel 

aangewezen als gebied waar 

werken de nadruk blijft hebben. 

Zoals aangemerkt maakt de 

Schipholcontour de realisatie 

van woningen in het genoemde 

gebied deels onmogelijk, dit 

geldt ook voor milieuzoneringen 

van bedrijven zoals 

Mebin/Beamix. Echter is de 

beleidsmatige keuze voor een 

werkgebied de hoofdreden om 

geen nieuwe woningen toe te 

staan in het deelgebied 

Werkstad Zuid. Ouder-Amstel 

wil ook ruimte kunnen blijven 

binnen aan de economische 

functies. In andere delen van 

het Amstel Business Park 

ontstaan mogelijkheden voor 

woningbouw. Daarnaast voegt 

Ouder-Amstel met De Nieuwe 

Kern en Entrada duizenden 

woningen toe.  
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19 

Metro Kantoren Cliënten begrijpen niet waarom de 

gemeente de vestigingsmogelijkheden 

voor kantoren op de Locatie beperkt. De 

Locatie is bij uitstek geschikt voor 

kantoren. De Locatie is optimaal 

bereikbaar: goed aan te rijden vanaf de 

ring, goed bereikbaar met de - 

elektrische - fiets en goed bereikbaar 

met het OV (deze OV-bereikbaarheid is 

overigens alleen maar verbeterd sinds 

de komst van de Noord-Zuidlijn), er is 

voldoende parkeergelegenheid 

beschikbaar en de Locatie is een 

zichtlocatie vanaf de AIO (zie hiervoor 

ook p. 18 van de REV). Tot slot merkt 

de indiener aan dat kantoren meer 

traffic generen en hiermee de veiligheid 

vergroten. 

 

Zoals ook in de REV is aangegeven (p. 

56) is het onderscheid tussen kantoren, 

bedrijven en creatieve industrie 

nauwelijks meer te maken. Het werken 

kan niet meer in hokjes worden gestopt, 

dit vraagt beleidsruimte en 

mogelijkheden om te experimenteren, 

aldus de REV. 

Gelet hierop dient op de Locatie niet 

alleen de functie bedrijven te worden 

toegestaan, maar juist ook de functie 

kantoren. 

Ten eerste bepaald niet alleen 

de gemeente hoeveel nieuwe 

kantoormeters ontwikkeld 

worden, daarvoor zijn ook 

afspraken gemaakt in de regio 

via het Plabeka. In de tweede 

plaats heeft de gemeente 

onderzoek laten uitvoeren naar 

de mogelijkheden voor nieuwe 

kantoren op het ABPZ. Hieruit 

blijkt dat slechts beperkt ruimte 

is voor nieuwe kantoorruimte in 

de huidige markt, de genoemde 

metrages in de richtlijnen. Het 

in de richtlijnen genoemde 

aantal m2 kantoor is het 

maximum te realiseren m2 

kantoor tot 2030. In het geval 

nieuw onderzoek van de 

gemeente het mogelijk maakt 

meer kantoor te realiseren en 

daarover overeenstemming is 

met de regio kan dat 

heroverwogen worden. Omdat 

Ouder-Amstel het autogebruik 

tracht terug te dringen worden 

nieuwe kantoormeters zoveel 

als mogelijk ontwikkeld in de 

nabijheid van OV-stations (trein 

en metro).  

Overdag is er voldoende traffic 

op de locatie. Voor zover een 

gevoel van onveiligheid speelt 

op de locatie is dit met name na 

sluitingstijd van de bedrijven. 

Nieuwe concepten, bijv. in de 

foodsfeer, kunnen een bijdrage 
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leveren aan de levendigheid van 

het gebied buiten de 

openingstijden van de 

bestaande bedrijven. 

In de REV wordt aangemerkt 

dat het juist van belang is om 

werken niet weg te drukken in 

kantoorachtige functies. Dit 

onderschrijft de argumentatie 

van de richtlijnen om slechts 

beperkt nieuwe kantoorruimtes 

toe te staan. Binnen de gegeven 

kaders voor ontwikkeling van 

bedrijfsruimte is voldoende 

ruimte om te experimenteren 

met nieuwe concepten. 

20 

Metro Horeca In de Flinesstraat is ruimte voor 

maximaal 10.000 m2 leisure, waarbij 

het gaat om functies die het food profiel 

versterken (p. 69). Cliënten vrezen dat 

het toestaan van "nieuwe 

horecaconcepten, mits gastvrij" (zoals 

de Kookfabriek) tot een onduidelijke en 

rechts onzekere situatie leidt, omdat 

onduidelijk is wat de gemeente precies 

verstaan onder nieuwe, gastvrije 

horecaconcepten. 

Bovendien is onduidelijk waarom 

nieuwe horecaconcepten wel 

toelaatbaar zijn op de Locatie, en 

gevestigde horecaconcepten niet 

Met gastvrij wordt bedoeld dat 

een horecaconcept openbaar 

toegankelijk dient te zijn, dit 

vanuit de gedachte om een 

levendig en openbaar gebied en 

gebouwen te creëren. Voor het 

gebied de Culinaire Straat 

specifiek dienen dit concepten in 

de food sector te zijn, zodat een 

sterk food profiel kan ontstaan. 

In de richtlijnen wordt niet 

gesteld dat een bestaand 

concept niet mogelijk is. Los 

hiervan is de komst van 

kleinschalige horeca in het 
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wenselijk zouden zijn. Dit klemt te meer 

nu de Locatie bij uitstek geschikt is voor 

horeca: horeca zal bijdragen aan 

verlevendiging en veiligheid van de 

Locatie en het omringende gebied, 

waaronder de verlengde Joan 

Muyskenweg. 

gebied gewenst, mits deze 

openbaar toegankelijk is, en 

hiermee een bijdrage levert aan 

de levendigheid van het ABPZ. 

Zoals eerder genoemd valt de 

Verlengde Joan Muyskenweg 

buiten het gebied van de 

richtlijnen.  

21 

Metro Detailhandel en  

supermarkten 

In de Richtlijnen is aangegeven dat de 

groothandels zijn geconcentreerd aan 

de Flinesstraat, en dat voor deze straat 

wordt onderzocht wat de toekomstige 

mogelijkheden zijn en of het gebied kan 

uitgroeien tot een gemengder gebied 

met naast groothandel ruimte voor 

detailhandel (p. 67). Graag vernemen 

cliënten een nadere toelichting op dit 

punt. Hoe en aan de hand van welke 

criteria is de gemeente voornemens 

deze mogelijkheid te onderzoeken, 

welke stappen worden daar concreet 

voor ondernomen en wat zullen de 

gevolgen van de uitkomst van dat 

onderzoek zijn?  

Metro meent dat de Flinesstraat als 

retail- en/of supermarktlocatie 

aangemerkt dient te worden. Een 

beperking van detailhandel zou in strijd 

zijn met de Dienstenrichtlijn. Op grond 

van de Dienstenrichtlijn zijn 

branchebeperkingen van detailhandel 

immers alleen toegestaan wanneer deze 

(1) noodzakelijk zijn ter verwezenlijking 

van een algemeen belang en (2) 

De gemeente heeft een 

onderzoek laten uitvoeren naar 

de mogelijkheden voor 

commerciële voorzieningen op 

het ABPZ. Uit dit onderzoek 

blijkt dat er beperkt ruimte is 

voor nieuwe detailhandel op het 

ABPZ. De noodzaak van 

supermarkten blijkt niet uit het 

onderzoek naar commerciële 

voorzieningen. Daarnaast is 

zoals in de richtlijnen genoemd 

de Amstelstroomlaan het 

concentratiegebied voor 

detailhandel en supermarkten. 

Aanvullend op wonen is er 

ruimte voor kleinschalige retail. 

Het door indiener genoemde 

profiel voor de Culinaire Straat 

dient ingevuld te worden met 

een specifiek food concept. 

Daarbinnen is ruimte om te 

experimenteren en nieuwe 

concepten te bedenken.  

Daaronder vallen echter geen 

supermarkten. 
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voldoen aan het vereiste van 

evenredigheid (geschikt om het 

gestelde doel te bereiken en niet verder 

gaand dan nodig).  

Bovendien geldt ook ten aanzien van 

detailhandel dat er steeds vaker sprake 

is van het fenomeen "blurring". Zoals 

ook is opgemerkt in de REV ten aanzien 

van het vervagende onderscheid tussen 

kantoren, bedrijven en creatieve 

industrie (zie punt 24 hiervoor), geldt 

ook dat groothandel, detailhandel, 

internetverkoop (en horeca en overige 

voorzieningen) steeds meer in elkaar 

gaan overlopen en de grenzen 

vervagen. Het onderscheid is lastiger te 

maken, de activiteiten overlappen en 

versterken elkaar. 

Tot slot de internetwinkels met beperkt 

verkooppunt: onduidelijk is wat hier 

precies onder verstaan wordt nu een 

definitie van het begrip internetwinkel 

met beperkt verkooppunt ontbreekt: 

wordt hier alleen een webshop onder 

verstaan, of ook een afhaalpunt en een 

showroom? 

In het beleid voor commerciële 

voorzieningen wordt het begrip 

internetwinkel met een beperkt 

verkooppunt nader toegelicht. 

Dat beleid wordt opgesteld door 

Ouder-Amstel. 
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Wiboul 
 

Met deze inspraakreactie reageren we 

op een aantal aspecten. Dan gaat het 

om het programma, de hoogteopbouw 

en de verkeerstructuur. Het totale 

programma van max 210.000 m2 voor 

Amstelwerfkunnen we vanuit de 

gewenste dichtheid voor het gebied 

onderschrijven. Bij de spreiding over 

het gebied is een kanttekening te 

maken die volgt uit de voorstellen voor 

de hoogteopbouw. Het komt ons niet 

logisch voor om de hoogste dichtheden 

op de auto infrastructuur te oriënteren. 

Ook vanuit de ruimtelijke compositie ligt 

de markering van de metrohalte met 

een hoogteaccent meer in de rede. In 

onderstaande afbeeldingen uit de 

Richtlijnen is de nu daarin 

gesuggereerde bebouwing gemarkeerd. 

Een hoogte van 70 m lijkt ons meer 

passend.  

 

Bij de verkeersstructuur heeft het 

gebied nu twee aansluitingen op de 

Spaklerweg. Een lus/hoefijzer buitenom 

om een verkeersluw binnen gebied te 

kunnen realiseren lijkt ons voor de 

toekomst de beste oplossing. Daar 

horen dan twee aansluitingen bij, 

waarbij de huidige meest zuidelijke 

wellicht meer naar het zuiden verlegd 

kan worden. Dat is daarmee een reactie 

op de verkeerskundige aspecten binnen 

de Richtlijnen en komt o.m. terug bij de 

illustratie op pagina’s 37, 73 en 79. 

De positie van de hoogbouw 

wordt bij de uitwerking van de 

deelplannen nader onderzocht 

en bepaald. De door indiener 

aan gerefereerde afbeelding 

geeft slechts indicatief het 

maximale bouwvolume aan, 

waarbij de positie, etc. nog niet 

bepaald is.  

 

Voor de verkeersstructuur dient 

de nadere planuitwerking aan te 

tonen welke variant het best 

past en haalbaar is. In de 

richtlijnen zal gekeken worden 

naar een verkeerstructuur die 

aansluit op de wens om een 

autoluw binnen gebied te 

creëren. 
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PGZ Basishoogte 1: Over het algemeen acht PGZ de 

maximale basishoogte van 17 meter 

aan de straat te laag, waardoor juist 

een spanningsveld optreedt met de 

(haalbaarheid van de) 6 geformuleerde 

principes. PGZ acht hier een 

basishoogte van minimaal 25 meter (BG 

4,1 meter + 5 verdiepingen van 3,8 

meter + restmaat uitloop techniek & 

terrassen) noodzakelijk en langs de A10 

niet de door de gemeente aangegeven 

35 meter, maar 45 meter zoals door de 

gemeenteraad als 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen in 

het bestemmingsplan. PGZ wil binnen 

het gebouw tot rond de 15% van het 

totale BVO een verdiepingshoogte van 

7,1 meter 

realiseren plus een verdiepingshoogte 

van 4,1 meter op de begane grond. Zo 

kan er op de begane grond een 

dynamische plint worden gerealiseerd 

met een openbaar karakter en op de 

verdiepingen ruimtes worden 

gerealiseerd waar de gebruiker vrijer is 

in het indelen en het gebruiken ervan. 

Met de beperking van 17 meter is dat 

niet mogelijk en dat gaat ten koste van 

de 6 geformuleerde principes en 

daarmee ten koste van de optimale en 

flexibele bouw- en gebruikskwaliteit. 

PGZ merkt daarbij op dat ook de 

hoogbouw op het Rockspring teneinde 

een hoogte heeft van ca. 25 meter. PGZ 

ziet geen ruimtelijke reden waarom zij 

onder 

Wat betreft de basishoogte 

heeft de gemeente bewust 

gekozen voor een beperktere 

basishoogte, aangezien de 

menselijke maat het 

uitgangspunt is. Naar aanleiding 

van inspraak is deze 

basishoogte gewijzigd naar 18 

meter bestaande uit maximum 

5 bouwlagen. De richtlijnen 

komen niet in plaats van het 

bestaande bestemmingsplan 

maar in aanvulling daarop en 

vormen het ruimtelijk beleid 

voor het ABPZ. Bestaande 

juridisch-planologische blijven 

ook met het vaststellen van de 

richtlijnen behouden en 

vervallen pas op het moment 

een nieuw bestemmingsplan 

wordt opgesteld. Wel zal de 

gemeente ook bij ontwikkeling 

binnen het bestaande 

bestemmingsplan bij toetsing 

kijken of kan worden voldaan 

aan de richtlijnen. 

Langs de A10 geldt de 

wijzigingsbevoegdheid van 45 

meter van het huidige 

bestemmingsplan voor nieuwe 

ontwikkelingen. Het is echter 

met de richtlijnen mogelijk tot 

70 meter te bouwen langs de 

A10 in het geval van de kavel 

Amstelwerf, hierbij gelden er 

wel een aantal regels voor de 

maximale footprint van 



 Onderwerp  Inspraakreactie     Beantwoording gemeente 

 

de 25 resp. 45 meter zou moeten 

blijven.  

gebouwen en positionering van 

gebouwen. 

24 

PGZ Setback 2: Pagina 20: Langs de W. 

Fenengastraat is er sprake van een 10 

meter setback voor bebouwing boven 

35 meter, dat wil zeggen dat PGZ langs 

die straatkant niet hoger dan 17 meter 

(deze hoogte is al onder 1 

becommentarieerd) mag bouwen en pas 

na 10 meter uit de straatkant omhoog 

kan. PGZ wenst direct langs de W. 

Fenengastraat tegen de bouwgrens een 

hoger gebouw te kunnen plaatsen. 

Overigens is op het plaatje van de 

Urhahn dichtheidsstudie de setback niet 

zichtbaar en tekent de gemeente daar 

ook direct aan de W. Fenengastraat een 

toren van 35 meter. PGZ wenst dit 

gebouw overigens hoger uit te voeren, 

naar verwachting 45 meter. 

De dichtheidsstudie van Urhahn 

heeft geen status en was om tot 

een verdeling van het 

programma binnen het gebied 

Amstelwerf te komen. De 

setback is bedoeld om 

windhinder langs de 

belangrijkste fietsroutes te 

voorkomen. De gemeente wil 

dan ook vasthouden aan het 

realiseren van een setback 

langs deze routes. 
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PGZ Bouwmassa 3: Pagina 22 Minimaal 50% van de 

bouwmassa bestaat uit de basishoogte 

van 17 meter (deze hoogte is al onder 1 

becommentarieerd). Dat duidt op een 

lage onderbouw die 50% van het totale 

programma omvat en een hogere bouw 

over de resterende 50%.  

De 50% bouwmassa wordt 

aangepast naar 50% 

gevellengte. 50% van de 

straatlengte is maximaal 18 

meter en 5 bouwlagen hoog. 

Gezien de hoogte van de torens 

zal er meer dan 50% van het 

programma in de torens zitten.   

26 

PGZ Footprint torens 4: Pagina 23 Maximale vloervelden van 

800 m2. Op hoogtes tussen 35 en 50 

meter beperken zich de mogelijkheden 

voor logische eenheden. Dit maximum 

dient naar het oordeel van PGZ te 

vervallen door deze vloervelden naar 

oppervlakte vrij te geven. 

De vloervelden boven de 35 

meter zijn gemaximeerd om te 

voorkomen dat er grote, lompe 

volumes worden gerealiseerd. 

En ervoor te zorgen dat een 

werkgebouw in de toekomst 

getransformeerd kan worden 

naar wonen.  

27 

PGZ Kantoren 5: Pagina 34/35 In het 

Amstelwerfgebied is een maximum 

kantorenbestemming van 35.000m2 

voorzien. Kantorenbestemming is in het 

huidig bestemmingsplan niet voorzien. 

Het huidig bestemmingsplan noemt o.a. 

creatieve industrie als mogelijk gebruik. 

De concept Richtlijnen brengen met zich 

mee dat PGZ in het nieuwe 

bestemmingsplan een kantorenaandeel 

krijgt van 35.000 x (80.000/210.000) = 

13.300m2. Dit is niet raadzaam.  

De gemeente heeft een 

onderzoek laten uitvoeren naar 

de mogelijkheden voor nieuwe 

kantoren in het ABPZ.  

Hieruit blijkt dat slechts beperkt 

ruimte is voor nieuwe 

kantoorruimte, de genoemde 

metrages in de richtlijnen. 

Overigens gaat de berekening 

van indiener niet op omdat 

binnen die 35.000m2 bestaande 

kantoormeters zijn 

meegenomen die op andere 

kavels staan. Aangezien Ouder-

Amstel autogebruik tracht terug 

te dringen worden kantoren 

mogelijk gemaakt rondom 

multimodale knooppunten en 

beperkter bij metrostations. De 

locatie van indiener ligt binnen 

400 meter van een metro, 
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daarom is er beperkt ruimte 

nieuwe kantoor meters toe te 

voegen. Het in de richtlijnen 

genoemde aantal m2 kantoor is 

het maximum te realiseren m2 

kantoor tot 2030. In het geval 

nieuw onderzoek van de 

gemeente het mogelijk maakt 

meer kantoor te realiseren en 

daarover overeenstemming is 

de regio kan dat heroverwogen 

worden. 

28 

PGZ Bouwhoogte 6: De ontwerp-Richtlijnen gaan uit van 

een woonbestemming voor 30% tot 

70%. Op zich is een dergelijke 

woonbestemming voor het gehele 

businesspark als geheel begrijpelijk. 

PGZ acht het perceel van PGZ vanwege 

de directe ligging langs de A10 minder 

geschikt voor een Woonbestemming. 

De mix van functies heeft 

betrekking op het gehele 

deelgebied. Binnen een 

deelgebied kan worden 

uitgewisseld tussen de 

verschillende eigenaren. De 

kavels hebben voldoende diepte 

om ook woonfuncties mogelijk 

te maken. Met een 

werkprogramma langs de A10 

kan daarachter een 

woonprogramma gerealiseerd 

worden om te zorgen voor 

mening van functies en 

diversiteit.  
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PGZ Straatbreedtes 7: Pagina 36 Straatbreedte richting het 

water zou 20 meter breed moeten zijn. 

PGZ is van oordeel dat een 

straatbreedte van circa 12 meter zou 

moeten volstaan. Als de andere 

ontwikkelaars hun kavel ontwikkelen 

kan een eventueel daardoor 

noodzakelijk te worden verbreding aan 

betreffende initiatiefnemer worden 

opgelegd. Er hoeft niet 20 meter 

breedte te worden gereserveerd om 

daarmee ook ruimte voor groen en voor 

parkeren te realiseren. 

Groenvoorzieningen en parkeren 

ondergronds kunnen elders worden 

gerealiseerd. De ondergrondse 

voorzieningen zijn bij een ondergrondse 

parkeergarage op andere wijze dan 

onder de weg te voorzien. 

De straatbreedte heeft niet 

alleen te maken met groen en 

parkeren, maar ook met de 

aangrenzende bouwhoogtes. 

Daarbij wordt veel waarde 

gehecht aan het vergroenen van 

de openbare ruimte gezien het 

stenige karakter van het gebied.  

30 

PGZ Stratenstructuur 8: Pagina 36 Men gaat uit van een lus 

door het gebied met een ontsluiting aan 

de Spaklerweg, echter de ventweg aan 

de westzijde Spaklerweg wordt als 

ongewenst gezien, (pagina 74). PGZ 

acht dit in beginsel begrijpelijk, althans 

als de ontsluitingsweg langs de A10 kan 

worden gerealiseerd. Hoe deze nieuwe 

ontsluitingsweg langs de A10 (aan de 

noordzijde) dan vervolgens wordt 

aangesloten op de Spaklerweg dient 

naar het oordeel van PGZ bepaald te 

worden door verkeerstechnische 

overwegingen en eisen van 

gebruiksvriendelijkheid. 

Voor de ontsluiting en 

verkeersstructuur dient de 

nadere planuitwerking en 

onderzoek aan te tonen welke 

variant het best past en 

haalbaar is.  
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PGZ Positie gebouw 9: Pagina 50 Voordeuren aan de straat. 

PGZ is van oordeel dat voordeuren bij 

voorkeur aan de openbare binnenhoven 

binnen het ontwikkelingsgebied moeten 

worden geplaatst. PGZ beschouwt deze 

positionering ook als een positionering 

aan een binnenstedelijke sociale straat.  

Uitgangspunt is aan de 

voorzijde vanwege de 

levendigheid voor het gebied. 

Indien bij de planuitwerking 

blijkt dat  

dit niet haalbaar is kan hiervan 

afgeweken worden. 

32 

PGZ Parkeren 10: Pagina 78 Minimaal 50% van de 

onbebouwde grond moet groen 

aangeplant worden op volle grond. Bij 

een volledig bebouwde kavel zijn 

groenblauwe daken noodzakelijk. Het 

programma is ambitieus qua 

bouwvolume. Tegelijkertijd geven de 

richtlijnen aan dat parkeren 

ondergronds of inpandig moet 

geschieden. Parkeren ondergronds en 

deze groenbepaling laten zich moeizaam 

combineren. 

Parkeren moet inpandig 

plaatsvinden, dus dat betekent 

dat er keuzevrijheid is om 

daarvoor een praktische en 

goede oplossing te bedenken. 

Om volle grond te kunnen 

realiseren betekent dat kavels 

niet volledig volgebouwd 

moeten worden met 

ondergrondse 

parkeervoorzieningen. Dat is 

naar idee van de gemeente met 

lage parkeernormen ook niet 

nodig. 

33 

PGZ Vrijmaken kade 11: Op pagina 13 staat vermeld dat de 

Duivendrechtsevaart zich kan 

ontwikkelen tot de plek om te 

verblijven. Dat vraagt om een aantal 

plekken aan de kade vrij te maken van 

woonboten. PGZ acht een ruimtelijke 

inpassing van woonboten bezwaarlijk 

vanwege de beperkingen die dat stelt 

aan de bedrijvigheid op ABP. 

In ons beeld zijn de woonboten 

goed te combineren met een 

aantrekkelijke waterkant. 

Belangrijk is wel dat de kade 

wordt vrijgemaakt van privé 

tuinen conform de door de 

gemeenteraad vastgestelde 

uitvoeringsstrategie. Op dit 

moment wordt gewerkt aan een 

bestemmingsplan waarin de 

meeste woonboten (behoudens 

2) aan de Willem Fenengastraat 

positief bestemd worden. De 

kade wordt buiten het 

plangebied van het 

bestemmingsplan gehouden. 
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PGZ Algemeen Tot slot verzoekt PGZ uw gemeente om 

haar in de gelegenheid te stellen haar in 

dit schrijven neergelegde reactie nader 

mondeling toe te lichten, waartoe ook 

de ontmoeting van uw gemeente met 

de architecten van PGZ ter presentatie 

en bespreking van de ontwikkelplannen 

van PGZ kan dienen 

Hoewel de gemeente graag met 

indiener in gesprek gaat is hier 

in het tijdsbestek van de 

beantwoording van de 

inspraakreacties geen ruimte 

voor. Daarnaast is indiener 

reeds in gesprek met de 

gemeente over de wensen voor 

ontwikkeling. 

35 

Stok Bouwmassa Momenteel onderzoeken wij de 

mogelijkheden voor ontwikkeling van de 

locatie HJ.E. Wenckebachweg 150 At/m 

F in Gemeente Ouder-Amstel. Voor het 

gehele gebied "Hogeschool" geldt een 

beperking van 40.000m2 te bouwen 

meters. De mogelijke bestemmingen die 

aan de locatie gegeven mogen worden 

zijn: wonen, maatschappelijk, bedrijven 

en horeca. Voor wonen geldt een 

maximum van 80% à 32.000m2. In 

onze ogen zijn deze beperkingen een 

gemiste kans om daadwerkelijk bij te 

dragen aan "de 

schakel in het economische stelsel en 

vraag naar nieuwe woningen door de 

Provincie Noord-Holland, de Gemeente 

Amsterdam en de Gemeente Ouder-

Amstel. Ons plan om op de locatie een 

combinatie te maken van werken, 

wonen en een maatschappelijke 

bestemming, sluit daarbij direct aan op 

de opgave van de gemeente Ouder-

Amstel om plek te bieden aan mensen 

en ondernemers voor wie wonen in de 

stad onbetaalbaar en onbegaanbaar is 

geworden. 

Vriendelijk verzoeken wij u het 

Uit een onderzoek naar het 

laadvermogen blijkt dat 45.000 

m2 voor dit kavel het maximum 

is. Dit betreft niet alleen de 

kavel Wenckebachweg 150 A 

t/m F maar ook de voormalige 

HvA kavel daar ten westen van. 

Dat maximum is tot stand 

gekomen op basis van 

vergelijkingen met andere 

bouwvelden. Het toe staan van 

een maximum van 75.000 m2 is 

onevenredig ten opzichte van 

andere te ontwikkelen 

bouwvelden. 



 Onderwerp  Inspraakreactie     Beantwoording gemeente 

 

maximum aantal te bouwen meters te 

verhogen van 40.000 m2 naar 75.000 

m2. Vriendelijk verzoeken wij u om 

specifiek voor het adres H.J.E. 

Wenckebachweg 150 (A t/m F) een 

maximum aantal te bouwen m2 met 

functie wonen van 32.000 m2 toe te 

staan. 

36 

Cocon Kantoor Vriendelijke verzoeken wij u de 

maximum aantal kantoormeters van 

35.000m2 te verhogen naar een 

maximaal totaal van 50.000 m2, met 

een mogelijkheid om op 

bovengenoemde percelen 

Ellermanstraat 23 en Spaklerweg 73, 

minimaal 15.000 m= toe te staan met 

de functie kantoorruimte. 

De gemeente heeft een 

onderzoek laten uitvoeren naar 

de mogelijkheden voor nieuwe 

kantoren in haar gemeente, 

waaronder ook het ABPZ. 

Hieruit blijkt dat slechts beperkt 

ruimte is voor nieuwe 

kantoorruimte in het ABPZ, de 

genoemde metrages in de 

richtlijnen. De metrages worden 

naar verhouding over de kavels 

verdeeld. 

37 

Cocon Footprint torens Vriendelijk verzoeken wij u minimum 

aantal meters vloeroppervlakte voor 

torens te verhogen naar 1.000m2 om 

zodoende de zeer gunstige liggen van 

de percelen ten opzichte van het 

metrostation optimaal te  

De gemeente heeft bewust 

gekozen voor torens met een 

beperkte footprint. Dit vanuit 

het oogpunt dat een 

werkgebouw in de toekomst 

getransformeerd kan worden 

naar wonen.  
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38 

Cocon Wonen werkstad zuid Vriendelijk verzoeken wij u om toch de 

mogelijkheid van woningbouw open te 

houden, al dan niet in een beperkte 

vorm of volume. 

Werkstad Zuid is door de 

gemeente Ouder-Amstel 

aangewezen als gebied waar 

werken de nadruk blijft hebben. 

Zoals aangemerkt maakt de 

Schipholcontour de realisatie 

van woningen in het genoemde 

gebied deels onmogelijk, dit 

geldt ook voor milieuzoneringen 

van bedrijven zoals 

Mebin/Beamix. Echter is de 

beleidsmatige keuze voor een 

werkgebied de hoofdreden om 

geen nieuwe woningen toe te 

staan in het deelgebied 

Werkstad Zuid. Ouder-Amstel 

wil ook ruimte kunnen blijven 

binnen aan de economische 

functies. In andere delen van 

het Amstel Business Park 

ontstaan mogelijkheden voor 

woningbouw. Daarnaast voegt 

Ouder-Amstel met De Nieuwe 

Kern en Entrada duizenden 

woningen toe.  

39 

Mobiel Behoud gebruik Ook wanneer Mobiel in de toekomst 

besluit het gebouw (gedeeltelijk) te 

verbouwen/vernieuwen, wil zij de 

mogelijkheid behouden wederom een 

kantoorpand te realiseren en deze als 

zodanig te gebruiken. Mobiel vraagt de 

gemeente de rechten van het bestaande 

gebouw/ontwikkelde perceel te 

waarborgen in de richtlijnen. 

Voor bestaande functies en 

gebouwen blijven de bestaande 

juridisch-planologische rechten 

behouden. Met de richtlijnen 

ontstaan nieuwe mogelijkheden 

voor de bestaande bebouwing, 

bijv. een hogere bouwhoogte. 

Hiervoor dient een nieuw 

bestemmingsplan gemaakt te 

worden. Het bestaande metrage 

mag indiener ook na verbouwen 

of vernieuwen als kantoorpand 
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gebruiken. Wanneer echter een 

nieuw bestemmingsplan nodig is 

voor de verbouwing gelden de 

uitgangspunten van de 

richtlijnen. 

40 

Mobiel Kantoor De locatie waar het kantoorpand 

Ankestyn zich bevindt ligt op korte 

afstand van station Duivendrecht en is 

niet geschikt voor wonen. Door in de 

toekomst slechts bedrijven toe te staan 

zou de gemeente bovendien een 

monothematisch gebied creëren dat 

rechtstreeks indruist tegen de plannen 

voorde transformatie naar een gemengd 

gebied. 

Zoals gesteld in de richtlijnen 

zijn de trein en metrostations 

aangewezen als locaties voor 

nieuwe kantoorruimte. De 

locatie van indiener ligt buiten 

de zones voor nieuwe 

kantoorruimte. Mengen binnen 

de locatie kan gebeuren door 

leisure, kleinschalige horeca en 

creatieve industrie toe te 

voegen. Daarnaast blijft werken 

in Werkstad Zuid, het gebied 

van indiener, zoals genoemd in 

de richtlijnen de hoofdmoot van 

de functies. Wonen is juridisch 

lastig en wil de gemeente 

beleidsmatig niet. 

41 

Mobiel Hotel Mobiel wil dus voorkomen dat zij in de 

toekomst geen hotel kan ontwikkelen 

omdat de locatie van Ankesteyn niet 

binnen het concentratiegebied voor 

hotels valt. De locatie van Ankestyn 

leent zich evengoed voor het realiseren 

van een hotel waardoor de leefbaarheid 

van het gebied zou worden versterkt. 

Mobiel verzoekt u daarom om de locatie 

van gebouw Ankestyn in de richtlijnen 

aan te wijzen als mogelijke locatie voor 

een hotel. 

Zoals genoemd in de richtlijnen 

is er slechts ruimte voor 2 

nieuwe hotelvestigingen in 

werkstad Zuid. Waarbij het 

gebied 400 meter rondom 

metrohalte Van der Madeweg 

als zoekgebied is aangewezen. 

Dit omdat de gemeente het 

autogebruik wil terugdringen en 

daarom hotels (en ook kantoor) 

binnen 400 meter van een 

metrohalte of treinstation wil 
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realiseren. De locatie van 

indiener ligt niet in deze 400 

meter zone en wordt daarom 

niet als mogelijke locatie voor 

een hotel aangewezen. 

42 

Mobiel Herontwikkeling Mobiel wil voorkomen dat Indien zij een 

initiatiefnemer ontwikkeling van haar 

perceel indient, het huidige gebouw met 

bijbehorende parkeerplaatsen 

onbruikbaar zal worden doordat zij de 

normen voor wat betreft duurzaamheid, 

beeldkwaliteit en parkeren/mobiliteit na 

moet leven.  

Een herontwikkeling binnen het 

bestaande bestemmingsplan is 

voor Mobiel mogelijk los van de 

richtlijnen. Echter werkt de 

gemeente wel aan beleid voor 

een energietransitie en 

duurzaamheid. Dit heeft op 

termijn mogelijk gevolgen voor 

het bestaande gebouw en voor 

een eventuele herontwikkeling 

binnen het bestaande 

bestemmingsplan. Als indiener 

op basis van de richtlijnen tot 

herontwikkeling wil komen is 

samenwerking met de 

aangrenzende percelen 

wenselijk om tot een goede 

ontwikkeling te komen.  

43 

Mobiel Bouwhoogte In de richtlijnen zijn principes 

opgenomen voor hoogte opbouw. 

Vanwege onder andere gestelde 

windhinder is de voorziene bouwhoogte 

van gebouw Ankesteyn beperkt tot 35 

meter ten opzichte van 50 meter en 70 

meter op andere plekken binnen het 

gebied. Mobiel is van mening dat geen 

sprake zal zijn van windhinder bij een 

hogere bouwhoogte dan 35 meter. Ook 

kan de verblijfskwaliteit in een gebied 

met hoge gebouwen uitstekend zijn, dit 

Aangezien de gemeente voor 

werkstad Zuid de focus op 

werken blijft leggen is hier een 

beperkte bouwhoogte 

toegestaan, mede aangezien 

deze functies beperkt stapelbaar 

zijn. Voor de zones nabij de 

metro betekent dit 50 meter en 

voor de gebieden die hier buiten 

vallen 35 meter. In het geval 

van indiener betekent dit een 

bouwhoogte van 35 meter. 
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is afhankelijk van inrichting en 

architectuur. 

44 

Mobiel Positie gebouw Het principe 'middelhoog haaks op de 

straat' kan nadelige gevolgen hebben 

door de specifieke ligging van gebouw 

Ankesteyn, ook in combinatie met de 10 

meter setback. Het adres van het pand 

is gevestigd aan de Joan Muyskenweg 

en niet de Van Der Madeweg, waardoor 

middelhoog haaks onmogelijk is ten 

opzichte van de Joan Muyskenweg. 

In dit geval is haaks op de 

straat, haaks op de Joan 

Muyskenweg omdat dit de 

stadsstraat is.  

45 

Mobiel Behoud gebruik Mobiel verzoekt u de rechten van 

bestaande gebouwen/reeds ontwikkelde 

percelen te waarborgen, in die zin dat 

een met een initiatief gepaard gaande 

herontwikkeling/transformatie van een 

bestaand pand niet (of slechts waar 

mogelijk) getoetst zal worden aan de 

principes en normen uit de richtlijnen. 

De richtlijnen komen niet in 

plaats van het bestaande 

bestemmingsplan maar in 

aanvulling daarop en vormen 

het ruimtelijk beleid voor het 

ABPZ. Bestaande juridisch-

planologische blijven ook met 

het vaststellen van de richtlijnen 

behouden en vervallen pas op 

het moment een nieuw 

bestemmingsplan wordt 

opgesteld. Wel zal de gemeente 

ook bij ontwikkeling binnen het 

bestaande bestemmingsplan bij 

toetsing kijken of kan worden 

voldaan aan de richtlijnen. 

De gemeente werkt aan 

uitwerking van beleid op het 

gebied van duurzaamheid. Dit 

betreft algemeen beleid dat niet 

alleen betrekking heeft op 
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ontwikkeling maar ook op 

bestaande situaties 

46 

Mobiel Parkeren Om aan de parkeernorm te kunnen 

blijven voldoen, zijn parkeerplaatsen 

buiten eigen terrein noodzakelijk voor 

indiener. Mobiel verzoekt u daarom bij 

de herontwikkeling van het gebied 

rekening te houden met de 

aanwezigheid van het kantoorgebouw 

Ankestyn en de daarbij behorende 

parkeernorm door parkeerplaatsen in 

openbaar gebied te behouden. Indien 

parkeerplaatsen verloren gaan, verliest 

Mobiel (een deel van) haar huurders 

wat grote financiële gevolgen heeft. 

De gemeente laat 

parkeeronderzoek uitvoeren om 

te beoordelen in welke mate de 

openbare parkeerplaatsen 

gebruikt worden. Dat is niet 

overal gelijk. Op basis van dit 

onderzoek wordt bekeken welke 

parkeerplekken nodig zijn, zodat 

indiener en andere gebruikers 

van het ABPZ over voldoende 

parkeerplekken beschikken.  

Bij herontwikkeling wordt 

gekeken naar andere gebouwde 

parkeeroplossingen, waardoor 

mogelijk minder 

parkeerplaatsen in de openbare 

ruimte nodig zijn in combinatie 

met het terugdringen van het 

autogebruik. 

Voor hotels en kantoren is het 

autogebruik terug te dringen 

door minder parkeerplekken aan 

te bieden en nabij (400 meter) 

openbaar vervoer (metro en 

trein) deze functies te 

realiseren. 
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47 

Mobiel Setback Is het noodzaak een 10 meter setback 

op te nemen t.o.v. de WBW?  

Om windhinder te voorkomen 

en vanwege de menselijke maat 

is de setback vereist. 

48 

Amvest Algemeen Amvest bevestigd een aantal van de 

uitgangspunten en of licht toe hoe die in 

het plan worden meegenomen. Indien 

hier geen vraag of opmerking bij wordt 

gegeven is dit niet opgenomen in de 

NvB. Daarnaast worden enkele vragen 

meerdere keren gesteld, bijv. de 

maatschappelijke voorzieningen, hier 

wordt slechts eenmaal antwoord op 

gegeven. 

 

49 

Amvest Bouwhoogte Bouwhoogtekaart / alleen rand aan wbw 

aangegeven als 70 m bouwhoogte, rest 

50m. Wijkt af van pg 11; ontwerp wordt 

onevenwichtiger: gebouw evenwijdig 

langs slinger en evenwijdig langs de 

wbw. Beide torens 70 meter hoog geeft 

duidelijker 

landmark 

In de eerste plaats is de 

gemeente van mening dat een 

bouwhoogte van maximaal 50 

meter op de kavel van de 

voormalige HvA beter op zijn 

plaats is in aansluiting op de 

omgeving. De gemeente is 

echter bereid om te kijken of op 

de kop een bouwhoogte van 70 

meter ruimtelijk inpasbaar is. In 

de tweede plaats wordt op 

pagina 11 enkel gesteld dat op 

enkele plekken tot 70 meter 

gebouwd kan worden. De 

specificatie op pagina 21 geeft 

aan dat enkel in aansluiting op 

het Bajes Kwartier tot 70 meter 

wordt gebouwd. Aangezien een 

metrohalte niet binnen 400 

meter aanwezig is kan niet 

overal tot 70 meter worden 

gebouwd. Ook met een hoogte 

van 50 meter kan een duidelijk 

landmark worden geplaatst. 
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50 

Amvest Setback Torens niet direct aan de straat i.v.m. 

schaduw/ windhinder op pagina 22. 

Hiervoor is toch al de setback? 

Hiermee wordt de setback 

bedoeld en dus staan torens 

niet direct aan de straat. De 

tekst is aangepast om dit 

duidelijker naar voren te laten 

komen. 

51 

Amvest Basishoogte Delen tot 35 m vormen geen lange 

wanden; Het project bestaat juist uit 

enkele lange wanden, weliswaar in de 

plint 

 gesegmenteerd. 

De toepassing van de setback 

voorkomt een ongewenste lange 

wand aan de straat. De tekst in 

de richtlijnen wordt aangepast 

zodat dit duidelijker naar voren 

komt. 

52 

Amvest Bouwmassa Minimaal 50% van de massa bestaat uit 

basis hoogte. Norm onduidelijk: beter 

50% van de gevellengte; massa beleef 

je niet van straat, wel het aanzicht 

De 50% bouwmassa wordt 

aangepast naar 50% 

gevellengte. 50% van de 

straatlengte is maximaal 18 

meter en 5 bouwlagen hoog. 

Gezien de hoogte van de torens 

zal er meer dan 50% van het 

programma in de torens zitten.   

53 

Amvest Footprint torens Oppervlakte van de torens max 800m2 

tot 50 m / max 600 m2 tot 70m Vanaf 

11e verdieping 650m2 / 750 m2 incl. 

balkons. Voorstel is om maxima te 

vergroten of bandbreedte op te nemen. 

Naar het oordeel van de 

gemeente is ook met een 

footprint van 600 m2 een goede 

woontoren te realiseren. De 

footprint wordt daarom niet 

verhoogd. 

54 

Amvest Maatschappelijk  

programma 

7% gereserveerd voor maatschappelijk 

Wat wordt hiermee bedoelt? Hoe in te 

vullen?  

Zoals aangegeven in de 

richtlijnen wordt dit met de 

uitwerking van de plannen 

ingevuld, zie pagina 61. Dat 

betekent dat de gemeente in 

overleg met partijen gaat 

onderzoeken en afspraken 

maken om te zorgen voor 

voldoende maatschappelijk 

programma zoals 

basisonderwijs.  



 Onderwerp  Inspraakreactie     Beantwoording gemeente 

 

55 

Amvest Sociale woningen 30% woonprogramma is sociaal (in BVO 

gemeten) In onze LOI 30% van het 

aantal woningen. Geldt dit voor het 

totaal van de gehele driehoek? 

De 30% sociaal geldt voor het 

geheel, indien op een andere in 

het ABPZ plek meer sociaal 

wordt gerealiseerd kan dit 

elders gecompenseerd worden. 

Hierover zullen partijen 

onderling overeenstemming 

moeten bereiken. 

56 

Amvest 
 

Wonen max 80% / 32.000m2 

Uitgangspunt 40.000 m2 wonen 

(exclusief parkeerfuncties (zoals 

stallings-parkeergarage en 

fietsenstalling) en (fietsen)bergingen 

voor de woningen) voorde 

hogeschoolkavel. In de richtlijnen nu 

integraal genoemd met naastgelegen 

kavels. Indien naastgelegen kavel 

meegenomen wordt, dan m2 verhogen 

naar rato. Zie ook bovenstaand punt 3 

onder planontwikkeling Wenckebachweg 

(Dialogue) 

Uit een onderzoek naar het 

laadvermogen blijkt dat 45.000 

m2 voor de kavel het maximum 

is. Dit betreft niet alleen de 

kavel van de voormalige HvA 

maar de kavel daar ten oosten 

van. Dat maximum is tot stand 

gekomen op basis van 

vergelijkingen met andere 

bouwvelden.  

57 

Amvest 
 

Kantorenfunctie op hogeschoolkavel niet 

toegestaan. Afgesproken is beide 

functies blijvend toe te staan. 

De gemeente wenst zoveel 

mogelijk kantoren te 

transformeren naar wonen. 

Daarom is het niet wenselijk om 

het bestaande aantal m2 

kantoren een op een terug te 

laten komen. Dit aangezien er 

op dit moment in het deelgebied 

Weespertrekvaart Zuid 

vergeleken met de andere 

deelgebieden veel kantoor 

aanwezig is. 

58 

Amvest Programma Hoe min 20% 

maatschappelijk/bedrijven/horeca 

interpreteren Facilitaire plint is ca 2660: 

De gemeente heeft redelijk veel 

flexibiliteit ingebouwd door de 

functies deels uitwisselbaar te 

maken. Deze functies hoeven 
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eisen niet te stringent 

opnemen  

niet in de plint gerealiseerd te 

worden, echter is dit voor 

sommige functies wel gewenst 

vanwege de leefbaarheid.  

59 

Amvest Maatschappelijk  

programma 

Min 2.800 maatschappelijk. Wat wordt 

hiermee bedoeld / geldt dit ook voor 

facilitaire voorzieningen? 

De 7% maatschappelijk geldt 

voor (basis)scholen, 

zorgvoorzieningen etc. Zie 

antwoord eerdere opmerking. 

Voor retail, als daarmee facilitair 

wordt bedoeld, is slechts 

beperkt ruimte, dit is geen 

onderdeel van deze 7%. 

60 

Amvest Inrichting straten Richtlijnen: maatvoering straten Regel 

onduidelijk: Wenckebachweg is 

hoofdstraat, moet deze 15 of 20 meter 

worden? Is dit het 

volledige profiel? Hoe afstand gebouw 

daarop afstemmen? 

Als de Wenckebachweg als 

doorgaande straat wordt 

aangemerkt dient deze 20 

meter breed te zijn, p 76. Niet 

duidelijk nu in de richtlijnen hoe 

dit wordt gezien, p. 42.  

61 

Amvest Wonen segmentering Principes verdeling duurzaam 

woningaanbod:  

30% sociaal 

30% gemiddeld 50m2 GO 

70% gemiddeld 70 m2 GO 

- middelduur 40-50% (<€ 1.000) 

30% gemiddeld 50m2 GO 

70% gemiddeld 70 m2 GO 

30% van het aantal woningen t.b.v. 

sociaal is opgenomen en afgesproken in 

LOI; geen aanvullende eisen over 

huurprijzen en afmetingen; Amvest is 

langdurig aanwezig en weet welk 

product gewenst is. 

Afmetingen/huurprijsbeperkingen 

werken hier belemmerend. 

De gemeente werkt aan haar 

eigen beleid omdat verder te 

verfijnen en daarmee een 

bredere doelgroep te 

huisvesten, zoals het 

middensegment. Dat betekent 

van de 70% vrije sector 40% in 

het middensegment 

gerealiseerd moet worden. Wel 

gaat de gemeente minder 

stringent om met de omvang 

van de woningen, naar 

aanleiding van de 

inspraakreacties. Voor sociaal 

en middeldure huur worden de 

woninggroottes aangepast naar: 

- 30% groter dan 70 m2 GBO 

- 40% groter dan 50 m2 GBO 

- 20 % groter dan 30 m2 GBO 
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- 10% kleine woningen met 

gedeelde voorzieningen 

62 

Amvest Parkeren Parkeernorm max 0.5 per woning 

Lagere norm mag. Nu 0.2 opgenomen. 

Is het relevant om norm op te nemen? 

Parkeren moet immers in gebouwde 

vorm worden uitgevoerd. 

Minder mag zoals opgenomen 

door indiener. Het plan moet 

worden voorzien van een 

mobiliteitsplan om te zorgen 

voor onderbouwing van de lage 

parkeernorm en stimuleren van 

andere vormen van vervoer. 

Hoewel de kans op meer dan 

0,5 parkeerplekken per woning 

klein is, kiest de gemeente 

ervoor toch een hard maximum 

op te nemen als parkeernorm.  

63 

Amvest 
 

Geen ruimte voor supermarkten: wel 

kleinschalige winkels Nieuwe winkels 

ver weg; locatie potentieel juist 

geschikt, waarom verbieden in 

omgeving. Is juist een welkome 

toevoeging voor de bewoners. Kan evt. 

ook in kleinere vorm worden 

toegestaan? 

Zoals gesteld in richtlijnen kan 

kleinschalige retail aanvullend 

op het wonen worden 

toegevoegd.  

64 

Amvest Fietsverbindingen Noord/zuid routes Er zijn reeds drie 

fietsdoorgangen onder A10 aanwezig (2 

niet op tekening) is het niet mogelijk 

deze te verbeteren? 

Het uitgangspunt is om de 

bestaande fietsroutes te 

verbeteren. Daarnaast wordt de 

haalbaarheid van een fietsbrug 

over de A10 onderzocht. Voor 

verbeteren bestaande routes en 
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eventuele nieuwe routes zijn 

investeringen nodig die uit de 

ontwikkeling moet komen. De 

gemeente is en gaat daarover in 

gesprek met initiatiefnemers. 

65 

Amvest Water Groen en water: - onderzoek naar 

aanleg nieuwe waterroutes. Er is 

behoorlijk wat waterberging rondom het 

pand. Wat is noodzaak extra waterweg, 

zeker gezien diepte hiervan 

Het gaat om een robuuste 

waterstructuur voor het hele 

gebied, waarbij het water 

bijdraagt aan de kwaliteit van 

de straten. Nadere uitwerking 

ligt op het niveau van dit 

deelgebied en niet op het niveau 

van de richtlijnen.  

66 

Amvest Algemeen Wat ons nu opvalt is, dat wij in deze 

richtlijnen worden geconfronteerd met 

'normen’ die niet eerder besproken zijn, 

maar waarvan we hebben aangegeven, 

hieraan niet te kunnen voldoen. 

Enerzijds omdat we dit als verhuurder 

niet wenselijk achten en anderzijds 

omdat het financieel niet mogelijk is. 

Het is spijtig, dat we dit aan moeten 

geven, temeer omdat wij van mening 

zijn dat we zeer pragmatisch en 

coöperatief hebben deelgenomen om de 

snelheid erin te houden. 

 

Wij gaan ervan uit dat onze reactie op 

de Richtlijnen voor Ontwikkeling 

aansluiten bij hetgeen wij afgelopen 

periode met elkaar hebben besproken 

en in de definitieve versie kan worden 

opgenomen. Uiteraard zijn we bereid 

om onze reactie toe te lichten. 

Voor het ABPZ is gekozen voor 

een parallel traject waarbij de 

gemeente werkt aan haar beleid 

voor de ontwikkeling van het 

gebied en tegelijkertijd in 

gesprek is met partijen die die 

ontwikkeling moeten realiseren. 

Dat kan inderdaad betekenen 

dat normen strenger zijn 

geworden als gevolg van de 

ontwikkeling van het beleid en 

overleg met partijen. Het 

strenger worden van normen zit 

vooral op het gebied van wonen 

omdat de hoofdmoot van de 

stedenbouwkundige normen al 

eerder met partijen was 

besproken in de vorm van 

workshops. 

67 

 Bouwdichtheid Pag. 8. Hoge dichtheid. Wat wordt 

bedoeld? 

Dit wordt nader toegelicht op 

p.20 - 23 van de richtlijnen. 
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68 

 Bouwhoogte Pag. 11. Er is sprake van twee 

hoogbouwclusters bij de NS-stations, 

met ‘daartussen torens tot ongeveer 70 

m. met name bij de metrostations’. Dit 

sluit niet goed aan op de reeds met de 

gemeente besproken 

stedenbouwkundige opzet van de 

Amstelwerf 

Dit wordt nader toegelicht op 

p.20 - 23 van de richtlijnen. De 

gemeente heeft altijd 

aangegeven dat wat de 

gemeente betreft de maximum 

bouwhoogte voor Amstelwerf op 

70 meter ligt. 

69 

 Duurzaamheid Pag. 16. De BREEAM-methodiek wordt 

vastgesteld, dat is een beperkte 

methodiek voor kantoorgebouwen. Dat 

is beperkend. Er zijn nl. ook andere en 

beter toepasbare methoden, o.a. die 

voor de EPC en de bij de 

omgevingsvergunning behorende 

vrijstellingsmogelijkheid 

In de optiek van de gemeente is 

BREEAM ook geschikt voor 

kantoorgebouwen. In het op te 

stellen duurzaamheidsbeleid van 

de gemeente wordt dit verder 

uitgewerkt. Daarin wordt ook 

meegenomen wel 

toetsingskader wordt toegepast. 

70 

 Bouwhoogte Pag. 20. De bouwhoogten en verdeling 

zijn arbitrair en slecht onderbouwd. De 

hoogten zijn niet gerelateerd aan de 

eventueel gewenste dichtheden. 

De maximale bouwhoogte is 

gebaseerd op de ligging nabij 

een metrohalte, max 400 

meter, en de ligging aan het 

water. De gemeente heeft een 

laadvermogen studie uitgevoerd 

om te onderzoeken welke 

bouwmassa hiermee mogelijk is 

per bouwveld. De bouwmassa 

wordt per bouwveld vermeld bij 

het betreffende deelgebied. 

71 

 Bouwhoogte Pag. 22. De bouwhoogte (i.c. van 17 

meter) is niet gerelateerd aan de 

straatbreedte. De 35 m. gesloten 

hoogte langs de A10 is niet gemotiveerd 

en geeft mogelijk nadelige belichting 

voor de noordelijkere bebouwing 

Zoals in de richtlijnen 

aangegeven is de beleving 

vanaf de A10 anders dan vanaf 

andere wegen, om deze reden 

geldt aan de A10 niet de 

genoemde beperking. Bij de 

planuitwerking dient rekening te 

worden gehouden met 

belichting voor de 

achterliggende bebouwing. 
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 Bouwhoogte Pag. 23. De slankheid van de eventuele 

torens is niet gemotiveerd. Slanke 

torens van 600 m2 hebben een zijde 

van ± 25 m, bij een hoogte van < 70 

m. niet echt slank te noemen. 

Dit wordt door de gemeente als 

een slanke toren gezien. Door 

voor dergelijke afmetingen te 

kiezen biedt de toren nog 

voldoende massa om financieel 

uitvoerbaar te zijn en te 

transformeren. 

73 

 Aansluiting  

andere gebieden 

Pag. 24. Werkstad Noord sluit in 

tegenstelling tot de tekst niet aan op 

het Amstelkwartier en het 

kauwgomballenterrein. Het ligt ernaast, 

en wordt er duurzaam van gescheiden 

door de spoorzone. De 

Duivendrechtsevaart als 

identiteitsdrager lijkt te minimaal. Het 

gebied is een cul-de-sac, dat slechts 

door grote ingrepen kan worden 

veranderd. Die ingrepen worden niet 

voorgesteld en lijken niet haalbaar. De 

identiteit zal dus die van een cul-de-sac 

moeten worden. 

Bij de nadere planuitwerking zal 

moeten blijken in hoeverre de 

Duivendrechtsevaart als 

identiteitsdrager gebruikt kan 

worden en in hoeverre de 

voorgestelde ingrepen haalbaar 

zijn. 

74 

 Wonen Pag. 32. “Wonen kan in de hoogte, aan 

de Spaklerweg en in woonboten aan de 

Willem Fenengastraat.” Dat is een te 

grote beperking. Juist in de andere niet 

genoemde delen moet ook kunnen 

worden gewoond. Het vrijmaken van 

woonboten heeft niets te maken met de 

‘bereikbaarheid van de westkant’ van 

het metrostation. 

Niet enkel in de Spaklerweg is 

wonen mogelijk, de tekst wordt 

aangepast om dit te 

verduidelijken. 

Met de westzijde wordt bedoeld 

de westzijde van de 

Duivendrechtsevaart, ook daar 

liggen woonboten en is het 

wenselijk het station beter 

bereikbaar te maken. De tekst 

hierop wordt verduidelijkt. 

75 

 Wonen Pag. 34. 2. Amstelwerf. “Een complete 

mix” is strijdig met pag. 32, maar wel te 

prefereren. Het vrijmaken van de 

woonboten op twee plaatsen is niet 

gemotiveerd. ‘Wonen lijkt kansrijk op’ is 

Zoals hierboven vermeld wordt 

de tekst op pagina 32 

aangepast. Het is wenselijk om 

op de twee plekken woonboten 

te verwijderen. Wonen lijkt 
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weer strijdig met eerdere standpunten 

over wonen. Ook de opmerking over de 

hoeveelheid torens sluit daar niet op 

aan en is overigens niet gemotiveerd. 

kansrijk maar is afhankelijk van 

de geluidsbelasting vanaf de 

A10. De tekst is hierop 

gelijkgesteld.  

76 

 Bouwmassa Pag. 35. De verdeling van 210.000 m2 

is onduidelijk. Is ‘werken’ iets anders 

dan kantoren of bedrijven? De 

beschikbare vierkante meters dienen 

zoals afgesproken proportioneel over de 

kavelgroottes worden verdeeld. 

Onder werken wordt (creatieve) 

bedrijfsruimte verstaan, kantoor 

valt hier niet onder. De 

beschikbare vierkante meters 

worden inderdaad proportioneel 

over de kavelgroottes verdeeld 

bij de planuitwerking van dit 

deelgebied. 

77 

 Rooilijn Pag. 36. 2. Amstelwerf. “De rooilijn …in 

het zuidelijke deel…” is onbegrijpelijk 

vooral gezien de ruime taluds noord en 

zuid. De getekende verkeer lus in de 

Aanvullingen d.d. 12 maart 2019 is niet 

volgens gemaakte afspraken en ten ene 

male af te wijzen. De verkeer lus 

rondom en over de kade heeft per 

definitie maar één zijde. Dat wordt dus 

de eenzijdige aanvoer-, en 

bevoorradingsstraat. De opmerking 

daarover dient te worden geschrapt. 

Voorts dient hier de structuur volgens 

de gemaakte afspraken en plannen te 

worden ingevoegd. De richtlijnen dienen 

voor de Amstelwerf te worden 

vervangen door het reeds gemaakte 

Ruimtelijk kader. 

De richtlijnen zullen hierop 

worden aangepast. Waarbij 

sprake is van ontsluiting voor 

het autoverkeer met name aan 

de buitenzijden van Amstelwerf 

zodat het middengebied autoluw 

kan worden. 

78 

 Plint Pag. 46. Activeer de straat, lijkt alleen 

horeca te zijn. Is daar volume voor? 

Ook met een werk of 

kantoorfunctie kan een actieve 

plint worden gecreëerd door 

bijvoorbeeld de lobby of kantine 

in de plint te plaatsen. 
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 Mobiliteit Pag. 48. Wat wordt bedoeld met 

multimodaliteit? Geen enkele 

innovatieve mobiliteit genoemd. 

Bedoeld wordt dat het gebied op 

dit moment multimodaal 

bereikbaar is, auto, fiets, tram 

etc. Vervolgens worden op p. 48 

voorbeelden van duurzame 

mobiliteit genoemd als 

elektrisch vervoer en deelauto's, 

om traditioneel autogebruik te 

verminderen. 

80 

 
 

Pag. 56. Voeg toe: Respecteer 

bestaande verkavelingen 

Uiteraard worden bestaande 

verkavelingen gerespecteerd. 

Echter kan het voor de 

transformatie van het ABPZ 

wenselijk zijn om anders te 

verkavelen. Om deze reden 

wordt de suggestie niet 

toegevoegd aan de richtlijnen. 

81 

 Flexibele gebouwen Pag. 58. Alle genoemde punten zijn 

belemmerend voor een goede 

ontwikkeling op termijn. De titel is 

genoeg. Dit geldt ook voor de 

voorgaande punten 1 t/m 5. 

De gemeente is van mening dat 

de titels van de 6 principes 

enige toelichting nodig hebben. 

Uiteraard zorgt dit voor 

uitdagingen (belemmeringen 

genoemd door indiener), maar 

deze zijn nodig om een 

duurzaam werk en leefklimaat 

te creëren. 

82 

 Kantoor Pag. 63. Er staat 25.000 m2 kantoren 

voor Werkstad Noord. Op pag. 34 staat 

25.000 m2 nieuwe kantoren voor 

Amstelwerf, op pag. 35, 35.000 m2 

kantoren voor Amstelwerf en 19.000 

m2 boor Waternet. Dat is niet te rijmen. 

Voorlopig dus 35.000 m2 voor 

Amstelwerf. 

De genoemde 25.000 m2 nieuw 

kantoor onder het kopje 

Amstelwerf heeft betrekking op 

Werkstad Noord in geheel, zoals 

ook aangegeven in het kader 

richtlijnen op pagina 34. Dit 

wordt verduidelijkt in richtlijnen. 

Het op pagina 35 genoemde 

totaal van 35.000 m2 kantoor 

voor Amstelwerf is een optelling 
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van bestaand metrage en nog te 

realiseren metrage.  

83 

 Supermarkt/  

retail 

Pag. 67. De Retail en Groothandel zal in 

een cul-de-sac als Amstelwerf ook 

mogelijk moeten zijn. 

De gemeente heeft een 

onderzoek laten uitvoeren naar 

de mogelijkheden voor 

commerciële voorzieningen op 

het ABPZ, nadat dit onderzoek 

door de gemeente is vastgesteld 

als beleid worden de resultaten 

hiervan openbaar toegankelijk. 

Aan retail blijkt slechts beperkt 

behoefte te zijn, daarom is 

enkel kleinschalige retail (zoals 

een gemak winkel) toegestaan. 

De Amstelstroomlaan wordt een 

gebied waarin supermarkten en 

retail geclusterd worden, zoals 

genoemd in de richtlijnen. 

84 

 Fietsverbindingen Pag. 70. Het is ernstig te betwijfelen of 

de Duivendrechtsevaart een 

aantrekkelijke fietsroute kan worden. 

Die gaat namelijk van nergens naar 

nergens. 

Deze gaat van de 

Amstelstroomlaan via 

metrostation Overamstel naar 

de Pieter Braaijweg waar een 

aan de fietsroute verbonden 

ontwikkeling is voorzien en 

hopelijk in de toekomst verder 

door in zuidelijke richting. Op 

basis van de richtlijnen wordt 

deze route verder uitgewerkt in 

het kader van herinrichting 

openbare ruimte. 
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 Straatbreedtes Pag. 76/77. Straatbreedtes dienen ook 

te worden afgestemd op de 

bouwhoogten. 

Ook voor een straat met een 

beperkte bouwhoogte dient 

voldoende breedte aangehouden 

te worden. De opbouw van de 

bouwhoogte en plaatsing van 

torens zorgt ervoor dat ook bij 

een hogere bouwhoogte de 

ervaring en benodigde breedte 

vergelijkbaar is met lagere 

bouwhoogte. 

86 

Persgroep Setback Langs de Joan Muyskenweg en 

Duivendrechtsevaart wordt als richtlijn 

een setback van 10 m voorgesteld voor 

bebouwing boven de 35 meter. Dit 

wordt beargumenteerd met het 

verhogen van verblijfskwaliteit en het 

voorkomen va windhinder. Wij zijn van 

mening dat een teruggesprongen plint 

met daarboven een overkraging dit ook 

realiseerbaar is. Bijv. het markante 

herkenningspunt bij de hoek van der 

Madeweg/Joan Muyskenweg, mede met 

de mogelijke A2 afrit, dient op 

verschillende manieren met 

verblijfskwaliteit omgegaan te worden; 

ofwel middels setback dan wel middels 

een teruggesprongen plint met 

overkraging.  

Door indiener wordt een 

overkraging voorgesteld in 

plaats van een setback. De 

gemeente is van mening dat 

overkragingen zorgen voor 

schaduwwerking en de straat 

minder openbaar maakt. 

Daarom wordt een setback 

voorgesteld. 

87 

Persgroep Basishoogte De regel van een basishoogte van 17 

meter is een significante beperking van 

de bebouwingsmogelijkheden, waar nu 

nog tot 30 meter zonder beperkingen 

gebouwd kan worden. Indiener begrijpt 

de ambitie voor het creëren van een 

menselijke schaal, maar dit is op 

verschillende manieren te creëren. 

Voorkomen moet worden dat met een 

Naar aanleiding van inspraak is 

de basishoogte aangepast naar 

18 meter met maximaal 5 

bouwlagen. De gemeente kiest 

bewust voor een beperking van 

de bouwhoogte om bij verdere 

verdichting te zorgen voor de 

menselijke maat. 
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basishoogte van 17 meter 

ontwikkelingen niet van de grond 

komen. Indiener pleit daarom voor een 

basishoogte van 21 meter. 

88 

Persgroep Positie gebouw Opgenomen is in de richtlijnen dat 

gebouwen tot 35 meter geen lange 

wanden mogen vormen langs 

doorgaande straten. Voor de 

hoeklocatie stelt indiener voor de Joan 

Muyskenweg als hoofdinfrastructuur aan 

te wijzen, om discussie te voorkomen. 

Dit is in lijn met pagina 70 waar wordt 

voorgesteld om de Joan Muyskenweg 

als noord-zuid route wordt toegevoegd 

aan de hoofdinfrastructuur. 

Te bevestiging, Joan 

Muyksenweg is de stadsstraat 

waar dwars op moet worden 

gebouwd. 

89 

Persgroep Footprint torens Voor torens wordt in de richtlijnen de 

footprint vastgelegd om lange brede 

toren te voorkomen. Tussen 35 en 50 

meter gaat om 800 m2. Is dit bvo of 

nvo? In de combinatie met de kern 

(liften/trap/toilet) blijft er weinig 

bruikbaar vloeroppervlak over. Wij 

stellen daarom voor om het 

vloeroppervlak te verruimen naar 1000 

m2 bvo. 

De vloervelden boven de 35 

meter zijn gemaximeerd om te 

voorkomen dat er grote, lompe 

volumes worden gerealiseerd. 

Dit vanuit het oogpunt dat een 

werkgebouw in de toekomst 

getransformeerd kan worden 

naar wonen.  

90 

dev real estate Bouwhoogte De bouwhoogte van de kavel van 

indiener is vastgesteld op 50 meter, 

Balkon aan de A10 (Joop Geesinkweg 

201-224). Aangezien de kavel in het 

verlengde van het Bajeskwartier ligt; de 

kavel aan de snelweg ligt waarmee het 

de afrit markeert en een barrière vult 

voor de snelweg en bebouwing voor 

Aangezien het deelgebied van 

indiener niet binnen een 400 

meter zone van een metrohalte 

ligt wordt een maximale 

bouwhoogte van 50 meter 

aangehouden. Hoewel dit ook 

geldt voor Wenckebachweg Zuid 

worden hier gebouwen 

toegestaan met een 
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wooninitiatieven; en metro gepland is 

voor de toekomst 

bouwhoogte van 70 meter in 

aansluiting op het 

Bajeskwartier. Hoewel een 

kantoorwand als geluidsscherm 

een interessante gedachte is, 

zitten hier beperkingen aan 

vanwege regionale afspraken in 

de vorm van Plabeka en 

daarmee de beperkte 

mogelijkheid om nieuwe m2 

kantoor toe te voegen. Voor het 

ABPZ betekent dit dat nieuwe 

kantoor meters voornamelijk en 

beperkt toegestaan rondom de 

metrohaltes.  

91 

dev real estate Footprint torens In de richtlijnen staat vermeld dat een 

toren rondom de hoogte van 50 meter 

een oppervlakte mag hebben van 800 

m2 bvo en bij een hoogte van 70 meter 

max 600 m2 bvo. Graag zien wij dit 

voor een kantoorgebouw aangepast 

worden naar 1000 m2 bvo. Aangezien 

marktconforme kantoren tegenwoordig 

deze oppervlakte nodig hebben. 

De vloervelden boven de 35 

meter zijn gemaximeerd om te 

voorkomen dat er grote, lompe 

volumes worden gerealiseerd. 

Dit vanuit het oogpunt dat een 

werkgebouw in de toekomst 

getransformeerd kan worden 

naar wonen.  

92 

dev real estate Algemeen Indiener noemt een aantal punten 

waarover hij graag in gesprek gaat met 

de gemeente.   
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dev real estate Kantoren In het deelgebied Weespertrekvaart 

worden nu enkel kantoormeters 

onttrokken. Wij zien graag opgenomen 

worden dat lokaal, bijv. bij perceel 

indiener kantoormeters toegevoegd 

kunnen worden. Dit aangezien  

- op de locatie van indiener vanwege de 

A10 geen woonprogramma te realiseren 

is.  

- in het deelgebied Weespertrekvaart 

diverse ontwikkelaars voornemens zijn 

kantoormeters te onttrekken. Hiermee 

ontstaat ruimte voor kantoor op plekken 

waar geen woningen te realiseren zijn. 

Hiermee blijft de leefbaarheid behouden 

door een gezonde balans van een woon- 

en werkprogramma. 

- kantoorgebouwen langs de A10 voor 

een (akoestische) schil voor het 

achterliggende woonprogramma. 

Rekening houdend met deze dubbele 

functie, en kantoorvloeren die minder 

gevoelig zijn voor hoog en laag 

economisch tij, zien wij graag 

opgenomen worden dat er op deze 

locatie wel degelijk een 

kantoorpotentieel ligt.  

De gemeente heeft een 

onderzoek laten uitvoeren naar 

de mogelijkheden voor nieuwe 

kantoren in het ABPZ. Hieruit 

blijkt dat slechts beperkt ruimte 

is voor nieuwe kantoorruimte, 

de genoemde metrages in de 

richtlijnen. Aangezien Ouder-

Amstel autogebruik tracht terug 

te dringen worden kantoren 

voornamelijk gerealiseerd 

rondom multimodale 

knooppunten en beperkter bij 

metrostations. De locatie aan de 

A10 ligt niet binnen 400 meter 

van een metro is daarom niet 

aangewezen als een locatie 

waar in beginsel nieuwe 

kantoren ontwikkeld kunnen 

worden. De gemeente begrijpt 

echter wel dat woningbouw op 

sommige locaties moeilijk 

uitvoerbaar is en dat ander 

programma nodig is om te 

kunnen ontwikkelen. De 

gemeente heeft de ambitie om 

te transformeren, en het 

kantorenaantal te laten 

afnemen, waarbij bestaande 

meters die na transformatie 

vrijkomen ingezet kunnen 

worden op andere locaties. 

94 

Woonboten Algemeen Indiener vertegenwoordigt de belangen 

van meerdere in het ABPZ gelegen 

woonboten. Indiener verzoekt de 

gemeente rekening te houden met de 

belangen van haar cliënten in de 

De gemeente betrekt de 

belangen bij de verdere 

besluitvorming over de 

richtlijnen en zal indiener 

informeren over de punten van 
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verdere besluitvorming. Ten aanzien 

van onderstaande punten verzoekt 

indiener haar cliënten tijdig te 

informeren. 

de zienswijze van indiener en de 

reactie daarop van de 

gemeente. 

95 

Woonboten Bouwhoogte In de richtlijnen wordt een bouwhoogte 

mogelijk gemaakt van 70 meter, dit is 

een aanzienlijke verruiming t.o.v. de 

huidige maximale bouwhoogte. Voor de 

ligplaatsen bij het GVB- terrein geldt nu 

een bouwhoogte van 15 meter en voor 

het blok ten oosten van de ligplaatsen 

tevens 15 meter, echter met een 

wijzigingsbevoegdheid naar 45 meter. 

Deze verruiming van bouwhoogte kan 

aanzienlijke consequenties hebben voor 

de cliënten van indiener: inbreuk op 

privacy, windhinder, schaduwwerking, 

aanzicht etc.  

In de uitwerking van de plannen 

worden de consequenties voor 

de cliënten van indiener in kaart 

gebracht zodat zoveel mogelijk 

rekening gehouden kan worden 

met de genoemde punten.  

96 

Woonboten Setback Bij de 10 meter setback wordt niet 

duidelijk welke bebouwingshoogte is 

toegestaan bij deze 10 meter zone. 

Graag een toelichting welke hoogte hier 

is toegestaan. 

Binnen de 10 meter setback is 

de basishoogte toegestaan. 

97 

Woonboten Windhinder Bij gebouwen met een hoogte van 70 

meter is windhinder te verwachten. 

Cliënten van indiener gaan ervan uit 

dat, mede vanuit het juridisch 

planologisch kader, vroegtijdig 

benodigde onderzoeken worden 

uitgevoerd, met i.i.g. een 

windhinderonderzoek. Indiener verzoekt 

het college en de raad mits uit 

onderzoeken dit blijkt, tijdig 

maatregelen te borgen in de nog op te 

stellen bestemmingsplannen. 

Windhinder is een belangrijk 

aandachtspunt bij de uitwerking 

van de plannen. Op het gebied 

van windhinder zal op 

planniveau de nodige 

onderzoeken uitgevoerd en 

maatregelen genomen moeten 

worden om windhinder zoveel 

mogelijk te voorkomen. Daarom 

is een setback bij gebouwen 

wenselijk. 
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Bastion Hotel Indiener heeft een hotel in het 

deelgebied Lus aan de A10. In dit 

deelgebied is geen programma 

opgenomen. Indiener heeft de wens om 

het hotel uit te breiden, hiervoor is 

vanuit de markt meer dan voldoende 

vraag. Indiener verzoekt de door 

indiener gewenste ontwikkeling 

mogelijk te maken binnen de richtlijnen. 

Zoals genoemd in de richtlijnen 

lijkt er op basis van onderzoek 

ruimte voor circa 2 nieuwe 

hotelvestigingen. Deze zijn 

gesitueerd in werkstad Zuid 

omdat er in het noordelijk deel 

(vooral in Amsterdam) al hotels 

zijn gevestigd en in Werkstad 

Zuid mengen met wonen niet 

kan. Aangezien indiener reeds 

een hotel heeft in het ABPZ is 

dit een aanleiding om te 

verkennen of er mogelijkheden 

zijn voor uitbreiding van het 

bestaande hotel.  

99 

PB Capital Bouwhoogte Indiener heeft bezit op de van der 

Madeweg 9-13 en onderzoekt 

mogelijkheden voor herontwikkeling 

Indiener erkent een groot deel van 

uitgangspunten van de richtlijnen. 

Echter niet dat juist voor deze locatie in 

de bouwhoogtekaart (pagina 20) de 

laagste maximale bouwhoogte is 

toegekend, namelijk 35 meter. Dit 

beperkt de mogelijkheid tot het 

verhogen van dichtheid en het invoegen 

van verschillende functies met 

toevoeging van publiek groen. Ophogen 

van de maximale bouwhoogte naar 50 

meter binnen de cirkel ten opzichte van 

Metrostation Van der Madeweg is hier 

geadviseerd, mede vanwege het feit dat 

de locatie van indiener binnen 400 

meter van het metrostation van der 

Madeweg ligt. 

Aangezien de focus voor 

werkstad Zuid op werken ligt is 

hier een beperkte bouwhoogte 

toegestaan. Voor de zones nabij 

de metro betekent dit 50 meter 

en voor de gebieden die hier 

buiten vallen 35 meter. Hoewel 

een deel van de kavel van 

indiener binnen de 400 meter 

zone van de metro valt wordt 

hier het gehele bouwveld 

aangehouden voor de bepaling 

van de maximale bouwhoogte, 

en het grootste gedeelte van 

het bouwveld ligt buiten de 400 

meter zone. In het geval van 

indiener betekent dit een 

bouwhoogte van 35 meter.  
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APF Capital Algemeen Indiener geeft aan dat in de richtlijnen 

niet duidelijk wordt aangegeven of het 

perceel aan de Wenckebachweg 180 

onderdeel uitmaakt van de richtlijnen.  

De Wenckebachweg 180 maakt 

geen onderdeel uit van de 

richtlijnen, omdat het adres in 

de gemeente Amsterdam ligt. 

De richtlijnen gaan enkel over 

het gebied van de 

Weespertrekvaart gelegen in de 

gemeente Ouder-Amstel, de 

gemeentegrens tussen 

Amsterdam en Ouder-Amstel is 

de begrenzing van de 

richtlijnen. 

101 

APF Capital Bouwmassa Voor het deelgebied A10-zone 

aangegeven: min 20% = 26.000 m2 en 

max 70% = 91.000 m2, heeft dit 

betrekking op bedrijven? Maximaal 

30.000 m2 kantoren zouden wij graag 

ruimer geformuleerd zien.  

De genoemde metrages (min 

20% en max 70%) hebben 

zoals ingegeven in de afbeelding 

betrekking op maatschappelijk, 

kantoren, bedrijven en horeca. 

In het deelgebied A10-zone 

blijft 30.000 m2 kantoor de 

metrage dat gehanteerd wordt. 

Dit zijn nieuw toe te voegen 

meters. Dus bestaande meters 

die na transformatie vrijkomen 

kunnen echter wel op een 

andere plaats in het deelgebied 

gebruikt worden. 

102 

APF Capital Wonen segmentering Van potentiële woonprogramma’s 

zouden wij graag de stringente 

regulering zien vervallen aangezien 

verschillende producten maatwerk 

behoeven.   

De gemeente werkt aan haar 

eigen beleid omdat verder te 

verfijnen en daarmee een 

bredere doelgroep te 

huisvesten, zoals het 

middensegment. Dat betekent 

van de 70% vrije sector 40% in 

het middensegment 

gerealiseerd moet worden. Wel 

gaat de gemeente minder 

stringent om met de omvang 
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van de woningen, naar 

aanleiding van de 

inspraakreacties.  

103 

APF Capital Nieuwe metro Verder is het OV in het gebied een 

belangrijk punt van aandacht. In het 

plan wordt met betrekking tot de metro 

hier beperkte informatie over gegeven 

en dat zaken vooral nog verder 

onderzocht dienen te worden. Zijn er 

inmiddels concrete ontwikkelingen op 

dit punt?  

Op dit moment worden door de 

Vervoersregio de eerste 

verkenningen uitgevoerd naar 

de mogelijkheden voor de in de 

richtlijnen genoemde 

metrohalte. Over de 

haalbaarheid van de nieuwe 

metrohalte is echter nog niks te 

zeggen op dit moment. 

104 

APF Capital Basishoogte Tevens zijn criteria opgenomen voor de 

basishoogte aan de straat (max. 17 

meter, waar 50% van het gebouw aan 

dient te voldoen). Voorts moeten de 

delen tot 35 meter haaks op de 

hoofdinfrastructuur staan (p. 21-22). 

Onduidelijk is waar deze criteria op 

gebaseerd zijn, wat hier de 

achterliggende gedachte achter is en 

hoe de gemeente tot deze 

aantallen/verdeling is gekomen. 

Om zorg te dragen voor 

menselijke maat is de 

basishoogte aan de straat 

maximaal 18 meter en 

maximaal 5 verdiepingen. 

Minimaal 50% van de 

bouwmassa bestaat uit deze 

basishoogte, zodat torens en 

lagere delen worden 

afgewisseld. Aan de straat is 

deze basishoogte herkenbaar. 

Torens staan niet direct aan de 

straat om windhinder te 

voorkomen en schaduw te 

verminderen. Langere wanden 

tot vijfendertig meter hoogte 

zijn wel mogelijk langs de A10: 

de snelheid en ruimtebeleving 

zijn hier anders en met een 

hogere basis kan meer gezicht 

naar de snelweg worden 
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gemaakt. Dit is bijvoorbeeld te 

zien bij G-Star. 

105 

Rockspring Basishoogte In de RWO staat een basishoogte van 

17 meter met 4 tot 5 lagen. In het 

ruimtelijk kader waarin de volume 

studie van Rockspring was opgenomen 

werd gesproken van een basis laag van 

5 tot 7 lagen zonder uniforme hoogte. 

Onze vraag is waarom hiervan af wordt 

geweken. 

Het ruimtelijk kader waarnaar 

wordt verwezen had nog geen 

goedkeuring van de gemeente 

en week op meerdere vlakken af 

van de concept richtlijnen, 

waaronder op het punt van de 

basishoogte. De richtlijnen zijn 

maatgevend omdat die formeel 

door college en gemeenteraad 

worden vastgesteld. 

106 

Rockspring Bouwmassa Daarnaast staat een getal van 50% van 

de bouwmassa, dat die de basishoogte 

moet hebben. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Graag ontvangen wij hier 

nadere toelichting op, waarna een 

eventuele zienswijze kan worden 

overwogen. 

De 50% bouwmassa wordt 

aangepast naar 50% 

gevellengte. 50% van de 

straatlengte is maximaal 18 

meter hoog. Gezien de hoogte 

van de torens zal er meer dan 

50% van het programma in de 

torens zitten.   

107 

Rockspring Groen Bij richtlijnen bullet 3 staat dat 

minimaal 50% van de niet bebouwde 

ruimte groen is ingericht. Dat is een 

mooi doel, waar Rockspring zich in kan 

vinden. Het kan echter zo zijn dat dit 

een groeninrichting is op een 

parkeerdek, indien het ondergrondse 

programma hier aanleiding toe geeft. 

Met de lage parkeernorm die 

gehanteerd wordt voor het 

gebied zou de 

parkeervoorziening veelal onder 

het gebouw geplaatst moeten 

kunnen worden en is er dus 

ruimte voor groen in volle 

grond. Nadere planuitwerking 

dient hier meer duidelijkheid 

over te geven. 
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108 

Rockspring Hotel p. 65: Hotels worden in de RWO niet 

toegestaan op de Amstelwerf. Het zou 

goed zijn een mogelijkheid daartoe 

open te laten. Gezien de locatie bij de 

afrit van de A10 en het metrostation in 

combinatie met de geluidsgevoelige 

ligging langs de A10 en de spoorlijn, 

kan de toevoeging van deze functie 

gunstig zijn als geluidsscherm voor 

woningbouwcomplexen en bijdragen 

aan de multifunctionaliteit van de buurt. 

Hotels zijn slecht beperkt 

mogelijk zo blijkt uit 

marktonderzoek, daarom enkel 

in delen waar niet met 

woningbouw gemengd kan 

worden en gekoppeld aan OV-

voorzieningen. Zie eerdere 

gemaakte opmerkingen met 

daarop reactie. 

109 

Rockspring Milieucategorie p. 64. Bedrijven in milieucategorie 3.1 

(ten noorden van de A10 en 

3.2 (ten zuiden van de A10) kunnen 

beperkend werken voor het 

woonprogramma en overige 

milieugevoelige functies op Amstelwerf. 

Op dit moment is niet duidelijk wat de 

beperkende werking van de 

bestaande functies voor nieuwe 

milieugevoelige functies (zoals 

wonen) is (als gevolg van geur, geluid, 

gevaar, stof). Wellicht kan de 

gemeente dit verduidelijken. Ons 

verzoek is geen nieuwe functies in 

de belastende milieucategorieën toe te 

staan. 

De planuitwerking dient aan te 

tonen wat de effecten zijn van 

de bestaande bedrijven en 

infrastructuur (snelweg en 

spoor) op gevoelige 

bestemmingen. Ten zuiden van 

de A10 vormen nieuwe 

bedrijven tot en met 

milieucategorie 3.2 geen 

beperking voor wonen 

aangezien hiervan de maximale 

afstand tot gemengd gebied 50 

meter is. 

110 

Rockspring Parkeren p. 50: De parkeernorm wordt in deze 

strofe verlaagd van 1:125 naar 1:250. 

Dat is een behoorlijke vermindering van 

een commercieel 

voordeel ten opzichte van de percelen 

aan de andere kant van de A10. Juist 

gezien de locatie nabij een afrit en 

metrostation dient dit 1:125 blijven 

voor nieuw toe te voegen volumes. 

De norm blijft gehandhaafd. 

Doel is autoverkeer 

verminderen door een 

alternatief de bieden. De 

nabijheid van de metro maakt 

het mogelijk een lagere 

parkeernorm te hanteren. 
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111 

Rockspring Rooilijn Het kan stedenbouwkundig en 

commercieel interessant zijn de rooilijn 

op te schuiven naar de Spaklerweg. 

Echter de voorwaarden waaronder dit 

gebeurt zijn zeer bepalend voor de 

financiële haalbaarheid. Betreft het 

grondruil, erfpacht, eigendom? Lopen er 

kabels of leidingen? Rockspring kan hier 

onder voorwaarden in meegaan. 

Dit dient bij de nadere 

planuitwerking onderzocht te 

worden. 

112 

Rockspring Rooilijn Het verschuiven van de rooilijn is 

slechts haalbaar als er een rondweg 

gerealiseerd kan worden om de 

Amstelwerf, met een kruispunt aan de 

zuidelijke kant nabij de A10. Deze kan 

de ventweg, die thans de toegang biedt 

tot het Zuidpark complex, vervangen. 

Bij de verdere planuitwerking 

voor Amstelwerf moet worden 

bekeken wat de beste 

verkeerstructuur is en of het 

verschuiven van de rooilijn 

haalbaar is, waarbij autoverkeer 

in en het gebied gaat in de 

vorm van een lus denkbaar is. 

Daarmee ontstaat een situatie 

waarbij het autoverkeer zich 

voornamelijk bevindt aan de 

buitenzijde van Amstelwerf 

zodat het middengebied autoluw 

kan worden. 

113 

Rockspring Samenwerking Aan de Spaklerweg is ruimte voor zes 

tot zeven woontorens. Deze 

mededelingen werken het ongewenste 

principe “wie het eerste 

komt, eerst maalt” in de hand. De 

gemeente zou daarom het programma 

per kavel/eigendom moeten bepalen, 

niet uitsluitend een programma voor 

Werkstad Noord of de Amstelwerf als 

geheel, (zie ook de onderbouwing van 

de verschillende programma op p. 62 en 

verder). 

Per bouwveld is het maximale 

programma bepaald in de 

richtlijnen. Het programma 

wordt naar rato verdeeld over 

de verschillende partijen op een 

bouwveld op het moment dat er 

sprake is van ontwikkeling, 

daarvoor zijn de richtlijnen niet 

bedoeld. De gemeente heeft 

hierbij een faciliterende rol. 

Voor het gebied Amstelwerf is 

op basis van een laadvermogen 

studie reeds door gemeente een 
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verdeling van programma 

aangegeven. 

114 

Rockspring Setback p. 21 en 23: Torens met beperkte 

footprint: Het doel van de RWO is 

torens met een beperkte footprint te 

maken, wisselend in hoogte, niet direct 

naast elkaar en met een goed adres aan 

de straat. Dat zijn naar het oordeel van 

Rockspring goede uitgangspunten. 

Daarbij wordt een setback aangegeven 

van 10 m op 35m hoogte, waarschijnlijk 

gaat het hier om het verhinderen van 

windval. De setback is in onze ogen niet 

(overal) wenselijk juist op een hoek bij 

de Spaklerweg ter hoogte van Werkstad 

Noord moet het mogelijk zijn om een 

toren direct aan de straat te maken 

zonder of met een kleinere setback. 

Uiteindelijk zal onderzoek gedurende 

het ontwerptraject moeten aantonen 

dat er niet te veel windval zal zijn. 

Naast dat windval een 

belangrijk uitgangspunt is een 

ander uitgangspunt het 

voorkomen van lange wanden 

langs  

de straten, zoals bij de 

Weesperstraat. Dit betekent dat 

ook bij de Spaklerweg het 

uitgangspunt is dat een setback 

wordt toegepast. 

115 

Rockspring Stratenstructuur Het is in de ogen van Rockspring 

belangrijk dat de rondweg er komt. 

Deze kan met goede 

landschapsarchitectuur tot een goede 

straat worden ontworpen. Ook met 

éénzijdige bebouwing en het talud van 

de A10is dat mogelijk. Het afwikkelen 

van autoverkeer en toeleveranciers aan 

de buitenzijde van de Amstelwerf geniet 

de voorkeur. Zo ontstaat er een autoluw 

binnenplein, waar goede 

Voor de ontsluiting en 

verkeersstructuur dient de 

nadere planuitwerking aan te 

tonen welke variant het best 

past en haalbaar is.  
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verblijfsgebieden kunnen ontstaan. De 

haalbaarheid van de rondweg dient 

onderzocht te worden. Indien uit 

onderzoek blijkt dat de ontsluiting van 

de rondweg op de Spaklerweg nabij het 

viaduct van de A10 niet mogelijk is, dan 

moet er naar de mening van Rockspring 

onderzocht worden of er alternatieven 

zijn, bijvoorbeeld de rondweg met 

éénrichtingsverkeer 

of het verkeer door de Amstelwerf. 

Behoud van de bestaande ventweg is 

dan mogelijk noodzakelijk. 

116 

Rockspring Stratenstructuur De rondweg zou beter aangezet kunnen 

worden rondom Amstelwerf met rode 

straten op de Van Marwijk Kooijstraat 

en de Fenengastraat, met peilen twee 

richtingen op voor twee 

richtingsverkeer. De rode peil in het 

midden kan dan lichtrood worden. 

De richtlijnen zijn hierop 

aangepast. 

117 

Rockspring Stratenstructuur Opmerking ventwegen, graag 

heroverwegen gezien eerdere 

inspraakreacties. Deze kan noodzakelijk 

blijken ter hoogte van de Spaklerweg. 

Zie daarvoor eerdere 

beantwoording. 

118 

Rockspring Stratenstructuur p. 73: Verbeelding intern raamwerk: 

Op deze verbeelding is de gewenste 

rondweg rond Amstelwerf 

verdwenen. Vriendelijk verzoek deze 

weer terug te plaatsen. 

Pagina 73 wordt verwijderd 

aangezien deze onvoldoende 

toevoegt. Op pagina 43 wordt 

de het raamwerk zoals 

besproken afgebeeld. 

119 

Rockspring Wonen segmentering p. 62: De verdeling van het programma 

(gemeten in m2 BVO van het 

totale woonprogramma) luid 

(afbeelding. Nog afgezien van de vraag 

of deze eisen commercieel uitvoerbaar 

zijn, is de vraag of het vastleggen van 

De gemeente werkt aan haar 

eigen beleid omdat verder te 

verfijnen en daarmee een 

bredere doelgroep te 

huisvesten, zoals het 

middensegment. Dat betekent 
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deze verdeling in dit stadium 

niet onredelijk beperkend werkt. De 

haalbaarheid zal van vele 

factoren afhangen, factoren die nu nog 

niet bekend zijn.  

van de 70% vrije sector 40% in 

het middensegment 

gerealiseerd moet worden. Wel 

gaat de gemeente minder 

stringent om met de omvang 

van de woningen, naar 

aanleiding van de 

inspraakreacties.  

120 

Rockspring Verdeling programma In het RWO wordt gesproken over een 

totaal ontwikkelvolume van 

210.000 m2 bvo. 

a. Is dit inclusief of exclusief bestaande 

bebouwing? 

b. Geldt het programma per kavel of 

voor het hele Amstelwerf 

en geldt dan wie het eerst komt, wie 

het eerst maalt? 

Onduidelijk is in hoeverre bij het 

programma voor Amstelwerf rekening is 

gehouden met bestaande functies. 

Zijn de weergegeven metrages in- of 

exclusief de bestaande functies (zie ook 

onderbouwing van de programma’s op 

p.62 en verder)? 

Dit is inclusief de bestaande 

bebouwing en betreft het totale 

programma voor Amstelwerf. 

Het programma wordt naar rato 

verdeeld over de verschillende 

partijen op een bouwveld bij de 

planuitwerking. Het bestaande 

programma blijft mogelijk en dit 

is reeds opgenomen in de door 

de gemeente aangegeven 

verdeling van programma. De 

richtlijnen doen enkel 

uitspraken over de gewenste 

herontwikkeling van het ABPZ, 

waaronder ook Amstelwerf. 

121 

Gemeente 

Amsterdam 

Bouwmassa Pag. 34 en 40 Programma. Er worden 

hoge dichtheden voorgesteld, hoger dan 

in Overamstel. Is het voorgestelde 

programma verkeerskundig mogelijk?  

Mogelijk komt de zuidelijke poot van de 

S111 weer in zicht. En ook vanuit 

milieuhinder, geluid- luchtkwaliteit etc.? 

Advies- neem hindercontouren en 

verkeersstudie op in de bijlage. Ook 

dienen er voorzieningen te worden 

gerealiseerd bijvoorbeeld scholen. Maar 

inzichtelijk hoeveel en waar ze landen 

(pag. 68) Deze mogen vanwege 

Voor het te realiseren 

programma wordt een 

verkeersonderzoek uitgevoerd. 

Voor voorzieningen is 7% 

gereserveerd, dit wordt bij de 

planuitwerking nader ingevuld. 

De locatie van scholen dient nog 

bepaald te worden en is 

inderdaad een aandachtspunt 

vanwege de aanwezige A10. De 

gemeente werkt aan een plan 

van aanpak voor 



 Onderwerp  Inspraakreactie     Beantwoording gemeente 

 

luchtkwaliteit niet te dicht op de A10. 

Hoe zit het met andere voorzieningen, 

sporten en maatschappelijke 

voorzieningen? Hoeveel en waar? 

maatschappelijke 

voorzieningen. 

122 

Gemeente 

Amsterdam 

Duurzaamheid Pag. 54 maak de maatregelen voor 

klimaatadaptatie en duurzaamheid 

ruimtelijk inzichtelijk. Dus meer dan 

alleen een ambitie uitspreken. 

De richtlijnen doen vooral 

uitspraken over de ambitie op 

het gebied van duurzaamheid. 

Voor het ABPZ wordt nog apart 

duurzaamheidsbeleid opgesteld 

waarin de maatregelen 

inzichtelijk worden gemaakt. 

123 

Gemeente 

Amsterdam 

Fietsverbindingen Pag. 71 fietsroutes. Voor de 

Weespertrekvaartbuurt is het 

aantrekkelijk om een tweede fietsbrug 

te realiseren. Eventueel kan dit worden 

gefinancierd door dit deel. Kan dit 

worden opgenomen in de nota? 

We begrijpen de wens maar de 

richtlijnen beperken zich tot het 

gebied van Ouder-Amstel omdat 

de gemeente geen uitspraken 

kan doen over investeringen die 

buiten de gemeentegrens 

liggen, zonder dat daarover 

afspraken zijn gemaakt. 

124 

Gemeente 

Amsterdam 

Sferen Pag. 25 sferenkaart afstemmen met de 

gemeente Amsterdam. De 

Wenckebachweg en de Spaklerweg 

hebben geen eigen sfeer 

De sferenkaart wordt afgestemd 

met die van de gemeente 

Amsterdam. 

125 

Gemeente 

Amsterdam 

Spelfout P13: park zomerlust moet park 

Somerlust zijn 

Wordt aangepast 

126 

Gemeente 

Amsterdam 

Maatschappelijk  

programma 

P68: gemiddeld ‘minimaal’ 7% 

vloeroppervlak voor maatschappelijke 

voorzieningen klinkt erg laag. Daarnaast 

wordt onder maatschappelijk ook 

broedplaats verstaan, en is er het 

voorbehoud om maatschappelijk om te 

zetten naar andere functies als er geen 

Bij de uitwerking van de 

plannen wordt bekeken welke 

voorzieningen waar nodig zijn, 

het onderzoek naar 

maatschappelijke voorzieningen 

wordt hierbij gebruikt om te 

bepalen welke voorzieningen 
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noodzaak is voor een school. Ervan 

uitgaande dat grondposities al vergeven 

zijn aan ontwikkelaars, vermoed ik dat 

de basis om iets maatschappelijks te 

ontwikkelen erg broos is. 

nodig zijn. De gemeente is bezig 

daarop beleid te maken. Zoals 

in de richtlijnen benoemd zijn 

broedplaatsen aanvullend op de 

maatschappelijke voorzieningen 

en dus geen onderdeel van deze 

7%. 

127 

Gemeente 

Amsterdam 

Hoogbouw Pag. 20 hoogbouw- afstemmen met 

gemeente Amsterdam. De zone ten 

noorden van de ring A10 is 70 meter. 

Dit is erg hoog, hoger dan in 

Overamstel. 

In afstemming met de 

gemeente Amsterdam kiest 

Ouder-Amstel ervoor om 

beperkt torens van 70 meter toe 

te staan in dit gebied. Overigens 

is dit ‘slechts’ 5 meter hoger 

dan bijvoorbeeld hotel Postillion. 

128 

Gemeente 

Amsterdam 

Stratenstructuur Pag. 43 stratenpatroon afstemmen met 

de gemeente Amsterdam 

Bij de planuitwerking wordt het 

stratenpatroon definitief bepaald 

en afgestemd met de gemeente 

Amsterdam. Op pagina 43 wordt 

enkel indicatief de gewenste 

richting van nieuwe straten 

aangegeven. 

129 

Gemeente 

Amsterdam 

Verkeerstructuur Voor het kauwgomballenkwartier stellen 

wij, mede op basis van de ruimtelijk 

economische visie van ABP uit 2017, 

juist een knip voor in de lokale 

autostructuur, om autoverkeer tussen 

de verschillende buurten zo veel 

mogelijk af te wikkelen via de 

hoofdwegen en sluipverkeer te 

voorkomen. Een concept dat in de 

andere deelgebieden van Overamstel 

ook wordt toegepast. Het lijkt ons 

daarom raadzaam op korte termijn 

gezamenlijk te kijken naar een helder 

verkeersconcept waarbij de ambities 

zowel vanuit Ouder-Amstel als van 

Ouder-Amstel acht het ook 

wenselijk om sluipverkeer 

tussen de twee gebieden te 

voorkomen en neemt het 

voorstel van indiener om deze 

reden over. 



 Onderwerp  Inspraakreactie     Beantwoording gemeente 

 

gemeente Amsterdam worden 

meegenomen.  

130 

Gemeente 

Amsterdam 

Water Pag. 79 waterstructuur afstemmen met 

de gemeente Amsterdam, er wordt op 

een onlogische plek water getekend in 

de gemeente Amsterdam  

De richtlijnen zijn hierop 

aangepast. Aanleggen van 

nieuwe infra- of waterstructuur 

gebeurd in overleg met de 

gemeente Amsterdam. 

131 

Gemeente 

Amsterdam 

 
P21: Is het vanuit het stedelijk 

landschap niet logischer om de noord 

zuid richting te volgen, tussen te 

clusters Amstelstation en Bijlmer Arena? 

De gemeente is van mening dat 

er zowel een noord-zuid richting 

in het gebied zit as een oost-

west richting. Focus is spoor en 

de daarop gelegen OV-stations. 
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132 Welstandscommissie 
 

De commissie vindt het een interessant 

document en is benieuwd naar de 

uitwerking van dit voornemen tot 

onderhandelingsstedenbouw in dit 

gebied in transitie. Ze heeft de volgende 

opmerkingen als bijdrage aan de 

ontwikkeling van het plan. 

-Wat is de rol van de supervisor. Hoe 

wordt deze rol in het document 

verankerd en van een juridische status 

voorzien. 

-Hoe verhoudt deze zich tot de positie 

van de supervisor van de gemeente 

Amsterdam.  

-De commissie mist een duidelijke 

analyse en typering van de 

verschillendedelen van het gebied, 

zowel in de delen als in relatie tot 

elkaar. Wat zijn dit voor gebieden, wat 

maakt ze uniek/bijzonder? Wat betekent 

de transformatie?  

-Tevens vraagt zij een visie op de 

betekenis van de voorgesteld gebouwde 

omgeving en de verbindende openbare 

ruimte in analyse, tekst en 

referentiebeelden.  

- Een belangrijke kwaliteit van het 

gebied, het water en haven is beperkt 

omschreven en zou een aanleiding voor 

ontwikkeling kunnen zijn. 

-Ze merkt op dat de ontwikkel principes 

nog algemeen en vrijblijvend zijn. Wie 

gaat er zorgen voor de realisatie van de 

tussenstraten, levendige plinten en 

waterkanten. Preciezere spelregels en 

randvoorwaarden met een juridische 

grondslag, wellicht op kavelniveau, 

-Supervisor is er om de plannen 

te toetsen aan de gestelde 

richtlijnen en daarover de 

gemeente te adviseren. Die rol 

wordt niet vastgelegd in de 

richtlijnen maar in een besluit 

van het college. 

-Omdat dit binnen de 

gemeentegrenzen van Ouder-

Amstel ligt heeft de supervisor 

van de gemeente Amsterdam 

geen rol in het adviseren van de 

gemeente Ouder-Amstel. 

-De genoemde analyse van het 

ABPZ wordt in de ruimtelijk 

economische visie (REV) 

gemaakt. In de richtlijnen wordt 

nu nadrukkelijk een koppeling 

gemaakt tussen de REV en de 

richtlijnen. Daarnaast zal nog 

een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld worden waarin ook de 

betekenis van de gebouwde 

omgeving en de openbare 

ruimte wordt verwoord. 

-In de REV wordt ook de 

kwaliteit van het water nader 

beschreven. Naar het oordeel 

van de gemeente komt dit ook 

goed terug in de richtlijnen. 

-De plan uitwerkingen worden 

getoetst aan de richtlijnen. 

Daarnaast worden in 

privaatrechtelijke 

overeenkomsten tussen 

initiatiefnemers en de gemeente 

afspraken gemaakt over de 
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geven een betere 

onderhandelingspositie met de 

ontwikkelende partijen.  

- Een aantal blokken langs de A10 

worden door de gemeente Amsterdam 

ontwikkeld. Hier geldt een belangrijke 

regel: Alle plinten transparant en op de 

openbare ruimte gericht. Zou een 

dergelijk uitgangspunt ook op het hele 

gebied van toepassing kunnen zijn en 

zo bijdragen aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte? 

- Belangrijk in de opzet van het plan is 

de positie van de voetganger. Deze 

staat gezien de maat van de omgeving 

onder druk. Het maaiveldniveau vraagt 

nadere aandacht in de opeenvolging van 

evenement, in profilering van de straat 

en de hechting van de aanliggende 

bebouwing.  

De commissie ziet een volgende fase in 

de planvorming met belangstelling 

tegemoet. 

ontwikkel principes. In de REV 

wordt het proces van 

planvorming en de hierbij 

horende afspraken beschreven. 

-Een van de uitgangspunten van 

de richtlijnen dat gebouwen een 

adres aan de straat krijgen. Wat 

betreft de transparante plint is 

dit in lijn met de richtlijnen. De 

uitwerking hiervan hoort echter 

niet bij de richtlijnen maar bij 

het nog op te stellen 

beeldkwaliteitsplan. 
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133 Algemene reacties 

informatiebijeenkomst 

 1. Meer leefbaarheid in het gebied 

buiten kantooruren 

2. In de presentatie weinig groen, 

leefbaarheid en duurzaamheid. Hoe 

wordt dit gegarandeerd? 

3. Geen hotels. Dit is laagwaardige 

werkgelegenheid en draag 

nauwelijks bij de aan lokale 

economie. 

4. Geen hoogbouw, bouwhoogte 

maximaal 40 meter. 

5. Parkeernorm omhoog 

6. Graag een billijke onderbouwing van 

bouwhoogtes 

7. Graag een visie met uitwerking over 

recreatie dichtbij huis in dit gebied, 

gerelateerd aan het aantal potentiele 

recreanten uit het gebied. 

8. Nederlanders willen niet hoog 

wonen. Vraag aan Wenckebachweg 

wat de laagbouw van 3 hoog vinden 

van de woontoren die op ze 

neerkijkt. 

9. Waarom zoveel hotels? 

10. Minder hotels en meer openbaar 

groen 

11. Parkeren moet overal mogelijk 

blijven 

12. Geen hotels en geen hoogbouw. 

 

 

1. Een van de doelen van de 

Ruimtelijk Economische 

Visie, vastgesteld door de 

gemeenteraad in oktober 

2017, en de richtlijnen is 

meer levendigheid in het 

gebied creëren. De 

verblijfsplekken en The 

Joan met o.a. creatieve 

bedrijfsruimte en 

zelfstandige horeca zijn de 

eerste stappen naar een 

levendig gebied. 

2 Leefbaarheid, (openbaar) 

groen en duurzaamheid 

zijn belangrijke 

uitgangspunten van de 

richtlijnen. De 6 principes 

voor een duurzaam leef- 

en werkklimaat zien o.a. 

toe op duurzaamheid, 

leefbaarheid en groen.  

3. Hotels zorgen voor 

levendigheid en 

functiemening in gebieden 

waar vanwege milieueisen 

geen woningen 

gerealiseerd kunnen 

worden. De komst van 

nieuwe hotels in het ABPZ 

is met de richtlijnen 

beperkt op twee nieuwe 

hotelvestigingen. 
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4. De gemeente kiest in 

gebieden nabij een 

metrohalte en het water 

voor een bouwhoogte van 

50 of 70 meter. Echter zal 

het grootste gedeelte van 

de gebouwen lager zijn. 

Door een maximum te 

bebouwen oppervlakte aan 

te geven en strenge eisen 

aan de hoogbouw te 

stellen ontstaat (bijv. 

windhinder, schaduw) een 

levendige afwisselende 

stad met een 

hoogwaardige openbare 

ruimte.  

5. De gemeente heeft als 

doel het gebruik van 

duurzame mobiliteit te 

stimuleren. Dankzij de 

twee metrohaltes is het 

ABPZ bijzonder goed 

bereikbaar met het OV. 

Daarnaast wordt door 

nieuwe bedrijven een 

mobiliteitsplan opgesteld 

waarmee alternatieven 

voor de auto worden 

gezocht, bijv. gebruik van 

OV of deelauto’s. Met de 

twee genoemde 

argumenten kan een 
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lagere parkeernorm 

worden vastgesteld.  

6. Zoals in de concept 

richtlijnen aangegeven zijn 

de nabijheid bij een 

metrohalte en het water 

(de twee vaarten) leidend 

voor het bepalen van de 

bouwhoogte. In de 

richtlijnen is de 

onderbouwing hiervan 

verder aangescherpt. 

7. Een dergelijke visie is te 

gedetailleerd voor de 

richtlijnen. Met de 

richtlijnen wordt slechts de 

mogelijkheid voor 

kleinschalige 

leisure/recreatie benoemd. 

Bij de uitwerking van 

initiatieven van initiatieven 

voor leisure/ recreatie 

dient onderzocht te 

worden in hoeverre er 

behoefte is aan het 

initiatief.  

8. De te realiseren woningen 

in het ABPZ zijn geschikt 

voor mensen die in 

gemengd stedelijk gebied 

willen wonen. Dit is een 

geheel andere doelgroep 

dan inwoners van de kern 

Ouderkerk. Echter is er in 
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de regio Amsterdam een 

grote behoefte aan 

woningen in een gemengd 

stedelijk gebied. 

9-12. Zie beantwoording 2, 3 en 

5. 
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onderwerp : Effectgestuurd Beheer Openbare Ruimte 

portefeuillehouder : Wethouder Boomgaars 
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Samenvatting 
Het onderhoud van de openbare ruimte is voor wegen, civiele kunstwerken en openbare 

verlichting en de verkeersregelinstallatie vastgelegd in beheerplannen 2019-2028. Deze 

plannen zijn opgesteld aan de hand van de methode effectgestuurd beheer. Voor integrale 

projecten is ook gekeken welk budget de komende jaren nodig is voor planmatig 

onderhoud groen. Met deze beheerplannen is op een transparante manier inzichtelijk 

gemaakt waar de prioriteiten liggen de komende jaren en aan welk maatschappelijk effect 

ze bijdragen. De komende jaren is meer geld nodig om de openbare ruimte op het 

gewenste niveau te houden. Dit komt doordat de huidige budgetten de afgelopen jaren 

onvoldoende waren om het gewenste niveau te behalen. 

 

Doordat de benodigde bedragen voor planmatig onderhoud per jaar kunnen fluctueren is 

het gewenst om de bedragen te onttrekken uit een reserve. Dit dempt de fluctuatie 

doordat jaarlijks een vast bedrag gestort wordt om de reserve op peil te houden. Nu voor 

alle assets inzichtelijk is welke kosten verwacht worden is het mogelijk een reserve 

planmatig onderhoud openbare ruimte in te stellen. De reserve wegen en de huidige 

budgetten van de assets groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting voor groot 

onderhoud vanuit de exploitatie worden hierin ondergebracht. Deze toevoeging is 

onvoldoende en daarom moet er extra gestort worden. De toevoeging zal de komende 

jaren stijgen met €100.000,- van 2020 tot en met 2024 en daarna structureel op 

€400.000,- blijven. Voor dagelijks onderhoud aan de wegen zal jaarlijks extra budget 

nodig zijn van €225.000,-. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Specifiek voor wegen is de verantwoordelijkheid van de gemeente als wegbeheerder 

vastgelegd in de Wegenwet, Wegenverkeerswet 1994 en het Burgerlijk Wetboek. Daarin 

worden eisen neergelegd rondom het adequate beheer en onderhoud van de wegen, te 

treffen maatregelen rondom veiligheid en het functionele gebruik van wegen, alsmede 

aansprakelijkheid voor schade. Ook voor de overige objecten in de openbare ruimte 

gelden eisen en richtlijnen voor onderhoud. Kortom, de gemeente heeft en voelt de plicht 

om de openbare ruimte deugdelijk te onderhouden. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De openbare ruimte van de gemeente Ouder-Amstel bevat veel objecten zoals 696.500 

m2 verharding, 70 civiele kunstwerken zoals bruggen en 2601 lichtmasten. Dergelijke 

objecten worden ook wel ‘assets’ genoemd. Ze worden aangelegd met een bepaald doel 

namelijk het bereiken van een maatschappelijk effect. Bij wegen bijvoorbeeld het bieden 

van toegankelijkheid en voor verlichting het geven van (sociale) veiligheid. Daarnaast 

vertegenwoordigen de assets een kapitaalwaarde en moeten daarom goed onderhouden 

worden. Het onderhoud van de assets wordt weergegeven in een beheerplan. Hierin staat 

hoe het moet worden onderhouden om het op het kwaliteitsniveau te behouden dat de 

raad heeft vastgesteld in het integraal beleidsplan openbare ruimte.  
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In september 2016 is door B&W besloten in te stemmen met de voorlopige 

meerjarenplanning voor het wijkgericht groot planmatig onderhoud van de wegen van de 

gemeente Ouder-Amstel voor de jaren 2017-2026. Voor de assets civiele kunstwerken en 

openbare verlichting was er geen beheerplan of het was verouderd. Tevens is er toen 

mee ingestemd om de planning te optimaliseren door middel van de implementatie van 

Assetmanagement. Dit is nader ingevuld aan de hand van effectgestuurd beheer. Deze 

methode is gebruikt om de beheerplannen ‘Effectgestuurd Beheerplan Wegen 2019-

2028’, ‘Effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028’ en ‘Effect gestuurd 

beheerplan Openbare Verlichting en VerkeersRegelInstallatie’ op te stellen. Daarbij is 

gebruik gemaakt van de door B&W op 13 februari 2018 vastgestelde risicomatrix. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De objecten zijn de afgelopen periode getoetst aan de matrix zodat inzichtelijk gemaakt 

is wat de schade als effect zal hebben op de prestatie van het object. Bijvoorbeeld, welk 

effect hebben scheuren in het wegdek op veiligheid, bereikbaarheid enzovoorts. Waar het 

verwachte effect onacceptabel werd (aangegeven met de kleur rood), is bekeken welke 

maatregelen nodig zijn om te zorgen dat het effect weer in het groen komt, dus dat de 

weg weer veilig is. De kosten voor deze maatregelen zijn in kaart gebracht. Deze zijn nu 

goed inzichtelijk voor de komende vier jaar op basis van maatregelen. De jaren erna zijn 

voor wegen inschattingen gemaakt op basis van kengetallen van het areaal omdat voor 

die jaren wel bekend is dat onderhoud nodig is maar nog niet precies bekend is bij welke 

weg en welke maatregel.  

 

Dit overzicht in kosten voor planmatig en dagelijks onderhoud is niet alleen gemaakt 

vanuit de beheerplannen wegen, kunstwerken en openbare verlichting maar ook voor 

groen voor de locaties waar de wegen aangepakt moeten worden met planmatig 

onderhoud. Als straten opgehoogd worden moeten ook de plantsoenen en bomen 

meegenomen worden omdat ze het anders niet overleven. Daarnaast zijn de kosten voor 

het baggeren van de watergangen meegenomen. De kosten voor investeren in en 

vervangingen van speeltoestellen (dat hoort bij planmatig onderhoud) wordt inzichtelijk 

gemaakt in het nieuwe speelplekkenbeleid dat dit jaar wordt opgeleverd. Zie voor een 

totaaloverzicht van het planmatig en dagelijks onderhoud tabel 1 tot en met 3 

Meerjarenplanning Openbare ruimte 2019-2023. Dagelijks onderhoud is onderhoud wat 

klein van omvang is en vaak urgent om de veiligheid te waarborgen. Denk aan het 

vervangen van een kapotte lamp of het vullen van gaten in de weg. Planmatig onderhoud 

is onderhoud wat groter is en gepland wordt. Denk hierbij aan het asfalteren van de weg 

of het vervangen van de leuningen van een brug. 

 

Hieronder wordt per asset toegelicht wat de staat is van de asset, wat er mee moet 

gebeuren de komende jaren en welke kosten worden voorzien. 

 

Toelichting Wegen 

Uit de inspectie van 2017 blijken op basis van risico’s en technische kwaliteit de volgende 

scores: 79% voldoende, 14,3% matig en 6,7% onvoldoende. Dit is landelijk gezien een 

redelijke score waarbij we zien dat met name het percentage “voldoende” aan de 

landelijke ondergrens zit en “matig” aan de hoge kant is. Dit is ook in lijn met wat buiten 

gezien wordt en waar het collegeprogramma op aansluit. De staat van de wegen gaat 

langzaam, maar zeker, achteruit. 

 

De kosten voor het onderhoud van de wegen gaan voor de komende tien jaar stijgen. Dit 

ligt niet aan de nieuwe werkwijze maar aan het feit dat de budgetten de afgelopen jaren 

bevroren waren en de wegen daardoor langzaam achteruit gingen. De wegen die nu als 

eerste aangepakt moeten worden met groot onderhoud zaten voor het grootste deel al in 

de huidige meerjarenplanning en de kosten hiervan waren al opgenomen in de reserve 

Wegen. Vanwege de nieuwe manier van risico inschatten is de meerjarenplanning 

evenwel op punten gewijzigd. Met mogelijke functionele wijzigingen is financieel geen 

rekening gehouden omdat een beheerplan uitgaat van het in stand houden van het 
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object dus van 1 op 1 beheer. Per project wordt uiteraard wel gekeken of herinrichting 

zoals verkeersmaatregelen noodzakelijk is, denk hierbij aan veilig thuis school routes 

nodig zijn. 

Uit het beheerplan blijkt dat de benodigde budgetten voor dagelijks onderhoud stijgen 

(tabel 1). Dit komt met name doordat planmatig onderhoud naar achteren geschoven 

wordt en de wegen met dagelijks onderhoud onderhouden worden, maar ook doordat het 

budget dat beschikbaar was niet toereikend was voor het huidige areaal. Het huidige 

budget voor dagelijks onderhoud van de wegen is €250.000,- per jaar. Hiervan is  

€80.000,- voor open verharding (tegels en straatstenen) en €170.000,- voor gesloten 

verharding (asfalt) beschikbaar. Het extra benodigde bedrag van €225.000,-  is nodig om 

het areaal weer op het gestelde ambitieniveau te krijgen en te houden. Dit is exclusief 

kosten eigen dienst. De eigen dienst is de stratenmaker in dienst bij Duo+ en doet het 

dagelijks onderhoud van de wegen en wordt uit een ander budget betaald. 

  

Voor het planmatig onderhoud blijven de benodigde budgetten de komende jaren gelijk. 

De eerste vier jaar is goed inzichtelijk te maken met ramingen wat de verwachte kosten 

zijn. Daarna is dat niet mogelijk omdat het verouderingsproces van wegen grillig kan 

zijn. Om toch goed inzicht te houden wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de 

inspecties en de risicomatrix. Zo zijn de meest actuele en accurate cijfers beschikbaar. 

Om toch een doorkijk te geven naar de kosten voor wegen na 2022 is gebruik gemaakt 

van landelijke kengetallen op basis van het areaal, de type wegen en de ondergrond. De 

daarmee geschatte benodigde budgetten stijgen na 2023 aanzienlijk. 

De meeste projecten omvatten totale vervanging van de weg inclusief groen en riolering. 

Deze projecten vallen dan ook onder de term vervangingsinvestering waardoor deze 

budgetten geactiveerd worden en in 30 jaar afgeschreven worden. 

 

Toelichting Civiele Kunstwerken 

Het huidige areaal kunstwerken betreft ongeveer 70 kunstwerken in de vorm van 

bruggen, brugduikers en viaducten (met wat geluidsschermen). Er zijn ook ongeveer 100 

stuks oeverbescherming van verschillende lengtes. Naar aanleiding van de uitgevoerde 

inspectie eind 2017 kunnen wij stellen dat het gehele areaal in redelijk goede staat is. 

Voor het dagelijks onderhoud aan de civiele kunstwerken is niet meer budget nodig. Voor 

planmatig onderhoud stijgen de kosten doordat de kunstwerken met 

levensduurverlengende maatregelen in stand gehouden moeten worden. Dit geeft de 

komende tien jaar een stijging van extra benodigd budget. De eerste jaren gemiddeld 

rond de €35.000,- en vanaf 2023 gemiddeld €200.000,- per jaar extra op het huidige 

budget. 

 

Toelichting Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallatie 

Voor dagelijks onderhoud van de openbare verlichting is niet meer budget nodig. Voor 

het planmatig onderhoud is voor de vervangingen naar armaturen met LED-verlichting, 

het uitvoeren van veiligheidsinspecties en het vervangen van instabiele masten het 

budget toereikend. Wel is eenmalig extra budget nodig voor het aanstellen van een 

installatieverantwoordelijke en het eenmalig omvormen van het gecombineerde net met 

Liander naar 100% eigen net op drie locaties. De kosten hiervan zijn voor de komende 

twee jaar in totaal €40.000,-. 

 

De verkeersregelinstallatie is in 2018 geheel vervangen (zowel het binnenwerk als de 

verkeerslichten). De staat van deze installatie is dan ook zeer goed. Het huidige budget 

voor dagelijks onderhoud is de komende jaren toereikend. 

 

Toelichting Reserve Openbare Ruimte 

Budgetten voor planmatig onderhoud worden nu voor wegen gehaald uit de reserve 

wegen en voor civiele kunstwerken, groen, openbare verlichting en watergangen uit de 

exploitatie. De benodigde budgetten kunnen per jaar flink wisselen. De hoogte van het 

benodigd budget hangt immers af van de geplande werkzaamheden en de grootte van 

het project. Jaarlijkse fluctuaties zijn ongewenst op de begroting. Daarom is het voorstel 
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een reserve openbare ruimte in te stellen waar de benodigde budgetten uitgehaald 

worden. Deze reserve wordt gevuld door de reserve wegen op te heffen en de al 

geraamde budgetten over te zetten naar de reserve openbare ruimte. Daarnaast worden 

de budgetten voor het groot onderhoud voor groen, openbare verlichting en civiele 

kunstwerken uit de begroting gehaald en ook overgezet. De planmatig 

onderhoudsprojecten groen worden de komende jaren voor zover mogelijk bekostigd uit 

het budget adoptiegroen en compensatiefonds A9. Doordat voor de komende jaren 

inzichtelijk is wat verwacht wordt aan kosten, is een goed overzicht te maken wat er 

nodig is aan bedragen de komende jaren. 

Bij gebruik van een reserve mag deze niet onder de nul komen. De reserve is zonder 

extra storting onvoldoende gevuld om over tien jaar niet in het rood uit te komen. De 

eerste jaren is er voldoende budget maar na 2024 loopt de reserve zonder extra 

toevoeging leeg (tabel 2). Er zal dus extra gestort moeten worden. Dit kan met een 

ingroeimodel waarbij de toevoeging aan de reserve jaarlijks met € 100.000,- stijgt 

(cumulatief dus) (tabel 3). Met een jaarlijks extra bedrag van € 400.000,- per 2023 is tot 

2028 de reserve voldoende op peil (exclusief inflatie). 

 

Wat gaan we doen? 
Extra investeren in de wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, en het groen in 

Ouder-Amstel. Bij goedkeuring van de planning voor het planmatig onderhoud, wordt 

deze uitgevoerd. Deze wordt jaarlijks bijgesteld en vastgelegd in een operationeel 

jaarplan planmatig onderhoud openbare ruimte die vastgesteld wordt door het college. 

Zie voor een overzicht welke wegen en kunstwerken de komende jaren op de planning 

staan tabel 4.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Door het toepassen van effectgestuurd beheer bij het prioriteren van de 

onderhoudsbehoeftes aan de objecten in de openbare ruimte worden de 

maatschappelijke effecten veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, gevolgschade en 

imago nadrukkelijk betrokken. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Per asset is in kaart gebracht welke objecten de komende 1 à 2 jaar onderhoud nodig 

hebben en welke de komende 3 tot 5 jaar. De onderbouwing hiervan is terug te vinden in 

de opgestelde paspoorten van de wegen en civiele kunstwerken. Dit onderhoud is geen 

luxe maar het basisniveau dat nodig is om uit de rode vakken van de matrix te komen. 

Het uitstellen van dit onderhoud zal dan ook een ongewenst effect hebben op veiligheid, 

bereikbaarheid, duurzaamheid, gevolgschade en imago. Uitstellen zal op de korte termijn 

effect hebben op de financiën maar op de langer termijn is het onvermijdelijk dat de 

assets onderhoud nodig hebben. Bij uitstel zal dit onderhoud nog kostbaarder zijn 

wanneer het volgens planning uitgevoerd wordt. Daarnaast zal de (sociale) veiligheid in 

het geding komen, zullen er veel klachten komen van inwoners en zal de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid afnemen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Om fluctuatie in de begroting te voorkomen is het zinvol een reserve planmatig 

onderhoud openbare ruimte in te stellen. Daarbij zal jaarlijks extra bijgestort moeten 

worden in deze reserve en in de begroting voor dagelijks onderhoud wegen. In de 

aanloop naar de kadernota worden de genoemde bedragen verwerkt. Daar of in de 

begroting kan door de Raad een totaalafweging gemaakt worden over de financiën van 

de gemeente. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

U wordt met dit raadsvoorstel op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de 

beheerplannen en de financiële consequenties. U bent over de gebruikte methode al 

eerder geïnformeerd met een bijeenkomst over effectgestuurd beheer op 14 februari 

2019. 
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Inwoners worden op de hoogte gesteld dat een nieuwe planning is gemaakt voor de 

komende vier jaar voor onderhoud aan de buitenruimte. Per jaar wordt inzichtelijk 

gemaakt welke projecten op de planning staan door het operationeel jaarplan en deze 

wordt gepubliceerd. 

 

Wat is het vervolg? 

Van het extra budget worden de komende jaren de wegen, civiele kunstwerken, 

openbare verlichting en het groen in Ouder-Amstel weer op het gewenste niveau 

gebracht 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Bij goedkeuring van de planning voor het planmatig onderhoud wordt deze uitgevoerd. 

Deze planning wordt jaarlijks bijgesteld en vastgelegd in een operationeel jaarplan 

planmatig onderhoud openbare ruimte die ter vaststelling aan het college wordt 

voorgelegd. De raad wordt geïnformeerd middels de P&C cyclus bij afwijkingen op de 

planning en budget van de reserve planmatig onderhoud openbare ruimte.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

L.J. Heijlman    J. Langenacker 
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Meerjarenplanning dagelijks en planmatig onderhoud  

 
Tabel 1 dagelijks onderhoud zonder bijstorten

Meerjarenplanning Dagelijks onderhoud

Verwachte kosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wegen 250.000€           476.000€           476.000€         476.000€           476.000€         476.000€         

Groen en Bomen 305.600€           305.600€           305.600€         305.600€           305.600€         305.600€         

Civiele kunstwerken 105.000€           105.000€           105.000€         105.000€           105.000€         105.000€         

Openbare verlichting 89.000€             89.000€             89.000€           89.000€             89.000€           89.000€           

Watergangen 11.000€             11.000€             11.000€           11.000€             11.000€           11.000€           

Speeltoestellen 60.245€             60.245€             60.245€           60.245€             60.245€           60.245€           

Verkeersregelinstallaties 6.000€               6.000€               6.000€             6.000€               6.000€             6.000€             

Totaal benodigd PO 826.845€           1.052.845€        1.052.845€      1.052.845€        1.052.845€      1.052.845€      

Beschikbaar budget 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wegen 250.000€           250.000€           250.000€         250.000€           250.000€         250.000€         

Groen+Bomen 305.600€           305.600€           305.600€         305.600€           305.600€         305.600€         

Civiele kunstwerken 105.000€           105.000€           105.000€         105.000€           105.000€         105.000€         

Openbare verlichting 89.000€             89.000€             89.000€           89.000€             89.000€           89.000€           

Watergangen 11.000€             11.000€             11.000€           11.000€             11.000€           11.000€           

Speeltoestellen 60.245€             60.245€             60.245€           60.245€             60.245€           60.245€           

Verkeersregelinstallaties 6.400€               6.400€               6.400€             6.400€               6.400€             6.400€             

Totaal beschikbaar DO 827.245€           827.245€           827.245€         827.245€           827.245€         827.245€         

Dagelijks onderhoud totaal 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Benodigd 826.845€           1.052.845€        1.052.845€      1.052.845€        1.052.845€      1.052.845€      

Beschikbaar budget 827.245€           827.245€           827.245€         827.245€           827.245€         827.245€         

Totaal Dagelijks Onderhoud 400€                  -225.600€          -225.600€       -225.600€          -225.600€       -225.600€       
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Tabel 2 Reserve planmatig onderhoud zonder bijstorten 

  

Meerjarenplanning Beheerplannen planmatig onderhoud

Verwachte kosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Wegen 16.000€             224.000€           388.000€         154.000€           708.000€         734.000€         760.000€         786.000€         812.000€         838.000€        

Groen en Bomen 33.000€             298.000€           135.000€         67.000€             73.000€           55.000€           55.000€           70.000€           154.000€         295.000€        

Civiele kunstwerken 31.000€             50.000€             288.000€         61.000€             155.000€         193.000€         383.000€         164.000€         204.000€         203.000€        

Openbare verlichting 137.000€           149.000€           129.000€         129.000€           129.000€         129.000€         129.000€         129.000€         129.000€         129.000€        

Watergangen 20.000€             20.000€             20.000€           20.000€             20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€          

Speeltoestellen -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Verkeersregelinstallaties -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Totaal benodigd PO 237.000€           741.000€           960.000€         431.000€           1.085.000€      1.131.000€      1.347.000€      1.169.000€      1.319.000€      1.485.000€     

Beschikbaar budget 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Jaarlijkse storting reserve wegen 130.000€           380.000€           430.000€         430.000€           430.000€         430.000€         430.000€         430.000€         430.000€         430.000€        

Groen en Bomen 43.000€             292.420€           79.580€           15.000€             15.000€           15.000€           15.000€           15.000€           114.000€         255.000€        

Civiele kunstwerken 25.000€             25.000€             25.000€           25.000€             25.000€           25.000€           25.000€           25.000€           25.000€           25.000€          

Openbare verlichting 126.500€           126.500€           126.500€         126.500€           126.500€         126.500€         126.500€         126.500€         126.500€         126.500€        

Watergangen 20.000€             20.000€             20.000€           20.000€             20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€          

Speeltoestellen -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Verkeersregelinstallaties -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Totaal beschikbaar PO 344.500€           843.920€           681.080€         616.500€           616.500€         616.500€         616.500€         616.500€         715.500€         856.500€        

Totaal Reserve Planmatig 

Onderhoud Openbare Ruimte 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginstand reserve 0 741.500€           838.420€         557.500€           735.000€         266.500€         -248.000€       -978.500€       -1.531.000€     -2.134.500€    

Verwachte kosten -237.000€          -741.000€          -960.000€       -431.000€          -1.085.000€    -1.131.000€    -1.347.000€    -1.169.000€    -1.319.000€     -1.485.000€    

Stortingen in het Cultuurfonds -1.000€              -6.000€              -2.000€           -8.000€              -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Inbreng reserve wegen vanuit 2018 635.000€           

Beschikbaar budget 344.500€           843.920€           681.080€         616.500€           616.500€         616.500€         616.500€         616.500€         715.500€         856.500€        

Verhoging jaarlijkse storting 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eindstand reserve 741.500€           838.420€           557.500€         735.000€           266.500€         -248.000€       -978.500€       -1.531.000€    -2.134.500€     -2.763.000€    
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Tabel 3 Reserve planmatig onderhoud met bijstorten 
 

Meerjarenplanning Beheerplannen planmatig onderhoud

Verwachte kosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Wegen 16.000€             224.000€           388.000€         154.000€           708.000€         734.000€         760.000€         786.000€         812.000€         838.000€        

Groen en Bomen 33.000€             298.000€           135.000€         67.000€             73.000€           55.000€           55.000€           70.000€           154.000€         295.000€        

Civiele kunstwerken 31.000€             50.000€             288.000€         61.000€             155.000€         193.000€         383.000€         164.000€         204.000€         203.000€        

Openbare verlichting 137.000€           149.000€           129.000€         129.000€           129.000€         129.000€         129.000€         129.000€         129.000€         129.000€        

Watergangen 20.000€             20.000€             20.000€           20.000€             20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€          

Speeltoestellen -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Verkeersregelinstallaties -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Totaal benodigd PO 237.000€           741.000€           960.000€         431.000€           1.085.000€      1.131.000€      1.347.000€      1.169.000€      1.319.000€      1.485.000€     

Beschikbaar budget 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Jaarlijkse storting reserve wegen 130.000€           380.000€           430.000€         430.000€           430.000€         430.000€         430.000€         430.000€         430.000€         430.000€        

Groen en Bomen 43.000€             292.420€           79.580€           15.000€             15.000€           15.000€           15.000€           15.000€           114.000€         255.000€        

Civiele kunstwerken 25.000€             25.000€             25.000€           25.000€             25.000€           25.000€           25.000€           25.000€           25.000€           25.000€          

Openbare verlichting 126.500€           126.500€           126.500€         126.500€           126.500€         126.500€         126.500€         126.500€         126.500€         126.500€        

Watergangen 20.000€             20.000€             20.000€           20.000€             20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€           20.000€          

Speeltoestellen -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Verkeersregelinstallaties -€                   -€                   -€                -€                   -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Totaal beschikbaar PO 344.500€           843.920€           681.080€         616.500€           616.500€         616.500€         616.500€         616.500€         715.500€         856.500€        

Totaal Reserve Planmatig 

Onderhoud Openbare Ruimte 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginstand reserve 0 741.500€           938.420€         857.500€           1.335.000€      1.266.500€      1.152.000€      821.500€         669.000€         465.500€        

Verwachte kosten -237.000€          -741.000€          -960.000€       -431.000€          -1.085.000€    -1.131.000€    -1.347.000€    -1.169.000€    -1.319.000€     -1.485.000€    

Stortingen in het Cultuurfonds -1.000€              -6.000€              -2.000€           -8.000€              -€                -€                -€                -€                -€                 -€                

Inbreng reserve wegen vanuit 2018 635.000€           

Beschikbaar budget 344.500€           843.920€           681.080€         616.500€           616.500€         616.500€         616.500€         616.500€         715.500€         856.500€        

Verhoging jaarlijkse storting 100.000 200.000 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Eindstand reserve 741.500€           938.420€           857.500€         1.335.000€        1.266.500€      1.152.000€      821.500€         669.000€         465.500€         237.000€        
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Integrale projecten (wegen, riolering, groen en openbare verlichting) 

Azaleastraat e.o.  
Fietspad de Slinger 
Hoger Einde-Noord 

Kloosterbuurt 
Koninginnenbuurt 
Meidoornstraat 
Rijksstraatweg 
Sluisplein 
 

Groot onderhoud Wegen 

Fietspad rijksweg A2  
Hogerlustlaan 
Prins Hendrikstraat 
Ronde Hoep-Oost 
Vondelstraat 

Waver 
 

 
Tabel 4 Overzicht Integraal planmatig onderhoud 2019-2022  (op alfabetische volgorde omdat 
planjaar nog kan wijzigen) 



1 Raadsbesluit 2019/48: Effectgestuurd beheer Openbare Ruimte  

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 21 mei 2019, nummer 2019/48 

 

 

BESLUIT : 
 

1. In te stemmen met de werkwijze effectgestuurd beheer voor het onderhoud van de 

openbare ruimte. 

2. Een reserve planmatig onderhoud openbare ruimte in te stellen. 

3. De reserve wegen per 01-01-2019 op te heffen en het saldo per die datum toe te 

voegen aan de reserve planmatig onderhoud openbare ruimte. 

4. De exploitatiekosten voor planmatig onderhoud toe te voegen aan de reserve 

planmatig onderhoud openbare ruimte. 

5. De kosten van het planmatig onderhoud te dekken uit de reserve planmatig 

onderhoud openbare ruimte. 

6. Kennis te nemen van het feit dat: 

a. om het planmatig onderhoud voor de komende tien jaar op het gewenst 

niveau te krijgen het nodig is om de jaarlijkse toevoeging aan de reserve met 

€100.000,- te laten stijgen tot €400.000,- structureel tussen 2020 en 2023 en 

later;  

b. voor het dagelijks onderhoud wegen vanaf 2020 jaarlijks structureel 

€225.000,- extra nodig is; 

c. dat bij de kadernota 2020 wordt voorgesteld om deze extra budgetten in de 

begroting 2020 en verder te verwerken; 

d. de financiële gevolgen, van het effectgestuurd beheer voor het onderhoud, in 

de begroting 2019 worden verwerkt. 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019  

 

De griffier,        de voorzitter, 

 

 

 

 

plv E. Kling              J. Langenacker 
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Samenvatting 

Inleidend 

De functie van het wegennet is het verkeer veilig, vlot en comfortabel te verwerken. Het is de taak van de 

overheid ervoor te zorgen dat dit wegennet zijn functie blijvend kan vervullen. Dit Effectgestuurd 

Beheerplan Wegen 2019 – 2028 voor de gemeente Ouder-Amstel heeft betrekking op het onderhoud aan 

de wegen. Het doel van dit beheerplan is inzicht geven in de hoeveelheid wegen die de gemeente in 

beheer heeft en de kwaliteit van het wegenareaal. Daarbij is aangegeven welke risico’s er zijn op het 

gebied van de belangrijkste maatschappelijke effecten: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, imago en 

kosten. Dit geeft inzicht in de meerjarige begroting voor wegbeheer.  

 

Beleidsuitgangspunten 

Het coalitieakkoord schetst de belangrijkste strategische kaders voor de inrichting en uitvoering van het 

beheer en onderhoud aan de gemeentelijke wegen. Vastgesteld is dat de gemeente het budget voor het 

onderhoud van wegen verhoogd om het proces te versnellen. Het achterstallig onderhoud aan de wegen 

krijgt de eerste prioriteit. Voor het huidige plan wordt naast de systematiek van assetmanagement gebruik 

gemaakt van de CROW systematiek. Juist hierdoor is er een transparant, objectief en effectgestuurd 

wegbeheer mogelijk. 

 

Assetmanagement 

Voor het bepalen of een weg onderhoud nodig heeft moet worden bepaald welke risico’s voor de 

betreffende weg worden gezien met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, kosten zoals 

vervolgschade en imago. Voor alle risicovolle wegen is een analyse van risico’s op prestaties opgesteld 

met als resultaat een risicobeoordeling. Wegen met een of meerdere onacceptabele risico’s hebben een 

hoge prioriteit en vragen grotere beheerinspanning om de geïdentificeerde risico’s te verminderen. 

Risico’s die als ‘acceptabel’ uit de analyse komen hebben vanuit beheeroogpunt een lage prioriteit en 

vragen slechts geringe beheerinspanning. Om de risico’s op een uniforme, zo objectief mogelijke, manier 

te borgen is gebruik gemaakt van een risicomatrix die in 2018 is vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders. 

 Groen (voldoende): acceptabel laag risico; 

 Oranje (matig): acceptabel laag risico, maar kritisch blijven kijken; 

 Rood (onvoldoende): onacceptabel hoog risico. 

 

Staat van de wegen 

In dit beheerplan zijn alle wegen (en gebieden) van de gemeente geanalyseerd en beoordeeld. Het 

oppervlak verharde wegen in beheer van de gemeente Ouder-Amstel is circa 695.600 m2. Op basis van 

risico’s en technische kwaliteit is 79% voldoende, 14,3% matig en 6,7% onvoldoende. Dit is landelijk 

gezien een redelijke score waarbij we zien dat met name het percentage voldoende aan de landelijke 

ondergrens zit en matig aan de hoge kant is. Dit betekent in de praktijk dat de gestelde ambities nu niet 

gehaald worden en de kwaliteit van het areaal achteruit gaat met het huidige budget. 

Dit is ook in lijn met wat buiten gezien wordt en waar het collegeprogramma op aansluit.  
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Financiën 

De risicoanalyse laat zien dat verschillende wegen verschillende risicoprofielen hebben. Op basis van de 

uitkomsten is bepaald welke onderhoudsmaatregelen het meest passend zijn, inclusief de kosten die deze 

met zich meebrengen. Hierdoor is er sprake van optimaal, geïntegreerd en transparant wegbeheer met 

een onderbouwing van het voorgestelde dagelijks onderhoud en de voorgestelde specifieke maatregelen 

voor groot onderhoud.  

De kosten voor het onderhoud van de wegen voor de komende tien jaar gaan stijgen voor zowel dagelijks 

onderhoud als groot onderhoud. Met dit budget kunnen de gestelde ambities wel gehaald worden waarbij 

scherp aan de wind gevaren wordt. Dus waar mogelijk wordt onderhoud uitgesteld zonder onder het 

gewenste ambitieniveau te komen. Jaarlijks is gemiddeld €225.000,- extra nodig voor dagelijks onderhoud 

en voor groot onderhoud is jaarlijks 1,3 miljoen nodig waarbij voor de eerste jaren meer nodig is doordat 

er meer projecten uitgevoerd moeten worden. Dit laatste bedrag zal voor de meeste projecten geactiveerd 

kunnen worden en daarmee uitgesmeerd over de komende dertig jaar. 

Voor een specifiek overzicht voor de jaren 2019 – 2028 zie hoofdstuk 8 ‘Financieel resultaat’ en bijlage 4 

‘Financiële samenvatting’.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Voor u ligt het Effectgestuurd Beheerplan Wegen van de gemeente Ouder-Amstel. Hiervoor zijn alle 

wegen (en gebieden) van de gemeente geanalyseerd en beoordeeld. Op basis van de uitkomsten is 

bepaald welke onderhoudsmaatregelen het meest passend zijn en ook daarbij de kosten die deze 

maatregelen met zich mee brengen. Hierdoor is er sprake van optimaal, geïntegreerd en transparant 

wegbeheer met een onderbouwing van het voorgestelde dagelijks onderhoud en de voorgestelde 

specifieke maatregelen voor groot onderhoud. 

 

Traditioneel versus effectgestuurd onderhoud 

Wanneer we de uitkomsten uit de risicoanalyses vergelijken met het traditionele onderhoud op basis van 

alleen de CROW-wegsystematiek, wordt duidelijk dat effectgestuurd onderhoud bij meer wegen tot 

dagelijks onderhoud leidt. Dit betekent niet direct dat er sprake is van minder beheerkosten. Dit heeft twee 

oorzaken: 

 Ten eerste: Alhoewel slechts een beperkt aantal wegen intensiever beheerinspanning vraagt, 

zitten hier wel een aantal kostbare wegen bij; 

 Ten tweede: Zoals aangegeven gaat effectgestuurd onderhoud onder andere uit van de 

huidige situatie en wegconditie. Als de conditie van een weg over verloop van jaren langzaam 

achteruit gaat zal het onderhoud naar behoefte moeten worden aangepast (geïntensiveerd). 

Op deze manier worden risico’s goed beheerst, maar wel tegen geleidelijk stijgende kosten, 

terwijl de conditie van de weg niet beter wordt. Dit betekent dat het op enig moment zinvol is 

de weg niet steeds intensiever te onderhouden, maar grootschalig te renoveren of zelfs 

volledig te vernieuwen. Aan de hand van de jaarlijks terugkerende risicoanalyses en 

weginspectie kan worden besloten dat het risico van intensief onderhoud te groot wordt en dat 

wordt geadviseerd om te gaan renoveren. 

 

Dit betekent dat effectgestuurd onderhouden voor de korte termijn ( =< 5 jaar) een prima methode is. Door 

de jaarlijkse inspecties is er ook een goed beeld over de prognose op de langere termijn ( > 5 jaar) 

wanneer repareren omgezet moet worden in vervangen. Op deze manier is zowel het korte als het 

langere termijn beheer goed afgedekt. 

1.2 Doel beheerplan 

Het doel van dit Beheerplan Wegen is: 

 Inzicht geven in de hoeveelheid wegen die de gemeente in beheer heeft; 

 Inzicht geven in de kwaliteit van het wegenareaal; 

 Aangeven welke risico’s er zijn op het gebied van de belangrijkste maatschappelijke effecten: 

bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, imago en kosten; 

 Het onderbouwen van het wegbeheer voor 2019 - 2028; 

 Het geven van inzicht in de meerjarige begroting voor wegbeheer voor 2019 - 2028. 

1.3 Jaarplan 

De functie van het wegennet is het verkeer veilig, vlot en comfortabel te verwerken. Het is de taak van de 

overheid ervoor te zorgen dat dit wegennet zijn functie blijvend kan vervullen. Deze taak is met name 

vastgelegd in de Wegenwet. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een goed beheer is 

vastgelegd in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW) en de Wegenwet. Dit beheerplan vormt het kader 
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voor de gemeente Ouder-Amstel om aan de wettelijke verplichting voor goed wegbeheer te kunnen 

voldoen. 

 

Hierbij zijn enkele uitgangspunten relevant voor het beleid, namelijk:  

 Het veilig en toegankelijk houden van de openbare ruimte, waarbij de verschillende 

weggebruikers, ook mensen met een beperking, zich naar hun bestemming kunnen verplaatsen.  

 Het toepassen van duurzaam beheer. Dat wil zeggen dat de wegen tegen zo laag mogelijke 

kosten in stand worden gehouden tegen de afgesproken kwaliteitsniveau. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen / methoden. Er worden tijdig maatregelen 

getroffen om de wegconstructie zo lang mogelijk in stand te houden, waardoor er geen sprake is 

van kapitaalvernietiging. Er wordt elk jaar een weginspectie gedaan om dit te monitoren. 

1.4 Leeswijzer 

Allereerst worden in hoofdstuk 2 de wettelijke kaders kort beschreven en in hoofdstuk 3 wordt stilgestaan 

bij de beleidsuitgangspunten. In hoofdstuk 4 worden de normen en richtlijnen uit het CROW opgesomd. 

Ook wordt de beheersystematiek toegelicht die voor dit beheerplan is gehanteerd. In hoofdstuk 5 worden 

de assetmanagement-principes toegelicht en wordt aandacht besteed aan hoe deze principes concreet 

worden toegepast voor het wegbeheer. In hoofdstuk 6 wordt de huidige situatie kort beschreven en wordt 

stilgestaan bij de risico’s ervan. In hoofdstuk 7 wordt het jaarlijks onderhoud toegelicht, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de definities verhardingsbeheer in relatie tot Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV). Hoofdstuk 8 gaat in op het risicoprofiel, maatregelen en bijbehorende 

kosten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de wegen die de hoogste prioriteit hebben (op basis van de 

integrale beoordeling van wegen) waarvoor in 2019 en 2020 uitgebreide beheerinspanning nodig is. Ook 

worden de wegen besproken die in de jaren na 2020 specifieke aandacht verdienen en de overige 

aandachtspunten zijn ook nader toegelicht. Ten slotte beschrijft hoofdstuk 9 de gemeentelijke 

ontwikkelagenda. 
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2 Wettelijke kaders 

2.1 Landelijke wet- en regelgeving 

Bij het beheer van de wegen is de gemeente Ouder-Amstel verplicht om er voor te zorgen dat alle 

verhardingen blijven voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen: 

 De Wegenwet eist een adequaat beheer en onderhoud van de wegen; 

 De Wegenverkeerswet 1994 geeft aan dat de beheerder maatregelen moet treffen die de 

veiligheid van de weggebruiker en het functionele gebruik van de wegen waarborgt. Deze wet 

schrijft geen maatregelen voor. Het gaat hierbij vooral om functioneel beheer; 

 Daarnaast is de wegbeheerder, op basis van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor 

schade die weggebruikers oplopen door onveilige situaties. De wegbeheerder kan 

aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de 

weg. Dit betekent dat een gedegen onderhoudsbeleid, regelmatige weginspecties volgens de 

landelijke richtlijnen van CROW en een goed werkend systeem van wegbeheer onmisbaar 

zijn. 

 

Ten behoeve van dit beheerplan is voor alle wegen beschreven wat de actuele technische staat is. 

 

Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) 

Om het financieel toezicht op gemeenten doelmatig te kunnen uitvoeren, is een reglement opgesteld om 

de gemeentelijke begrotingen uniform op te stellen. Dit reglement heet Besluit Begrotingen en 

Verantwoording (BBV). Hierin zijn ook definities beschreven rond het begroten en onderverdelen van 

onderhoud aan kapitaalgoederen. Wegen worden hierin expliciet benoemd en vallen wel onder deze 

kapitaalgoederen. Vanuit het BBV wordt de volgende indeling gemaakt: 

 Onderhoud, zowel klein als groot onderhoud: lasten voor de instandhouding die in de jaarrekening 

(exploitatierekening) worden opgenomen; 

 Investeringen, waaronder ook integrale vervangingen: deze worden geactiveerd en in de balans 

opgenomen. 
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3 Beleidsuitgangspunten 

Naast wetten en regels heeft de gemeente zelf ook kaders gesteld en daarmee haar ambities in beleid 

vastgelegd. De relevante beleidsdocumenten met betrekking tot wegen zijn in deze paragraaf benoemd.  

3.1 Structuurvisie 

In de concept Visie 2030 ‘Verbindend, Uniek en Divers’ zijn de volgende punten voor het wegbeheer van 

belang:  

 De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn met hun woonomgeving.  

 Goede fysieke verbindingen met de regio en binnen de gemeente. 

 Goed en veilig toekomstbestendig fietsnetwerk. 

3.2 Coalitieakkoord 2018 – 2022 

Coalitieakkoord 2018 – 2022 “Betrokkenheid en daadkrachtig met openheid en optimisme” 

Het coalitieakkoord schetst de belangrijkste strategisch kaders voor de inrichting en uitvoering van het 

beheer en onderhoud aan de gemeentelijke wegen. De belangrijkste punten vanuit het collegeprogramma 

zijn: 

 De gemeente verhoogt het budget voor het onderhoud van wegen om het proces te versnellen. 

Het achterstallig onderhoud aan wegen krijgt de eerste prioriteit.  

 Onveilige situaties door diepe kuilen of gaten in de wegen worden in kaart gebracht en zo nodig 

aangepakt.  

 De gemeente richt wegen zoveel mogelijk in volgens het principe Duurzaam Veilig Verkeer bij 

regulier onderhoud.  

 De gemeente heeft de ambitie om het onderhoudsniveau van bestratingen voor wegen bestemd 

voor langzaam verkeer tijdig op niveau te brengen op plekken die niet voldoen aan de criteria van 

heel en veilig.  

 De gemeente streeft naar een goede doorstroming van het verkeer. Knelpunten dienen te worden 

aangepakt waarbij de verkeersveiligheid en vermindering van overlast belangrijke 

aandachtspunten zijn.  

 Klimaatadaptatie in het beheer van de openbare ruimte heeft in de gemeente Ouder-Amstel een 

hoge prioriteit.  

 De gemeente heeft de ambitie het fietsgebruik verder te stimuleren. Hiervoor wordt het reeds in 

gang gezette fietsbeleid uitgevoerd en waar nodig uitgebreid. De toegankelijkheid van 

fietsenstallingen krijgt een hoge prioriteit.  

 De gemeente wil de overlast terugdringen van onder meer de (snel)wegen. Hierbij wordt rekening 

gehouden met geluidsmetingen in de kernen.  

 De openbare ruimte (buitenruimte) moet de burger uitnodigen tot beweging en/of leiden tot 

ontmoetingen.  

 

3.3 Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 

Het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Ouder-Amstel is 21 december 2011 vastgesteld. De focus van 

dit plan is op het dagelijks beheer van de openbare ruimte. De inrichting en het gebruik van de openbare 

ruimte zijn hier niet in meegenomen. Hierbij worden zes structuurelementen (functioneel vergelijkbare 

gebieden) gebruikt: centra, hoofdwegen, bedrijventerreinen, groengebieden, woongebied en buitengebied.  

 

Ten aanzien van. wegen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
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 Het uitgangsniveau van de gemeente op basis van de CROW-richtlijnen voor het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte is: ‘Basis’ (niveau B). Dit geldt ook voor verhardingen, groen 

en meubilair (met uitzondering van straatmeubilair, openbare verlichting, berm/kruidenrijk gras, 

bosplantsoen en grasveld die assets mogen langzaam afzakken naar een niveau: ‘Laag’ (niveau 

C)). 

 Lage veiligheidsrisico’s, onderdelen die afzakken tot niveau ‘Laag’ (niveau C) is acceptabel.  

 De gemeente streeft naar geen kapitaalvernietiging voor verhardingen.  

 De gemeente heeft geen aandacht voor “pareltjes” in de openbare ruimte.  

 

Beeldkwaliteitsniveaus B en C zijn in de beeldkwaliteitscatalogus van CROW als volgt gedefinieerd:  

Tabel 1: Classificatie beeldkwaliteit 

 

A+ -B komen overeen met technisch voldoende, C is technisch matig en D is technisch onvoldoende. 

Zodra andere ambities geformuleerd worden qua duurzaamheid of beeldkwaliteit in het komend jaar op te 

leveren Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) wordt dit beheerplan waar nodig aangepast. 

3.4 Duurzaam Veilig Verkeer 

In het kader van Duurzaam Veilig Verkeer is er sterk ingezet op het creëren van 30 km zones. Op een 

aantal wijkontsluitingswegen na, is het wegennet binnen de bebouwde kom van Ouderkerk aan de Amstel 

en Duivendrecht voor een groot deel aangewezen en ingericht als 30km zone. De tweede fase richt zich 

vooral op het duurzaam veilig inrichten van de wijkontsluitingswegen. 

3.5 Beleidsnotitie Duurzaamheid 

In de Beleidsnotitie Duurzaamheid 2017 - 2021 van de gemeente Ouder-Amstel is de ambitie vastgelegd 

extra te investeren in een duurzame en circulaire leefomgeving. Duurzaamheid/duurzame mobiliteit wordt 

als vast onderdeel opgenomen in het gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid. Voor duurzame mobiliteit ligt 

de focus in deze nota op elektrisch vervoer en laadpunten en verbetering van de doorstroming van het 

verkeer door de aanpak van lokale knelpunten. De komende vier jaar worden er in de gemeente per jaar 

10 laadpunten bijgeplaatst.  

3.6 Toeristische uitvoeringsagenda 

In de toeristische uitvoeringsagenda zijn er door de gemeente twee speerpunten aangegeven met 

betrekking tot wegen:  

 Het realiseren van toeristische informatiepunten en het verbeteren van de infrastructuur en de 

mogelijkheden tot waterrecreatie.  

 Verbeteren verbindingen met Amsterdam.  

  

 Algemeen Beeldkwaliteit Technische kwaliteit 

A+ Zeer goed 
Prachtig; nagenoeg ongeschonden; zeer 

schoon 
(Zo goed als) nieuw; perfect onderhouden 

A Goed Mooi en comfortabel; erg schoon Technisch dik in orde; goed onderhouden 

B Voldoende Sober; functioneel; schoon 
Heel en veilig; functioneel; regelmatig 

onderhouden 

C Matig Schraal; onrustig beeld; vies 
Discomfort; enige hinder; veiligheid kan in het 

geding komen; matig onderhoud 

D Te slecht 
Verloedering; uitlokking van vernieling; 

sociale onveiligheid; erg vies 

Kapitaalvernietiging; functieverlies; 

aansprakelijkstelling; slecht onderhoud 
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4 Normen en richtlijnen 

De belangrijkste normen en richtlijnen waar de gemeente aandacht aan schenkt, zijn:  

 CROW-publicatie 146 a en b: ‘Handboek (globale) Visuele Inspectie 2011’ 

 CROW-publicatie 147: ‘Wegbeheer 2011’ 

 CROW-publicatie 185: ‘Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte’ 

 CROW-publicatie 323: ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’ 

 CROW-publicatie 280: ‘Bomen in verharding 2012’ 

 CROW Standaard Bepalingen RAW 2015 

 CROW-publicatie 96b: ‘Werk in uitvoering’. 

 CROW Beheersystematiek-Verhardingen (BS-V) 

4.1 Uitbreiding beheersystematiek wegen 

In de algemene beheerplannen in Nederland is tot nu toe gebruik gemaakt van de CROW 

beheersystematiek wegen voor het bepalen van onderhoudsmaatregelen. Deze systematiek gaat uit van 

de technische conditie van een weg. Op basis van specifieke schadebeelden kan aan de hand van de 

systematiek worden bepaald welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de weg weer in de gewenste 

conditie te krijgen en te houden. De waarde van deze CROW systematiek is dat een goed beeld wordt 

gegeven van de technische staat van een weg. Het onderhoud dat op basis van deze systematiek is 

bepaald, richt zich dan ook vooral op het weer technisch op orde krijgen van een weg. Deze informatie is 

ook bij het opstellen van dit beheerplan gebruikt.  

 

De beheersystematiek wegen richt zich dus bij de beoordeling van de ernst van de schade op de 

technische staat van de weg. Er wordt geen expliciete beoordeling gemaakt van de mogelijke impact van 

de schade op maatschappelijke effecten, als de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, imago en kosten. 

Hierdoor kunnen voor ongelijksoortige situaties gelijksoortige onderhoudsmaatregelen worden 

voorgeschreven. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer eenzelfde schadebeeld (bijv. ernstige scheurvorming) 

in een achterafweg en een doorgaande weg is geconstateerd. Het is duidelijk dat de impact van die 

schade op de bereikbaarheid op beide wegen niet hetzelfde is en onderhoudsmaatregelen en/of 

prioriteitstelling eveneens verschilt. Dit kan in de CROW systematiek minder goed worden meegenomen. 

Ook prioriteren is daardoor niet goed mogelijk. 

 

Om het beheer en onderhoud efficiënt en transparant uit te voeren, is de CROW wegsystematiek 

aangehouden voor het beoordelen van de technische staat van de weg. Daarnaast is de methodiek van 

assetmanagement toegevoegd. Hierdoor wordt niet alleen gekeken naar de technische conditie van de 

wegen, maar juist ook naar de risico’s daarvan. Assetmanagement is de systematiek die naar een weg 

kijkt vanuit de integrale functie ervan binnen het wegennet en op basis waarvan integrale keuzen kunnen 

worden gemaakt. Hierbij is het mogelijk meer aspecten mee te wegen dan alleen de technische conditie 

en is het ook mogelijk onderhoudsmaatregelen op verantwoorde wijze te prioriteren. Assetmanagement 

wordt breed toegepast op wegbeheer, maar ook in tal van andere sectoren die te maken hebben met het 

beheer van kapitaalintensieve arealen en installaties. Assetmanagement is vastgelegd in een ISO-norm 

en ook van kracht in Nederland (ISO-NEN 5500x). Bij assetmanagement gaat het om de juiste balans 

tussen gewenste maatschappelijke effecten, kosten en risico’s (zie volgende hoofdstuk voor toelichting). 

 

Met behulp van assetmanagement is voor alle betrokkenen op eenduidige wijze navolgbaar waarom 

bepaalde keuzen zijn gemaakt.  

 

Zowel de CROW systematiek als de systematiek van assetmanagement passen binnen het juridisch 

kader dat door de wetgever aan het wegbeheer is opgelegd.  
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5 Assetmanagementprincipes 

Assetmanagement is het beheer van middelen die een organisatie of bedrijf gebruikt om haar doelen te 

bereiken. Voor een bedrijf kan dit bijvoorbeeld een fabriek zijn of een wagenpark. Voor een school is dit 

het gebouw en speeltoestellen, voor een gemeente zijn het onder andere zaken die in de openbare ruimte 

te vinden zijn, waaronder wegen. 

 

Het beheer van die middelen is van groot belang: pas als het beheer goed wordt vormgegeven kunnen de 

organisatiedoelen optimaal worden bediend. Bij het bepalen van het juiste beheer gaat assetmanagement 

uit van een integrale afweging van prestaties, risico’s en kosten. Bij het toepassen van assetmanagement 

staan 2 principes centraal: 

 

Assetmanagement principe 1:  

 Wegen zijn geen doel op zich, maar middelen om te borgen dat de effecten op de voor de 

gemeente belangrijke maatschappelijke thema’s zoals bereikbaarheid, veiligheid, 

leefbaarheid, imago en gevolgkosten binnen acceptabele grenzen blijven; 

 

Assetmanagement principe 2:  

 De beoordeling van middelen is effectgestuurd: de omvang van een risico op het niet 

(volledig) halen van haar prestaties (m.b.t. de maatschappelijke effecten) is bepalend voor de 

beheerinspanning. 

 

Deze principes worden onderstaand toegelicht. 

 

Principe 1: Wegen zijn middelen, geen doelen 

Wegen zijn middelen om de belangrijke maatschappelijke effecten als goede bereikbaarheid, veiligheid, 

leefbaarheid, imago en kosten te bereiken. In de beoordeling van de wegen en het maken van 

beheerafwegingen staan deze doelen dan ook centraal. Het gaat dus niet primair om de technische staat 

van een weg, maar om de mate waarin de technische staat deze doelen ondersteunt (of schaadt). 

Maatschappelijke effecten / 

waarden 

Toelichting 

Bereikbaarheid Wegen zijn middelen om te borgen dat de gemeente en alle faciliteiten daarbinnen bereikbaar zijn voor 

de relevante gebruikersgroepen (inwoners, werknemers, logistieke diensten, toeristen, etc.) 

Veiligheid De gemeente is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en daaronder valt ook 

verkeersveiligheid. Wegen dienen dusdanig te worden beheerd dat veilig gebruik voldoende is geborgd. 

Leefbaarheid/attractiviteit 
De gemeente wil een plaats zijn waar inwoners met plezier wonen, werken en recreëren. Indien een 

slechte wegconditie kan leiden tot bijv. geluidsoverlast, kan er sprake zijn van een verminderde 

leefbaarheid. 

Gevolgkosten 

Adequaat en transparant financieel beheer is een belangrijk doel van de gemeente. Naast directe kosten 

voor het wegennet kunnen ook gevolgkosten moeten worden gemaakt: bijv. schadeclaims of extra 

kosten door uitstel van noodzakelijk onderhoud. Wegbeheer dient ook deze 2e orde kosten in de 

beheerafwegingen mee te nemen. 

Imago 

De gemeente wil laten zien dat ze haar taak zo goed mogelijk uitvoert. Als een weg er onvoldoende 

netjes bij ligt of anderszins onvoldoende aansluit bij de verwachtingen van inwoners, dient dit daarom in 

de beheerafwegingen te worden meegenomen. Klachten of stukken in de krant geven de 

maatschappelijke urgentie weer vanuit de inwoners. 

Tabel 2 Maatschappelijke effecten/waarden die in het kader van wegbeheer belangrijk zijn 
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Principe 2: wegbeheer is effectgestuurd 

Vanuit assetmanagement wordt bij het maken van beheerafwegingen de vraag gesteld:  

 

“Wanneer is goed, goed genoeg?” 

 

Met andere woorden: “Hoeveel beheerinspanning moet een organisatie leveren om te borgen dat een 

middel de gevraagde prestaties kan leveren?”. Te weinig inspanning/geld levert te hoge risico’s, te veel 

inspanning/geld is te kostbaar. 

 

Neem als voorbeeld ‘scheurvorming’: 

 Bij een intensief bereden weg is het risico op een ongeluk voor bijv. motorrijders hoog en is 

een grootschaliger beheerinspanning nodig; 

 In het geval van een achteraf-weg waar met name landbouwvoertuigen komen, is het 

veiligheidsrisico laag en kan worden volstaan met dagelijks onderhoud. 

 

Wat hier voor veiligheid is beschreven geldt evenzeer voor risico’s voor elk van de in de hiervoor 

beschreven maatschappelijke effecten/waarden: risico’s op bereikbaarheid, op leefbaarheid, op 

vervolgschade en op imago. De beheerprioriteit en beheerinspanning hebben dus een directe relatie met 

de risico’s die voor een bepaalde weg worden gezien. Simpelweg: hoe groter de risico’s voor een 

specifieke weg, hoe groter de beheerprioriteit en beheerinspanning voor die weg.  

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de beide assetmanagementprincipes zijn toegepast voor 

het wegbeheer van de gemeente Ouder-Amstel. 

5.1 Toepassing principes van assetmanagement voor Ouder-Amstel 

Voor het bepalen van de beheerinspanning van een weg dient te worden bepaald welke risico’s voor de 

betreffende weg worden gezien met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, vervolgschade 

en imago. 

Hiervoor dient alle relevante informatie van die weg te worden verzameld: 

 Ligging en functie van de weg in het wegennet; 

 Verkeersintensiteit; 

 Voornaamste gebruikers (autoverkeer, busroute, vrachtverkeer, motorrijders, fietsers, 

recreanten, etc.); 

 Technische staat en visueel beeld; 

 Historische informatie met betrekking tot schades, calamiteiten, klachten, leeftijd etc.; 

 Overige relevante informatie, waaronder: 

o Asfaltverharding vervangen voor elementenverharding in woonstraten (30km zones); 

o Gepland onderhoud aan dijken en riolering; 

o Grondgesteldheid, verzakkingsgevoeligheid; 

o Aanwezigheid van teerhoudend asfalt; 

o Aanwezigheid of mogelijkheid van boomwortelschade. 

 

Op basis van deze informatie kunnen risico’s worden geïdentificeerd. 

 

Vervolgens dienen de risico’s te worden beoordeeld:  

 Hoe hoog is een risico? 

 En: is dit risico dus acceptabel laag of onacceptabel hoog? 
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Risico’s die als ‘acceptabel’ uit de analyse komen, hebben vanuit beheeroogpunt een lage prioriteit en 

vragen slechts geringe beheerinspanning. Wegen met een of meerdere onacceptabele risico’s hebben 

een hoge prioriteit en vragen grotere beheerinspanning om de geïdentificeerde risico’s te verminderen. Dit 

is systematisch weergegeven in onderstaand schema. 

Weg x

Analyse: risico’s op prestaties

Prestatiecategorieën
1. Bereikbaarheid
2. Veiligheid
3. Leefbaarheid
4. Gevolgschade
5. Imago

Risicobeoordeling

Acceptabel laagOnacceptabel hoog

Monitoren en 
klein onderhoud

Groot onderhoud,
Of alternatief, bijv. 
snelheidsbeperking

Beoordelingskader

Risicomatrix

! 

Benodigde informatie
• Ligging en functie van de weg
• Verkeersintensiteit
• Voornaamste gebruikers
• Technische staat en visueel beeld
• Historische informatie
• Overige informatie

 

Figuur 1 Stappenplan risico gestuurd wegbeheer 

 

Zoals aangegeven verdienen wegen waarvan de risico’s met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid, 

leefbaarheid, imago en/of kosten als hoog worden ingeschat meer en eerder aandacht dan wegen 

waarvan de risico’s minder hoog zijn. Op deze manier ontstaat vanzelf ook een beeld van de prioriteiten 

die moeten worden gesteld: de wegen met de hoogste risico’s eerst. Dit gegeven is gebruikt bij het 

vaststellen van de beheerinspanning voor de komende beheerperiode van vijf jaar. 

5.2 Uniforme risicobeoordeling: Risicomatrix 

Van belang voor het goed doorlopen van het in de vorige paragraaf weergegeven schema, is dat risico’s 

op een uniforme, zo objectief mogelijke, manier worden beoordeeld. Het bepalen van de 

beheerinspanning op basis van subjectieve inschattingen (hoe goed bedoeld ook) levert slechts meer 

discussie. Bij een uniforme, objectieve beoordelingswijze is veel beter uitlegbaar waarom bepaalde 

keuzen zijn gemaakt. Dit bevordert het overleg op ambtelijk niveau en tussen ambtelijk en bestuurlijk 

niveau.  

Voor het borgen van uniformiteit wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde risicomatrix. Dit is een 

middel waarin voor elk van de benoemde maatschappelijk effect is aangegeven welk risiconiveau als 

acceptabel laag wordt gezien en welk risiconiveau als onacceptabel hoog. Het format is algemeen 

geldend binnen assetmanagement en is door het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Ouder-Amstel vastgesteld.  

 

De risicomatrix is opgenomen in bijlage A1 en wordt hieronder toegelicht. 
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Een risico bestaat altijd uit twee componenten:  

 De kans van optreden van een ongewenste gebeurtenis (bijvoorbeeld een ongeval als gevolg 

van de huidige wegconditie); 

 Het effect van die ongewenste gebeurtenis (bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek). 

 

De omvang van een risico wordt dus bepaald door de combinatie van: 

 De grootte van de kans; 

 De omvang van het effect. 

 

Kans en effect vormen beide een as op de risicomatrix en voor beide is een schaal van klein naar groot. 

Op de effect-as zijn vijf kolommen opgenomen met in elke kolom een maatschappelijk effect/waarde. Per 

waarde is in elke effectcategorie een korte beschrijving opgenomen van het effect dat daarbij past. Voor 

bijvoorbeeld veiligheid gaat dit van “schram/bult” via een aantal stappen naar “dodelijk ongeval of 

blijvende invaliditeit”.  

 

Op deze manier is voor elk risico (bijv. valrisico als gevolg van scheurvorming) de plek in de matrix te 

bepalen. Als dit is gedaan, is ook meteen te zien hoe het risico wordt beoordeeld: 

 Groen: acceptabel laag risico; 

 Oranje: acceptabel laag risico, maar kritisch blijven kijken of het risico niet naar rood 

doorschuift; 

 Rood: onacceptabel hoog risico. 

 

Duidelijk mag zijn dat voor de beoordeling van een weg de conditie ervan van belang is, maar dat conform 

de assetmanagementprincipes de conditie niet direct kan worden gekoppeld aan beheermaatregelen. 

Hiervoor is nodig dat op basis van de conditie, de functie van de weg, de intensiteit, wegtype, ligging en 

overwegingen, een inschatting van de risico’s op het niet halen van de maatschappelijke effecten wordt 

gemaakt. Na beoordeling van deze risico’s aan de hand van de risicomatrix kan vervolgens de 

beheermaatregel worden bepaald. De beheermaatregelen, zoals die uit de risicoanalyses voor de 

gemeente Ouder-Amstel naar voren komen, worden in hoofdstuk 6 besproken. 

 

De gemeente heeft de standaard risicomatrix toegepast en daar waar nodig bijgesteld op de situatie bij de 

gemeente. De risicomatrix is door het college van burgermeester en wethouders vastgesteld in 2018. Het 

is voor toekomstige beheerplannen mogelijk de risicomatrix aan te passen indien opgebouwde ervaring 

daartoe aanleiding geeft. Belangrijk nu echter is dat de risicoanalyse wordt toegepast op alle wegen en 

gebieden in de gemeente, zodat een concreet en consistent beeld ontstaat van de impact op het 

wegbeheer. 

5.3 Afbakening en uitgangspunten 

De prestaties van een weg worden naast de beheerinspanning bepaald door: 

 De weginrichting: een weg kan bijvoorbeeld een uitstekende conditie hebben, maar toch een 

hoog veiligheidsrisico hebben als gevolg van een onoverzichtelijke bocht of snelheid 

remmende inrichtingselementen; 

 Het weggebruik: als een weg een uitstekende conditie heeft, maar er wordt veel te hard 

gereden (in combinatie met de inrichting/geluid), kan dit tot verminderde beleving van de 

leefbaarheid leiden; 

 De sociale veiligheid: als een weg een uitstekende conditie heeft, maar de inrichting van de 

weg als onveilig wordt beoordeeld en/of ervaren (belevingswaarde).  
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In dit plan is specifiek gekeken naar het wegbeheer. Bij de risicovolle wegen is, indien hier mogelijkheden 

toe waren, bij de maatregelen ook de weginrichting of het gebruik ervan meegenomen.  

Bij de risicobeoordeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De basis voor de beoordeling is de huidige wegconditie (op basis van de inspectieresultaten 

2017); 

 Daarnaast wordt uitgegaan van de huidige weginrichting; 

 Er wordt uitgegaan van de huidige functie van een weg in het wegennet en het huidige 

gebruik; 

 Ook is uitgegaan van de huidige ruimtelijke inrichting (wijken, bedrijven, etc.). 

Bij de gemeente zijn de afgelopen tijd een aantal sessies gehouden die op een andere manier naar het 

beheer en onderhoud laten kijken. Waar voorheen vooral op technische kwaliteit en "het ziet er niet uit" 

werd gestuurd wordt nu gekeken naar de prestaties op de waardes (veiligheid, bereidbaarheid, 

leefbaarheid, imago, gevolgschade) zoals vastgesteld in de risicomatrix. Voor de straten die vanuit de 

technische kwaliteit de aankomende jaren voor onderhoud in de planning staan is een risicoanalyse 

uitgevoerd. Hiervoor is de risicomatrix opgesteld onder leiding van de expert op het gebied van 

risicomanagement de wegen/gebieden in de gemeente Ouder-Amstel. Het resultaat uit de risicomatrix is 

gebruikt door een team die vanuit de gemeente is gevormd. Hiervoor is een doorsnee van het ambtelijk 

apparaat gevormd die onder leiding van een expert in kaart hebben gebracht. Daarnaast is er binnen de 

gemeente ook een sessie gehouden met de politie en handhaving (BOA).  
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6 Huidige situatie 

6.1 Huidig areaal 

Het oppervlak verharde wegen in beheer van de gemeente Ouder-Amstel is circa 696.500 m2. Dit is 

exclusief Amstel Business Park. Dit gebied is buiten beschouwing gelaten omdat de openbare ruimte 

beheerd wordt door de gemeente Amsterdam. Ook de wegen die in beheer en eigendom zijn van het 

Groengebied Amstelland zijn in dit beheerplan niet opgenomen. De verharding die niet sportgebonden is 

op de sportparken is wel meegenomen. Hierbij wordt uitgegaan van dagelijks en planmatig onderhoud 

voor Vv CTO ’70 aan de Biesbosch 39 te Duivendrecht en voor SV Ouderkerk aan de wethouder 

Koolhaasweg 10 te Ouderkerk aan de Amstel het groot onderhoud. 

6.2 Beschrijving areaal 

Voor het areaal wordt onderscheid gemaakt tussen de types asfalt- en elementenverharding voor de 

wegfuncties fietspaden, voetpaden, wegen en parkeervoorzieningen. Voor het beheer en onderhoud 

wordt rekening gehouden met de onderhoudscyclus. Tevens zijn er een aantal half-verharde en 

onverharde wegen. Deze worden in dit plan verder niet behandeld want die vallen onder het beheerplan 

Groen.  

6.3 Risico’s areaal 

Jaarlijks worden alle wegen geïnspecteerd volgens de landelijke CROW-richtlijnen. Op basis van de 

risicosessies is vanuit de meest recente inspectie (2017) de onderstaande risicotabel opgesteld.  

 

Kwaliteit Totaal Toelichting 

Onvoldoende 46.677 m2 6,7% 
Er is op korte termijn (1 tot 2 jaar) onderhoud nodig.  

(= CROW richtlijn) 

Matig 99.707 m2 14,3% 
Er wordt op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) 

onderhoud verwacht (= CROW waarschuwingsgrens) 

Voldoende 550.116 m2 79% Onderhoud is technisch niet nodig. 

Totaal 696.500 m2 100%  

Tabel 3 Risicotabel op basis van kwaliteit  

 

In dit beheerplan zijn alle wegen (en gebieden) van de gemeente geanalyseerd en beoordeeld. Het 

oppervlak verharde wegen in beheer van de gemeente Ouder-Amstel is circa 695.600 m2. Op basis van 

risico’s en technische kwaliteit is 79% voldoende, 14,3% matig en 6,7% onvoldoende. Dit is landelijk 

gezien een redelijke score waarbij we zien dat met name het percentage voldoende aan de landelijke 

ondergrens zit en het percentage matig aan de hoge kant is. Dit is ook in lijn met wat buiten gezien wordt 

en waar het collegeprogramma op aansluit. De staat van de wegen gaat langzaam achteruit. 
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Elementenverharding zonder schades, Koningin Julianalaan  Asfaltweg zonder schades, Van de Madeweg 

 

  

Elementenverharding met ernstige schade, Vondelstraat Asfalt weg met scheurvorming, Ronde Hoep Oost 

Foto 1 t/m 4 Voorbeelden wegtypes en schades 

6.4 Effectgestuurd wegbeheer 

6.4.1 Analysestappen 

Voor het analyseren van het wegennet vanuit de beheervraag zijn de volgende stappen doorlopen: 

 Verzamelen van relevante informatie voor elke weg; 

 Bespreken van deze informatie in een team van kennisdragers (beheerders, projectleiders, 

beleidsmedewerkers Verkeer en IBOR); 

 Het individueel inschatten van risico’s en het scoren daarvan in de risicomatrix; 

 Het gezamenlijk bespreken van de risicoscores en in consensus besluiten tot definitieve 

risicoscores; 

 Het bepalen van de beheerinspanning (minimaal bij lage risico’s, anders bij te hoge risico’s); 

 Het bepalen van de onderhoudskosten met kennisdragers; 

 Het bepalen van prioriteiten op basis van de risicoscores. 
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6.4.2 Scope van de analyse 

Alle wegen en gebieden van de gemeente zijn beoordeeld. Daarbij is het volgende onderverdeling 

gemaakt: 

 Analyse van afzonderlijke wegen 

o Ruim 50 wegen zijn afzonderlijk geanalyseerd; dit betreft wegen die veelal een 

belangrijke functie binnen het wegennet hebben en in beeld waren als wegen die 

vanuit de weginspectie mogelijk op korte of middellange termijn (1 tot 5 jaar) groter 

onderhoud nodig hadden vanwege hun technische staat; 

 Analyse van gebieden 

o Wegen zijn gecombineerd als het beeld bestond dat binnen het gebied geen grote 

verschillen in functies, condities, gebruikers, etc. bestonden. Kortom, wanneer de 

wegen sterk op elkaar leken. 

o Vanuit de analyse van de afzonderlijke wegen was al naar voren gekomen dat 

bijvoorbeeld wegen binnen dezelfde woonwijk veelal hetzelfde risicoprofiel hadden. 

o Wel is steeds gekeken of binnen een gebied wellicht toch wegen zijn die apart 

moeten worden geanalyseerd; waar nodig is dit alsnog gedaan. 

o De volgende gebiedstypen zijn gebruikt: 

 woonwijken; 

 dorpscentra; 

 bedrijventerreinen 

 groengebieden; 

 buitengebieden. 

o De lijst van te behandelen wegen is samengesteld uit wegen die: 

 in de planning voorkomen; 

 regelmatig onderwerp van discussie zijn; 

 volgens de wegbeheer aandacht vereisen. 

6.4.3 Resultaten 

De resultaten van de risicoanalyse zijn per weg/gebied vastgelegd in datasheets. Daarin is ook de 

volgende informatie opgenomen: 

 Foto van de weg/het gebied; 

 Functie, intensiteit, informatie met betrekking tot conditie van de weg; 

 Overwegingen die relevant zijn voor het beoordelen van de risico’s; 

 De risicomatrix, met daarin de score op elk maatschappelijk effect (beschikbaarheid, 

veiligheid, leefbaarheid, gevolgkosten en imago); 

 Een korte samenvatting van de beoordeling van de weg; 

 De voorgestelde beheermaatregelen en indien aan de orde, mogelijke alternatieve 

maatregelen; 

 Overige opmerkingen, indien niet relevant voor de risicobeoordeling, maar wel relevant om 

vast te houden (bijv. dat gesprekken met een transportbedrijf gaande zijn ten bate van het 

verleggen van de routes van hun vrachtwagens). 

Op deze manier is, ook na verloop van tijd, goed na te gaan welke informatie als uitgangspunt voor de 

risicoanalyse heeft gediend. De datasheets zijn opgenomen in bijlage A2. Op basis van de uitkomsten uit 

de risicosessies is een lijst gemaakt van alle wegen/gebieden. Per weg/gebied is de risicoscore op elk 

maatschappelijk effect weergegeven (de score is overgenomen uit de datasheet). In de laatste kolom is 

het maatgevende risiconiveau aangegeven. Indien voor een weg het risico met betrekking tot bijvoorbeeld 

veiligheid ontoelaatbaar hoog (“rood”) is en op alle andere aspecten acceptabel laag (“groen”) is, voor dit 
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voorbeeld, het maatgevende risiconiveau ontoelaatbaar hoog (“rood”). Vervolgens zijn alle wegen 

gesorteerd op het maatgevende risiconiveau. Alle rode wegen staan bovenaan, de oranje daaronder en 

daar weer onder de groene wegen. Binnen de kleurgroepen is niet verder geprioriteerd. De prioriteitenlijst 

is opgenomen in bijlage A3.   
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7 Onderhoud 

Op basis van de uitkomsten van dit effectgestuurd beheerplan is bepaald welke onderhoudsmaatregelen 

het meest passend zijn inclusief de kosten die deze met zich mee brengen. Voor het areaal is 

onderscheid gemaakt tussen de types asfalt- en elementenverharding voor de wegfuncties fietspaden, 

voetpaden, wegen en parkeervoorzieningen. Binnen dit beheerplan wordt gebruik gemaakt van de 

definities zoals gebruikt in de Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de 

gemeente worden twee soorten onderhoud onderscheiden: dagelijks en planmatig onderhoud. Deze typen 

onderhoud vallen weer uit een in twee soorten onderhoud. 

7.1 Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het correctief- en preventief onderhoud en wordt onder regie van het 

team van Dagelijks Onderhoud uitgevoerd. 

7.1.1 Correctief onderhoud 

Dit is onderhoud dat niet planbaar, urgent en kortdurend uitgevoerd moet worden zoals het vullen van 

gevaarlijke gaten, lassen en het repareren van dwarsscheuren. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door 

eigen personeel in team Dagelijks Onderhoud. 

7.1.2 Preventief onderhoud 

Bij preventief onderhoud gaat het om reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goed werkende en 

veilige staat te houden. Dit is onderhoud dat te plannen is en in contracten is weggezet. Onder dit 

onderhoud wordt verstaan het herstellen van kleine schades in elementen of asfalt. Hieronder moet 

worden gedacht aan boomwortelschade, een ernstige oneffenheid in de weg, omhoogstaande tegels, 

gaten of scheuren in het asfalt, vorstschade, belijning opnieuw aanbrengen ed. Deze schades worden 

onder regie  team van Dagelijks Onderhoud hersteld door een externe partij.  

 

7.2 Planmatig onderhoud 

Het planmatig onderhoud is verdeeld in groot onderhoud en totaal vervangingen (investeringen) en wordt 

onder regie van het team Inrichting en Beheer uitgevoerd. De omvang van dergelijke projecten omvat 

meerdere dagen of zelfs weken. Het betreft vaak een complete weg, vaak van erfgrens tot erfgrens en 

wordt soms ook integraal met andere disciplines opgepakt. En kan zelfs ook een (deel) van een wijk 

betreffen waarbij werk met werk gemaakt wordt en de openbare ruimte integraal opgepakt wordt inclusief 

onderhoud aan riolering groen en verlichting. Bovendien gaat het vaak gepaard met een 

afsluiting/omleiding en is er communicatie naar externen zoals aanwonenden of gebruikers. Activiteiten 

die hierbij horen zijn het schrijven van een bestek, een aanbesteding doen etc. Een dergelijk project 

vraagt organisatiebrede aandacht en participatie. Kaders hiervoor staan beschreven in de Leidraad 

Inrichting Openbare Ruime waarin ook wordt meegenomen hoe klimaat adaptief wordt ingericht en 

voorbereiding voor de energietransitie mogelijk is. 

7.2.1 Groot onderhoud 

Dit is de uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van 

gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. 

Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en 

betreft een groot of belangrijk deel van het object. Het  betreft dus grootschalige herstraatwerkzaamheden 

of asfaltwerkzaamheden waarbij het materiaal niet vervangen wordt en de inrichting gelijk blijft. Dit 
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onderhoud is geen vervanging van het object omdat er geen werkzaamheden aan de fundering van de 

weg plaatsvinden, het aanwezige materiaal hergebruikt wordt en ook de functie van het object blijft 

onveranderd. Het betreft onderhoud om ervoor te zorgen dat het object einde levensduur kan halen (zie 

hiervoor ook de maatregelcycli wegen van het CROW, daaronder valt ook bijvoorbeeld het 100% 

herstraten als een maatregel om einde levensduur te halen). 

 

Een voorbeeld van groot onderhoud is het vervangen van een deklaag van asfalt. Een nieuwe deklaag 

aanbrengen is te vergelijken met het opnieuw schilderen van een bestaand kozijn. Het kozijn kan gezien 

worden als de weg (fundering, tussenlaag, deklaag) en de verf kan gezien worden als de deklaag van de 

weg. Net zoals verf op een kozijn is het nodig om de deklaag zo nu en dan te vernieuwen om de 

onderliggende lagen te beschermen tegen veroudering. Wanneer een weg einde levensduur bereikt, dient 

reconstructie plaats te vinden (vervanging).  

7.2.2 Vervanging/ Reconstructie / Herinrichting 

Dit betreft groot onderhoud waarbij een weg geheel vervangen wordt en als nieuw neergelegd wordt 

omdat deze zoveel gesleten is dat groot onderhoud economisch niet meer toereikend is en de weg einde 

levensduur is. Hierin worden ook nieuwe materialen verwerkt omdat deze materialen door langdurig 

gebruik versleten. Dit onderhoud is vaak in combinatie met een herinrichting van de straat maar dat hoeft 

niet. Vaak zijn in de loop der jaren toch functiewijzigingen gewenst. Een functiewijziging gebeurt vanwege 

een andere gewenste inrichting met betrekking tot de discipline verkeer, toename van de parkeerdruk, 

door participatie of klimaatadaptatie. Hiervoor moet een investering worden gedaan omdat het object 

nieuw wordt aangebracht en aan het begin van zijn levensduur staat. De afschrijving van een weg is dertig 

jaar.  
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8 Financieel resultaat 

8.1 Risicoprofiel en maatregelen 

De risicoanalyse laat zien dat verschillende wegen verschillende risicoprofielen hebben. Onderstaand 

wordt toegelicht hoe hiermee wordt omgegaan vanuit beheeroogpunt. 

 

Risicoprofiel Beheeraanpak 

Groen 

Het risicoprofiel van deze wegen is acceptabel laag. Er is dus geen noodzaak tot 

specifieke beheermaatregelen. Wel zal de conditie van deze wegen worden 

gemonitord middels reguliere inspecties, om eventuele achteruitgang tijdig in beeld te 

hebben. 

Ook zal dagelijks onderhoud worden uitgevoerd als inspectieresultaten, klachten en/of 

meldingen daartoe aanleiding geven.  

Oranje 

Het risicoprofiel van deze wegen is nog wel acceptabel laag, maar ligt tegen 

ontoelaatbaar hoog aan. Verwacht wordt dat voor deze wegen op niet al te lange 

termijn specifieke (grootschaliger) beheermaatregelen nodig zijn. Deze wegen worden 

dus onderdeel van het meerjaren onderhoudsplan. 

Ook de conditie van deze wegen wordt gemonitord middels reguliere inspecties, om 

eventuele verdere achteruitgang tijdig in beeld te hebben. 

Waar nodig worden specifieke (middelgrote) beheermaatregelen uitgevoerd om te 

voorkomen dat het risicoprofiel onacceptabel hoog wordt. Als alternatief kan ook 

worden besloten tot tijdelijke maatregelen: snelheidsbeperking, aslastbeperking, 

afsluiten en omleiden van bepaalde gebruikersgroepen of plaatsen van 

waarschuwingsborden. 

Als daartoe aanleiding is, wordt waar nodig dagelijks onderhoud uitgevoerd. 

Rood 

Het risicoprofiel van deze wegen is onacceptabel hoog. Er is dus noodzaak deze 

wegen met grootschaliger beheermaatregelen aan te pakken. Hierbij kan het gaan om 

groot onderhoud van een deel van de weg tot en met volledige vernieuwing van de 

hele weg. Deze wegen worden opgenomen in de begroting van 2019 en 2020 en het 

meerjarenperspectief. 

In afwachting van bestuurlijke toestemming/budgettaire dekking en het specifieke 

moment van uitvoering is het toepassen van tijdelijke maatregelen sterk wenselijk. 

Tabel 4 Risicoprofielen van de wegen met bijbehorende beheermaatregelen 

 

In het algemeen geldt dat naast het risicoprofiel ook pragmatische overwegingen zijn meegenomen bij het 

vaststellen van passende maatregelen en het moment om deze uit te voeren. Zo kan bijvoorbeeld het 

waterschap voornemens zijn dijken op te hogen, waardoor de bovenliggende verharding ‘automatisch’ 

mee wordt genomen. In dat geval is het vanzelfsprekend niet zinvol deze weg eerder aan te pakken. 

 

De beheermaatregelen die voor oranje en rode wegen zijn bepaald, zijn, waar dat kon, ook van mogelijke 

alternatieve maatregelen voorzien, bijvoorbeeld uitstellen van groot onderhoud of een renovatie door 

intensiever dagelijks of reparatie onderhoud voor de komende jaren. Dit is gedaan op basis van de 

huidige praktijk en inzichten. De gekozen oplossing is in principe degene die, gegeven voldoende 

risicobeheersing, structureel gezien als het meest optimaal (qua financiën, overlast voor inwoners) wordt 

ingeschat. 
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8.2 Maatregelkosten 

Het wegbeheer voor 2019 en 2020 bestaat uit de volgende activiteiten: 

 Monitoren en dagelijks onderhoud; 

 Specifieke beheermaatregelen voor ‘rode’, risicovolle wegen; 

 Overige activiteiten (volgende paragraaf).  

 

Voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud is een sombedrag voorzien van € 520.588,- per jaar. Vanwege 

het grote aantal kleinere activiteiten is het niet zinvol elk van deze activiteiten afzonderlijk te prijzen. Dit 

bedrag is exclusief het groot onderhoud. Het sombedrag is bepaald op basis van langdurige ervaring en 

landelijke kengetallen.  

 

De specifieke beheermaatregelen voor de rode wegen worden voorbereid waarna uitvoering plaatsvindt 

op basis van een prioritering die door de gemeente is bepaald. In de onderstaande tabel staan de ‘rode 

wegen’ opgesomd op volgorde van prioriteit. Voor deze maatregelen zijn de volgende kosten voorzien: 

 

Weg of gebied 
Maatregelkosten 

groot onderhoud 

Prins Hendrikstraat  € 56.321  

Vondelstraat  € 149.817  

Rijksstraatweg  € 432.129  

Begoniastraat (onderdeel van project.  € 110.078  

Ronde hoep Oost (39) –  

Polderweg tot Jan Benninghweg  
 € 290.400  

Strandvlietlaan  € 62.136  

Koningin Emmalaan (onderdeel van 

project Koninginnenbuurt)  
 € 1.026.300  

Totaal € 2.130.041 

Tabel 5 Meest risicovolle wegen (rode) met benodigde beheermaatregelen en bijbehorende kosten 

 

De kosten zijn bepaald door na te gaan wat het wegoppervlak is waarop de beheermaatregel wordt 

toegepast. Dit is vermenigvuldigd met het kengetal (€/m2) dat voor de betreffende maatregel geldt. 

 

Naast de ‘rode’ wegen zijn er ook de ‘oranje’ wegen. De oranje wegen zijn wegen die in principe een nog 

net acceptabel risiconiveau hebben. Daarom wordt in principe dagelijks onderhoud aan deze wegen 

uitgevoerd. Gezien de huidige staat van deze wegen is dat op enig moment echter onvoldoende om 

risico’s te beheersen. Wanneer actualisatie van risico’s laat zien dat het risiconiveau van oranje naar rood 

is gegaan, zal groot onderhoud moeten worden uitgevoerd om het risico te verlagen. De verwachting is 

dat deze wegen de komende drie tot vijf jaar groot onderhoud nodig hebben. De raming voor het te 

verwachten onderhoud aan deze wegen is ook opgenomen in het totaaloverzicht. Zodra deze wegen 

binnen een à twee jaar worden aangepakt word nauwkeuriger bepaald welke specifieke 

onderhoudsmaatregelen nodig zijn en welke kosten die met zich meebrengen. 
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Weg of gebied 
Maatregelkosten 

groot onderhoud 

Hoger-Amstellaan (onderdeel van 

project Koninginnenbuurt) 

 € 129.776  

Waver*  € 1.703.317  

Gebied Azaleastraat*  € 255.500  

Hogerlustlaan (onderdeel van project 

Koninginnenbuurt) 

 € 190.290  

Meidoornstraat  € 175.005  

Coen van Boshuizenlaan  € 332.803  

Fietspad rijksweg A2  € 110.000  

Hoger Einde-Noord*  € 160.000  

Koningin Wilhelminalaan  € 200.457  

Totaal € 3.302.483 

Tabel 6 Wegen die oranje scoren 

 

Binnen de gemeente Ouder-Amstel zijn een groot aantal activiteiten gepland. Deze waren al gepland 

voordat gestart is met de risicoanalyse. Voor 2019 zal de begroting van 2019 worden aangehouden en 

hier vinden geen wijzigingen in plaats. De wegen die op de planning stonden komen grotendeels overeen 

met de wegen met de grootste risico’s.  

*Sommige wegen moeten gezien de score binnenkort uitgevoerd worden maar waarvan werkzaamheden 

worden uitgesteld in verband met werkzaamheden van derden zoals Eigen Haard, het Waterschap of de 

provincie. Dit speelt bij het gebied rondom de Azaleahof en bij de Waver en Hoger-Einde Noord.  

8.3 Bijkomende kosten 

De bijkomende kosten naast het echte onderhoud bestaan uit de volgende activiteiten:  

 De kosten voor weginspectie en gegevensbeheer bedragen structureel € 13.000,- op de 

begroting.  

 VAT-kosten 15%, dit zijn kosten voor de Voorbereiding, Advies en Toezicht (denk hierbij aan 

grondonderzoeken of advies dat ingehuurd moet worden. 

 Volgens de Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010 moet elk nieuw werk of 

complete vervanging in de openbare ruimte dat meer dan € 300.000 kost een percentage van 

0,5% van de geraamde kosten storten in de Reserve Cultuurfonds. Deze kosten worden in 

het totaal bedrag opgevoerd en is deze planperiode aan de orde. 

 Asfalt kan teerhoudend zijn. Het afvoeren en reinigen van dit asfalt zorgt er voor dat de 

schadelijke stoffen onttrokken worden aan de leefomgeving. De kosten hiervan zijn gemiddeld 

30% hoger dan de afvoer van niet teerhoudend asfalt. Het is mogelijk dat dit bv in grote delen  

de weg de Waver voorkomt. Nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. 
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8.4 Totale meerjarenkosten 

De kosten voor het onderhoud van de wegen voor de komende tien jaar stijgen. Dit ligt niet aan de nieuwe 

werkwijze maar aan het feit dat de budgetten de afgelopen jaren bevroren waren en de wegen daardoor 

langzaam achteruit gingen. De wegen die nu als eerste aangepakt moeten worden met groot onderhoud 

zaten voor het grootste deel al in de huidige meerjarenplanning en de kosten hiervan waren al 

opgenomen in de reserve Wegen. Vanwege de nieuwe manier van risico inschatten is de 

meerjarenplanning gewijzigd.  

 

 
 Tabel 7 overzicht totaal verwachte kosten 2019- 2028 

 

 
Tabel 8 overzicht totaal huidig beschikbaar budget 201-2028 

8.4.1 Dagelijks onderhoud 

De benodigde budgetten voor dagelijks onderhoud stijgen. Dit komt met name doordat groot onderhoud 

naar achteren geschoven wordt en de wegen met dagelijks onderhoud onderhouden worden, maar ook 

doordat het budget dat beschikbaar was niet toereikend was voor het huidige areaal. Het benodigd budget 

voor dagelijks onderhoud aan de wegen is €520.588,- euro per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het areaal 

en landelijke kengetallen. Het huidige budget voor dagelijks onderhoud van de wegen is exclusief eigen 

dienst €250.000,-. Hiervan is €80.000,- voor openverharding en €170.000,- voor gesloten verharding 

beschikbaar. De benodigde €220.000,- per jaar extra is nodig om het areaal weer op het gestelde 

ambitieniveau te krijgen en te houden. 

 

8.4.2 Planmatig onderhoud 

De eerste vier jaar is goed inzichtelijk te maken met ramingen wat de verwachte kosten zijn. Daarna is dat 

niet mogelijk omdat we jaarlijks gaan bijstellen aan de hand van de inspecties en de risicomatrix. Zo zijn 

de meest actuele en accurate cijfers beschikbaar. Om toch een doorkijk te geven naar de kosten voor 

wegen na 2022 is gebruik gemaakt van kengetallen op basis van het areaal, de type wegen en de 

ondergrond zie bijlage A4. Vanaf 2023 is jaarlijks 1.3 miljoen euro nodig voor het planmatig onderhoud 

van de wegen. Meer dan de helft zal nodig zijn voor vervanging van de wegen, het andere deel is nodig 

voor groot onderhoud dus om de verwachte levensduur van de weg te behouden. 

 

  

Totaal verwachte kosten per jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dagelijks onderhoud € 250.000 € 475.588 € 475.588 € 475.588 € 475.588 € 475.588 € 475.588 € 475.588 € 475.588 € 475.588

Planmatig onderhoud € 3.500 € 193.100 € 300.639 € 34.500 € 521.034 € 521.034 € 521.034 € 521.034 € 521.034 € 521.034

Vervangingsinvestering € 170.993 € 1.677.250 € 970.937 € 2.026.456 € 781.551 € 781.551 € 781.551 € 781.551 € 781.551 € 781.551

Cultuurfonds storting € 1.236 € 6.270 € 2.267 € 7.804 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Overige kosten € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000

Totaal (incl. 15% VAT) € 425.729 € 2.365.208 € 1.762.430 € 2.557.348 € 1.791.173 € 1.791.173 € 1.791.173 € 1.791.173 € 1.791.173 € 1.791.173

Totaal beschikbaar budget per jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dagelijks Onderhoud € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

Verwachte Subsidie PO

Storting Reserve wegen € 130.000 € 380.000 € 430.000 € 430.000 € 430.000 € 430.000 € 430.000 € 430.000 € 430.000 € 430.000

Totaal beschikbaar budget per jaar € 380.000 € 630.000 € 680.000 € 680.000 € 680.000 € 680.000 € 680.000 € 680.000 € 680.000 € 680.000
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9 Overige aandachtspunten 

Naast het scoren van de wegen op basis van risico’s zijn daarnaast ook een aantal aandachtspunten ter 

tafel gekomen die belangrijk zijn om te vermelden. In dit beheerplan zal hiervoor op dit moment niet direct 

een oplossing worden geboden. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting, gebruik en nog op te stellen 

mobiliteitsplan.  

9.1 Duurzaamheid 

Ouder-Amstel levert haar aandeel aan de realisatie van landelijke en provinciale doelstellingen voor CO2-

reductie. In het concept coalitieakkoord 2018 wordt gezegd dat de gemeente in 2040 klimaatneutraal wil 

zijn. Dit betekent een extra taak voor het beheer en onderhoud van wegen. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan het hergebruik van bestaande materialen, gebruik van duurzame materialen of het 

stellen van CO2-redcutie eisen bij de aanbesteding van nieuwe werken 

Duurzaam binnen beheer en onderhoud van wegen betekent: voor het uitvoeren van 

straatwerkzaamheden worden stratenmakers uit de regio gevraagd (economisch verantwoord). Er worden 

van aannemers die asfaltwerkzaamheden doen geëist dat zij het asfalt van een centrale uit de regio 

betrekken (transport  verantwoord). Er wordt gekeken naar innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid om deze waar mogelijk toe te passen in de gemeente, hergebruik van materiaal in 

elementen/asfalt. Teerhoudend asfalt wordt uit de keten gehaald en lage emissie asfaltbeton (LEAB) 

wordt gebruikt in de onderlagen.  

9.2 Geluidsoverlast 

De regio heeft al in de eerste tranche besloten om de plandrempel voor wegverkeer vast te stellen op Lden 

65 dB. De knelpunten waar de plandrempel van 65 dB wordt overschreden, zullen worden aangepakt. De 

maatregel hiervoor is het toepassen van stille wegdekken op de betreffende wegen. De gemeente geeft 

echter ook een wens om de knelpunten met geluidbelasting hoger dan Lden 60 dB aan te pakken voor 

zover deze knelpunten volgens het onderhoudsschema in de komende jaren het wegdek wordt vervangen. 

In deze situaties zal een stiller wegdektype worden aangebracht om het aantal geluidgehinderden bij deze 

knelpunten te verminderen.  

 

Voor de gemeente Ouder-Amstel zijn de geluidsknelpunten vastgesteld. De wegen met een 

geluidsbelasting van meer dan 65 dB zijn in de onderstaande tabel weergegeven.  

 

Wegen Aantal woningen 

Waver 1 woning 
Tabel 8: Straten met een geluidsbelasting van >65 dB.  

 

Bij de wegen waar overlast in woningen het ambitieniveau van 60 dB wordt overschreden maar onder de 

65 dB blijft wordt bij onderhoud aan deze wegen per situatie bepaald welke maatregelen nodig en 

wenselijk zijn.  

  



 
 
 

29 april 2019   T&PBF5647R001D001 23  

 

10 Ontwikkelagenda 

 Door het combineren van de CROW systematiek met assetmanagement is een goede stap gezet 

in het optimaliseren van het wegbeheer. De komende jaren zal hiermee verdere ervaring worden 

opgedaan. Dit betekent dat beter zicht wordt verkregen op voor risicoanalyses relevante 

informatie. Trends uit inspectieresultaten kunnen bijvoorbeeld uitwijzen dat een bepaald 

schadebeeld tot meer onveiligheid leidt dan nu is ingeschat of dat bepaalde beheermaatregelen 

effectiever zijn dan nu ingeschat. Op deze manier ontstaat een steeds beter inzicht in het 

wegennet en het beheer ervan. 

 Het is dus belangrijk om de komende jaren de inspectieresultaten en beheerinspanning goed vast 

te blijven leggen, zodat daarvan kan worden geleerd. Ook voor zaken als weggerelateerde 

klachten, calamiteiten, enzovoort dient te worden bepaald of deze beheergerelateerd zijn en dus 

moeten worden meegenomen in toekomstige beheerafwegingen. 

 Daarnaast kunnen ook wijzigingen optreden met impact op de functie van een weg, waardoor het 

beheer van de betreffende weg moet worden aangepast. Te denken valt aan bijvoorbeeld de 

uitbreiding van een wijk, waardoor de verkeersintensiteit op een bepaalde weg toeneemt of de 

verbetering van de inrichting van een weg, waardoor andere wegen worden ontlast. Een en ander 

kan impact hebben op de risicoprofielen van deze wegen en dus op de beheerinspanning. 

 Voorgaande zaken maken dat het zinvol is de risicoanalyse en de jaarlijkse weginspectie 

(inclusief gegevensbeheer) eens per jaar tegen het licht te houden, om te zien of er reden is deze 

bij te stellen. 

 Ten slotte is het relevant om de integraliteit met andere assets te borgen in een overkoepelend 

strategisch beheerplan. Dit wordt een IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) genoemd 

en die wordt eind 2019 opgeleverd. Dit plan geeft invulling aan de manier waarop de gemeente 

haar organisatiedoelen realiseert voor alle assets. Dit maakt inzichtelijk welke 

financieringsbehoeften er zijn op de lange termijn, maar ook de beslissingen op de korte termijn 

om de behoeften op de lange termijn te realiseren. Dit proces kan de effectiviteit en efficiëntie van 

de gemeente verbeteren. 
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A1 Risicomatrix 
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A2 Prioriteitenlijst 

De lijst van wegen geprioriteerd naar de aanwezige risico’s (van rood naar oranje) 

Plaats Straat/gebied 
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Ouderkerk a/d Amstel Achterdijk b1 b2 b2 b1 d2 d2 

Duivendrecht Begoniastraat c2 a1 c2 c2 d2 d2 

Ouderkerk a/d Amstel Koningin Emmalaan  b1 b1 c2 b1 d2 d2 

Ouderkerk a/d Amstel Prins Hendrikstraat c1 b1 c3 c1 d2 d2 

Duivendrecht Rijksstraatweg d1 c1 c2 d1 d2 d2 

Ouderkerk a/d Amstel 
Ronde hoep Oost (39) – Polderweg tot Jan 
Benninghweg d1 b2 b2 c2 d2 d2 

Ouderkerk a/d Amstel Strandvlietlaan b1 b1 c2 b1 d2 d2 

Ouderkerk a/d Amstel Vondelstraat c2 c1 d2 c1 d2 d2 

Ouderkerk a/d Amstel Centrumgebied Ouderkerk aan de Amstel (74) c1 a1 a1 a1 d1 d1 

Ouderkerk a/d Amstel Hoger-Amstellaan d1 b1 c2 b1 c2 d1 

Ouderkerk a/d Amstel Coen van Boshuizenlaan b1 b1 b3 c1 c2 c2 

Ouderkerk a/d Amstel Fietspad rijksweg A2 b1 a1 b3 c1 c2 c2 

Duivendrecht Gebied Azaleastraat c1 b1 c2 c1 c2 c2 

Ouderkerk a/d Amstel Hoger Einde-Noord b1 b1 b3 b1 c2 c2 

Ouderkerk a/d Amstel Hogerlustlaan a1 b1 c2 b1 c2 c2 

Ouderkerk a/d Amstel Jan Benninghweg d1 c2 b3 b1 c2 c2 

Ouderkerk a/d Amstel Koningin Wilhelminalaan elementen a1 a1 b2 b1 c2 c2 

Duivendrecht Meidoornstraat b1 b1 c2 a1 c1 c2 

Ouderkerk a/d Amstel Waver c1 c2 c2 b1 c1 c2 

Ouderkerk a/d Amstel Holendrechtbuitendijk c1 a1 a1 a1 a1 c1 

Duivendrecht Kruidenommegang a1 a1 a1 a1 c1 c1 

Ouderkerk a/d Amstel Kruidenpoort a1 a1 a1 a1 c1 c1 

Ouderkerk a/d Amstel Machineweg a1 a1 a1 a1 c1 c1 

Ouderkerk a/d Amstel Molenwetering (voetpad) c1 a1 a1 a1 b1 c1 

Ouderkerk a/d Amstel Omgang a1 a1 a1 a1 c1 c1 

Ouderkerk a/d Amstel Rondehoep West b1 c1 c1 a1 c1 c1 

Duivendrecht Stationsweg c1 a1 a1 a1 a1 c1 

Duivendrecht Weespertrekvaart b1 a1 c1 a1 c1 c1 

Ouderkerk a/d Amstel Ambachtenstraat a1 b1 a1 b2 b1 b2 

Duivendrecht Berkenstraat en Populierenstraat b1 b2 b1 a1 b2 b2 

Ouderkerk a/d Amstel Binnenweg b2 b2 b2 b1 b1 b2 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied De maalkom b2 a1 a1 a1 b1 b2 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Purperreiger b1 a1 a1 a1 b2 b2 

Ouderkerk a/d Amstel Amstelweg b1 a1 a1 a1 a1 b1 

Duivendrecht Clarissenhof a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Duivendrecht Gebied Basilicumhof a1 a1 a1 a1 b1 b1 
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Duivendrecht Gebied Bomenbuurt  a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Boomvalk b1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied D.H. De Castrostraat a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Hoofdenburg a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Hoofdenburg a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Parnassiaveld b1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Reigershof a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Sluisvaart a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Holendrechterzijweg b1 b1 b1 b1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Korte Dwarsweg b1 b1 b1 b1 b1 b1 

Duivendrecht Kruidenpoort b1 a1 a1 a1 b1 b1 

Duivendrecht Kruizemunthof b1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel 
Ronde hoep Oost (39) – Jan Benninghweg tot 
Achterdijk a1 a1 a1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Wethouder Koolhaasweg a1 b1 b1 a1 b1 b1 

Ouderkerk a/d Amstel Achterdijk a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Amstelzijweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Biesbosch a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Bindelwijk a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Busbaan a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel De Deel a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Dorpsplein a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Entrada a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Fietspad Burgermeester Stramanweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Fietspad rijksweg A10 a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Fietspad Slinger a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Gebied Abeelstraat a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Boterbloem a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Goudplevier a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Gebied In de houtzaagmolen a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Gebied In de korenmolen a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Gebied Industrieweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Kemphaan a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Ouderkerk-oost eo (50) a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Prins Bernhardpark en omgeving (58b) a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Schoolweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gebied Tuinfluiter a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Gijsbrecht van Amstelkwartier (57) a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Holendrechterweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Holendrechterweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Jacob van Ruisdaelweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Koningin Julianalaan a1 a1 a1 a1 a1 a1 
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Ouderkerk a/d Amstel Koningin Wilhelminalaan asfalt a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Langeveldpad (fietspad) a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel 
Park J. Van Ruisdaelweg (Koning Willem 
Alexanderpark) a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Randweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Rijksstraatweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel 
Ronde hoep Oost (39) – Buitengebied (A9 
Polderweg – Voetangelbrug) a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Rozenburglaan a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Satelietbaan a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht t Ven a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Telstarweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Van der Madeweg a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Venserpark a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Ouderkerk a/d Amstel Weidepad (fietspad) a1 a1 a1 a1 a1 a1 

Duivendrecht Astronautenweg       
Ouderkerk a/d Amstel Gebied Gemeentehuis en omgeving (58a)       
Ouderkerk a/d Amstel Gebied Koninginnebuurt deel 1       
Ouderkerk a/d Amstel Gebied Koninginnebuurt deel 1       
Ouderkerk a/d Amstel Gebied Koninginnebuurt deel 2 (53)       
Ouderkerk a/d Amstel Gebied Koninginnebuurt deel 2 (53)       
Duivendrecht Gebied Zonnehof       
Ouderkerk a/d Amstel Hoogendijk       
Ouderkerk a/d Amstel Polderweg       
Ouderkerk a/d Amstel Sluisplein       
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A3 Datasheets 

De datasheets die gemaakt zijn tijdens de risicosessies. 
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A4 Kengetallen 

De prijzen die in dit beheerplan gebruikt zijn komen uit het beheersysteem van de gemeente. In 

onderstaande tabel worden de eenheidsprijzen weergegeven. Het cyclusbudget van € 1.302.586 is het 

bedrag dat de gemeente op de lange termijn nodig heeft voor het planmatig onderhoud van haar 

wegenareaal.  

 

Wegtype Prijs per jaar per m2 Oppervlak Prijs x Opp 

  Asfalt Elementen Asfalt Elementen Per jaar 

1 hoofdwegennet  €       1,97   €        -                  -                  -     €              -    

2 zwaar belaste weg  €       1,75   €        -                  -                  -     €              -    

3 gemiddeld belaste weg  €       0,87   €     1,73         57.451           4.139   €       56.962  

4 licht belaste weg  €       0,56   €     0,92        132.276         13.994   €       86.492  

5 weg in woongebied  €       0,62   €     1,14         44.419        228.579   €      287.318  

6 weg in verblijfsgebied  €       0,59   €     1,07         35.866        174.983   €      208.811  

7 fietspaden  €       0,87   €     1,02        270.012        421.695   €      663.002  

   Cyclusbedrag (jaarlijks)  €   1.302.586  
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Samenvatting 
 
Inleidend 

De functie van de openbare verlichting in de gemeente is het bevorderen van de veiligheid en de 

leefbaarheid in de openbare ruimte gedurende duisternis. Uitgangspunt is dat het energieniveau zo 

laag mogelijk moet zijn en tegen economische verantwoorde kosten. Dit Effectgestuurd Beheerplan 

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties 2019 – 2028 voor de gemeente Ouder-Amstel heeft 

betrekking op het onderhoud aan de Openbare Verlichting en de Verkeersregelinstallatie (VRI). Het 

doel van dit beheerplan is inzicht geven in de hoeveelheid lichtmasten en VRI’s die de gemeente in 

beheer heeft en de kwaliteit van deze objecten. Daarbij wordt aangegeven welke risico’s er zijn op het 

gebied van de belangrijkste maatschappelijke effecten: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, 

imago, kosten en sociale veiligheid. Dit geeft inzicht in de meerjarige begroting voor het beheer. 

Doordat in Ouder-Amstel slechts 1 VRI aanwezig (kruising Van de Madeweg en Diemerdreef) wordt in 

de samenvatting vooral ingegaan op de openbare verlichting. Meer informatie over de VRI is te vinden 

in hoofdstuk 4 ‘Huidige areaal’. 

 

Wettelijke kaders 

De gemeente Ouder-Amstel heeft zich in het kader van beheer en onderhoud van het 

verlichtingsareaal te houden aan de vigerende wet- en regelgeving. De gemeente is hierbij verplicht 

om ervoor te zorgen dat alle verlichting blijft voldoen aan deze eisen en richtlijnen, te denken aan de 

wegenwet (zorgplicht), wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek, NEN-1010, 

Natuurbeschermingswet.  

 

Beleidsuitgangspunten 

 De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie om te voldoen aan het Nationaal 

Energieakkoord. Daarin staat het streefdoel om elk jaar 1,5 procent energie te besparen. 

 Naast dit uitgangspunt is er uiteraard aandacht voor doelmatig beheer en onderhoud, 

toepassing van duurzame materialen en duurzaam inkopen. 

 De uitgangspunten betreffen in hoofdzaak voortzetting van het huidige beleid dat is gericht op 

handhaving en instandhouding van de huidige OVL-installatie (basisbeleid), met als aanvulling 

maatregelen waarbij alle extra energiebesparingsmaatregelen worden uitgevoerd om de 

maximale energiebesparing in 2030 te realiseren.  

 Uitgangspunt in de gemeente is dat kruispunten zo min mogelijk van VRI’s worden voorzien 

maar liever van rotondes. 

Met de uitwerking van de beleidsuitgangspunten met dit beheerplan wordt invulling gegeven aan deze 

ambitie op het gebied van openbare verlichting. Voor het huidige plan wordt gebruik gemaakt van de 

systematiek van assetmanagement en hierdoor is er een transparant, objectief en effectgestuurd 

beheer mogelijk. 

 

Assetmanagement 

Voor het bepalen of openbare verlichting onderhoud nodig heeft moet worden bepaald welke risico’s 

voor de betreffende locatie worden gezien met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, 

vervolgschade en imago. Voor alle locaties binnen Ouder-Amstel is een analyse van risico’s op 

prestaties opgesteld met als resultaat een risicobeoordeling. Locaties met een of meerdere 

onacceptabele risico’s hebben een hoge prioriteit en vragen grotere beheerinspanning om de 

geïdentificeerde risico’s te verminderen. Risico’s die als ‘acceptabel’ uit de analyse komen hebben 

vanuit beheeroogpunt een lage prioriteit en vragen slechts geringe beheerinspanning. Om de risico’s 

op een uniforme, zo objectief mogelijke, manier te borgen is gebruik gemaakt van een risicomatrix die 

in 2018 is vastgesteld door B&W. 

 Groen (voldoende): acceptabel laag risico; 
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 Oranje (matig): acceptabel laag risico, maar kritisch blijven kijken; 

 Rood (onvoldoende): onacceptabel hoog risico. 

 

Staat van de openbare verlichting en de VRI 

In dit beheerplan zijn alle lichtmasten van de gemeente geïnspecteerd en beoordeeld. In Ouder-

Amstel staan 2601 lichtmasten. Hiervan bleek 15% na visuele inspectie slecht tot matig. Die masten 

hebben allemaal een veiligheidstest ondergaan. Alle masten in Ouder-Amstel zijn nu veilig doordat de 

9 masten die echt onveilig bleken vervangen zijn. 

De VRI is in 2018 geheel vervangen (zowel het binnenwerk als de verkeerslichten). De staat van deze 

installatie is dan ook zeer goed. 

Financiën 

VerkeersRegelInstallatie 

De onderhoudskosten voor de VRI zijn de komende tien jaar alleen voor dagelijks onderhoud. Er zijn 

geen extra budgetten nodig voor groot onderhoud of vervangingen. 

 

Openbare Verlichting 

Voor dagelijks onderhoud voor het oplossen van storingen en dergelijke worden geen meerkosten 

verwacht. Wel zullen naar verwachting de energiekosten stijgen de komende jaren. Dit ondanks dat 

door het toepassen van LED-verlichting er een lager verbruik zal zijn. De energiekosten bestaan uit 

meerdere onderdelen zoals transport en levering. De verwachting is dat transport duurder gaat 

worden door onder andere landelijke belastingen. Ook wordt in de komende vier jaar het 

energiecontract opnieuw aanbesteed waardoor het onzeker is hoeveel de kosten gaan stijgen. Deze 

verwachte stijging is niet opgenomen in dit beheerplan omdat nog onzeker is hoe groot deze zal zijn. 

Daarnaast zijn er eenmalige kosten door aanpassing van een deel van het gecombineerde netwerk en 

het inrichten van het proces rondom de installatieverantwoordelijke. Dit kost de komende twee jaar 

€40.000,- extra. Met de huidige budgetten is het mogelijk om rond de 333 lampen per jaar te 

vervangen voor LED-verlichting. . De eerste twee jaar worden de hoogvermogen lampen vervangen 

en eind 2024 zijn alle lampen vervangen voor LED-verlichting. Dit levert een energiebesparing op van 

56%. Daarnaast worden jaarlijks de oudere masten getest en waar nodig masten vervangen. Hiervoor 

is geen extra budget nodig. 

Voor een financieel overzicht voor de jaren 2019 – 2028 zie hoofdstuk 6.’Financieel resultaat’.  
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1. Inleiding 
 

1.1. Algemeen 

 

Voor u ligt het Effectgestuurd Beheerplan Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI) van 

de gemeente Ouder-Amstel. Hiervoor zijn alle lichtmasten en de VRI van de gemeente geanalyseerd 

en beoordeeld. Op basis van de uitkomsten is bepaald welke onderhoudsmaatregelen het meest 

passend zijn alsmede de kosten die deze maatregelen met zich mee brengen. Hierdoor is er sprake 

van optimaal, geïntegreerd en transparant beheer met een onderbouwing van het voorgestelde 

dagelijks onderhoud en de voorgestelde specifieke maatregelen voor groot onderhoud.  

 

1.2. Doel Verlichting 
 

De functie van de openbare verlichting in de gemeente is het bevorderen van de veiligheid en de 

leefbaarheid in de openbare ruimte gedurende de duisternis, waarbij het energieniveau zo laag 

mogelijk moet zijn en tegen economische verantwoorde kosten. De functie van de 

Verkeersregelinstallatie (VRI) is het verkeer veilig, vlot en comfortabel te verwerken. Het is de taak 

van de overheid ervoor te zorgen dat de verlichting en de VRI hun functie blijvend kunnen vervullen. 

Deze taak is met name vastgelegd in de Wegenwet. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van 

een goed beheer is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wegenwet. Dit beheerplan vormt 

het kader voor de gemeente Ouder-Amstel om aan de wettelijke verplichting voor goed beheer te 

kunnen voldoen. 

 

1.3. Doel Beheerplan 
 

Het doel van dit beheerplan is: 

 Inzicht geven in de hoeveelheid lichtmasten en VRI’s die de gemeente in beheer heeft; 

 Inzicht geven in de kwaliteit van het areaal; 

 Aangeven welke risico’s er zijn op het gebied van de belangrijkste maatschappelijke 

effecten: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, imago en kosten; 

 Het geven van inzicht in de meerjarige begroting voor verlichtingsbeheer voor 2019 - 

2028. 

1.4. Leeswijzer 

 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 stilgestaan bij de wetten, normen en (beleids)uitgangspunten. In 

hoofdstuk 3 wordt de beheersystematiek toegelicht die voor dit beheerplan is gehanteerd. In hoofdstuk 

4 worden de assetmanagementprincipes toegelicht en wordt aandacht besteed aan hoe deze 

principes concreet worden toegepast voor het beheer. In hoofdstuk 5 wordt het onderhoud toegelicht. 

In hoofdstuk 6 wordt de huidige situatie beschreven en worden de risico’s, de maatregelen en totale 

kosten uitgewerkt. 
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2. Wetten, normen en uitgangspunten 
 

Naast wetten en regels heeft de gemeente zelf ook kaders gesteld en daarmee haar ambities in beleid 

vastgelegd. De relevante beleidsdocumenten met betrekking tot openbare verlichting worden in deze 

paragraaf benoemd.  

 

2.1. Wet 

 

Er bestaat geen wettelijke verplichting tot het plaatsen van openbare verlichting. Wel heeft de 

overheid een zorgplicht: de wegen dienen veilig te zijn en verlichting is daar een onderdeel van. 

 

2.2. Normen en richtlijnen 

 
De belangrijkste normen en richtlijnen waar de gemeente aandacht aan schenkt, zijn:  

 CROW-publicatie 323: ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’; 

 CROW Standaard Bepalingen RAW 2015; 

 De gemeente houdt daarnaast rekening met andere algemene regels die gelden voor alle werken 

in de openbare ruimte zoals natuur- en milieuwetgeving; 

 Praktijkrichtlijn voor Openbare Verlichting (NPR 13201-1). 

De Praktijkrichtlijn geeft advies voor de verspreiding van en hoeveelheid licht op straat. Het is geen 

wettelijke verplichting maar een advies en hulpmiddel voor wegbeheerders. De Praktijkrichtlijn is 

opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde waarin deskundigen in het werkveld 

hun kennis bundelen om wegbeheerders te ondersteunen. De richtlijn adviseert per gebiedstype en 

wegcategorie een bepaalde verlichtingssterkte voor het drukste uur van de dag. Er is ruimte om deze 

hoeveelheid licht op het wegdek te verlagen op rustiger uren door te dimmen. De richtlijn adviseert 

ook over een passende gelijkmatigheid. Dat heeft betrekking op de mate waarin het licht egaal over 

het wegdek is verspreid. Dit wordt bepaald door de afstand tussen de lantaarnpalen en de mate 

waarin het armatuur het licht verspreidt over de diverse richtingen. De gemeente Ouder-Amstel kiest 

ervoor het verlichtingsniveau in geheel Ouder-Amstel op hetzelfde niveau te zetten als dat van 

Amsterdam. Hiervoor is gekozen vanuit het oogpunt van sociale veiligheid en hiermee wordt 

voorkomen dat de kern Duivendrecht door een lager lichtniveau eerder last krijgt van overlast.  

 

2.3. Structuurvisie 

 
In de concept Visie 2030 ‘Verbindend, Uniek en Divers’ zijn de volgende punten voor het licht en 

wegbeheer van belang:  

 De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn met hun woonomgeving.  

 Goede fysieke verbindingen met de regio en binnen de gemeente. 

Goed en veilig toekomstbestendig fietsnetwerk 

 

2.4. Coalitieakkoord 2018-2022 

 
Coalitieakkoord 2018 – 2022 “Betrokkenheid en daadkrachtig met openheid en optimisme” 

Het coalitieakkoord schetst de belangrijkste strategisch kaders voor de inrichting en uitvoering van het 

beheer en onderhoud aan de gemeentelijke openbare ruimte. De belangrijkste punten vanuit het 

collegeprogramma die een relatie hebben met beheer van de openbare verlichting en de VRI zijn: 

 Om een klimaatneutraal 2040 te halen wordt extra geïnvesteerd in een duurzame en circulaire 
leefomgeving.  

 De gemeente streeft naar een goede doorstroming van het verkeer. Knelpunten dienen te 
worden aangepakt waarbij de verkeersveiligheid en vermindering van overlast belangrijke 
aandachtspunten zijn.  
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 De gemeente heeft de ambitie het fietsgebruik verder te stimuleren. Hiervoor wordt het reeds 
in gang gezette fietsbeleid uitgevoerd en waar nodig uitgebreid. De toegankelijkheid van 
fietsenstallingen krijgt een hoge prioriteit.  

 De openbare ruimte (buitenruimte) moet de burger uitnodigen tot beweging en/of leiden tot 
ontmoetingen.  

 De begroting zal zo transparant mogelijk worden gemaakt om inzicht te geven aan de 
bewoners en ondernemers waar het budget aan besteed wordt en de raad beter in staat te 

kunnen stellen om te sturen op de financiën. 
 

2.5. Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 
Het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Ouder-Amstel is 21 december 2011 vastgesteld. De focus 

van dit plan is op het dagelijks beheer van de openbare ruimte. De inrichting en het gebruik van de 

openbare ruimte zijn hier niet in meegenomen. Hierbij worden zes structuurelementen (functioneel 

vergelijkbare gebieden) gebruikt: centra, hoofdwegen, bedrijventerreinen, groengebieden, woongebied 

en buitengebied.  

 

Ten aanzien van openbare verlichting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 De gemeente heeft geen uitgesproken beleid over het kwaliteitsniveau op basis van de 

CROW-richtlijnen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, derhalve wordt het 

niveau: ‘Basis’ (niveau B) gehanteerd. Dit geldt ook voor verhardingen, groen en meubilair 

(met uitzondering van straatmeubilair, berm/kruidenrijk gras, bosplantsoen en grasveld die 

langzaam afzakken naar een niveau: ‘Laag’ (niveau C)). 

 Lage veiligheidsrisico’s, onderdelen die afzakken tot niveau ‘Laag’ (niveau C) is acceptabel.  

 De gemeente heeft geen aandacht voor “pareltjes” in de openbare ruimte.  

 

Beeldkwaliteitsniveaus B en C zijn in de beeldkwaliteitscatalogus van CROW als volgt gedefinieerd:  

Tabel 1: Classificatie beeldkwaliteit 

 

Zodra andere ambities geformuleerd worden qua duurzaamheid of beeldkwaliteit in het komend jaar 

op te leveren Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) wordt dit beheerplan waar nodig 

aangepast. 

 

2.6. Beleidsnotitie Duurzaamheid 

 
Volgend op de nationale en regionale doelstellingen, stelt de gemeente Ouder-Amstel zich als stip op 

de horizon de ambitie om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Voor de looptijd van deze nota (tot 

2021) volgt Ouder-Amstel de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord: 

 een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; 

 een toename van het aantal duurzame energie naar 14% in 2020 en 16% in 2023. 

 

 Algemeen Beeldkwaliteit Technische kwaliteit 

A+ Zeer goed 
Prachtig; nagenoeg ongeschonden; 

zeer schoon 

(Zo goed als) nieuw; perfect 

onderhouden 

A Goed Mooi en comfortabel; erg schoon 
Technisch dik in orde; goed 

onderhouden 

B Voldoende Sober; functioneel; schoon 
Heel en veilig; functioneel; regelmatig 

onderhouden 

C Matig Schraal; onrustig beeld; vies 
Discomfort; enige hinder; veiligheid kan 

in het geding komen; matig onderhoud 

D Te slecht 

Verloedering; uitlokking van 

vernieling; sociale onveiligheid; erg 

vies 

Kapitaalvernietiging; functieverlies; 

aansprakelijkstelling; slecht onderhoud 
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In de Beleidsnotitie Duurzaamheid 2017 - 2021 van de gemeente Ouder-Amstel is de ambitie 

vastgelegd extra te investeren in een duurzame en circulaire leefomgeving.  

Gelijktijdig met de uitvoering van (grote) projecten aan de openbare verlichting in Ouder-Amstel, wordt 

de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. Daarnaast zal een deel van de hoofdroutes 

worden voorzien van LED-verlichting. Waar mogelijk zal een versnelling van de vervanging door LED-

verlichting plaatsvinden. 

Actie/doel: In 2017 en verder wordt - gelijktijdig met de uitvoering van projecten aan openbare verlichting 

- de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. Waar mogelijk zal een versnelling van de 

vervanging plaatsvinden.  

 

2.7. Beheeruitgangspunten 

 

 Bij melding van uitval worden conventionele lampen vervangen door dagelijks onderhoud door 
led armaturen zodat er een LED-lamp ingezet kan worden. 

 Alle masten hoger dan 4 meter en ouder dan 25 jaar worden getest op stabiliteit en de 
afgekeurde masten worden vervangen. 

 Bij vervanging van de afgekeurde mast wordt ook direct het armatuur vervangen. 

 Masten worden niet groepsgewijs vervangen bij integrale projecten maar worden zo lang als 
mogelijk in stand gehouden. 

 Armaturen worden groepsgewijs vervangen en indien ze nog niet geschikt zijn voor LED 
vervangen voor LED geschikte armaturen. Dit gebeurt in principe binnen integrale projecten 
maar als er budget over blijft worden straten aangepakt die het meest lonend zijn qua energie 
verbruik. 

 Gelijktijdig met de groepsremplace worden de kappen en de spiegels van de armaturen 
gereinigd bij LED armaturen. 

 Het vervangen voor LED gebeurt op natuurlijke momenten dat wil zeggen als een lamp 
technisch afgeschreven is. Geprobeerd wordt geen lampen vroegtijdig te vervangen om 
kapitaalsvernietiging te voorkomen tenzij dit een groot voordeel oplevert door verminderd 
energieverbruik. 

 Jaarlijks worden zoveel als mogelijk armaturen vervangen door LED om zo snel als mogelijk 
het gehele areaal van LED te voorzien. 

 Kabels zijn zoveel mogelijk in eigen beheer om sneller te kunnen acteren op storingen. 

 

2.8. Installatieverantwoordelijkheid 

 
De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te 

waarborgen. De Arbo-wet geeft geen praktische invulling wat een veilige installaties is en hoe het 

veilig werken moet worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De 

aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige 

installatie (o.a. NEN 1010) geven het “vermoeden van overeenstemming”. Vrij vertaald betekent dit 

dus, dat hantering van de norm NEN 3140 geen wettelijke verplichting is, maar in de Arbo-wet wel als 

middel vermeld wordt om aan de wetgeving te voldoen. In Nederland is geen ander middel 

beschikbaar waardoor in de praktijk altijd de werkwijze vanuit de NEN 3140 gevolgd wordt. Een middel 

om ervoor te zorgen dat de installaties tijdens gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. De 

werkgever is hier primair voor verantwoordelijk. In de praktijk wordt dit meestal gedelegeerd naar de 

installatieverantwoordelijke. De NEN 3140 stelt, dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen:  

 Welke installatie of installatieonderdelen geïnspecteerd dienen te worden; 

 Welke inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse; 

 Of gebruik gemaakt kan worden van een steekproef, en zo ja hoe deze bepaald wordt; 

 Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden. 

 

Al deze zaken moeten vastgelegd en gedocumenteerd worden. Dus niet alleen hoe een installatie 

geïnspecteerd wordt, maar ook waarom en in sommige gevallen waarom niet. Niet alleen de 
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arbeidsinspectie maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen 

hiernaar vragen. 

Binnen de gemeente is sinds april 2019 een externe installatieverantwoordelijke aangewezen.  

Het is belangrijk om een installatieverantwoordelijke aan te wijzen. Hiermee wordt de verantwoording 

voor een veilige elektronische bedrijfsvoering bij deze (rechts)persoon neergelegd. De aanwijzing 

dient door de bestuurder te worden gedaan en dient ook te worden geaccepteerd door de 

installatieverantwoordelijke. De installatieverantwoordelijke kan een persoon zijn uit de eigen 

organisatie of worden ingeleend. Ook een rechtspersoon (een bedrijf) kan worden aangewezen als 

installatieverantwoordelijke. Gezien de eisen die gesteld worden aan de installatieverantwoordelijke 

en de middelen waar deze over moet beschikken, is het aan te bevelen om voor de 

installatieverantwoordelijkheid een rechtspersoon aan te wijzen. Zodoende is ook de permanente 

beschikbaarheid en de continuïteit geborgd. 

De gemeente dient installatieverantwoordelijkheid op de juiste wijze te organiseren. Zij kan dit doen 

door: 

 Een inventarisatie uit te voeren; 

 Werkprocedures en veiligheidsmaatregelen vast te leggen; 

 Instructies te verzorgen en te controleren op naleving; 

 Een onderhoudssysteem op te zetten; 

 Inspecties uit te voeren en rapportages te verzorgen. 

 

De implementatie van genoemde zaken  wordt komend jaar verzorgd door derden. Binnen de 

uitvoeringsperiode van dit beheerplan wordt het kwaliteitshandboek handboek opgesteld en in de 

organisatie geïmplementeerd. 
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3. Assetmanagement principes 
 

Assetmanagement is het beheer van middelen die een organisatie of bedrijf gebruikt om haar doelen 

te bereiken. Voor een bedrijf kan dit bijvoorbeeld een fabriek zijn of een wagenpark. Voor een school 

is dit het gebouw en speeltoestellen, voor een gemeente zijn het onder andere zaken die in de 

openbare ruimte te vinden zijn, waaronder verlichting. 

 

Het beheer van die middelen is van groot belang: pas als het beheer goed wordt vormgegeven 

kunnen de organisatiedoelen optimaal worden bediend. Bij het bepalen van het juiste beheer gaat 

assetmanagement uit van een integrale afweging van prestaties, risico’s en kosten. Bij het toepassen 

van assetmanagement staan 2 principes centraal: 

 

Assetmanagement principe 1:  

 Openbare verlichting is geen doel op zich, maar een middel om te borgen dat de effecten op de 

voor de gemeente belangrijke maatschappelijke thema’s zoals bereikbaarheid, veiligheid, 

leefbaarheid, imago en gevolgkosten binnen acceptabele grenzen blijven; 

Assetmanagement principe 2:  

 De beoordeling van middelen is effectgestuurd: de omvang van een risico op het niet (volledig) 

halen van haar prestaties (m.b.t. de maatschappelijke effecten) is bepalend voor de 

beheerinspanning. 

Deze principes worden onderstaand toegelicht. 
 

Principe 1: Openbare verlichting is een middel, geen doel 

Lichtmasten zijn middelen om de belangrijke maatschappelijke effecten als (sociale) veiligheid te 

bereiken. In de beoordeling van de verlichting en het maken van beheerafwegingen staan deze 

doelen dan ook centraal. Het gaat dus niet primair om de technische staat van de verlichting, maar om 

de mate waarin de technische staat deze doelen ondersteunt (of schaadt). Bij verlichting zijn niet alle 

maatschappelijk effecten die vastgelegd zijn in de risicomatrix van toepassing. Zie hieronder voor 

uitleg.  

Maatschappelijke  

effecten / waarden 

Toelichting 

Bereikbaarheid 
Bij uitval van alle verlichting zal de bereikbaarheid van alle faciliteiten niet structureel afnemen. De wegen 

zijn immers gewoon toegankelijk. Deze maatschappelijke effecten worden dan ook niet meegenomen in de 

afweging bij het beheer van de verlichting. 

Veiligheid 
De gemeente is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en daaronder valt ook 

verkeersveiligheid. Verlichting dient dusdanig te worden beheerd dat veilig gebruik van de openbare ruimte 

voldoende is geborgd. Het gaat hierbij om de uitval van lampen maar ook om de stabiliteit van de masten. 

Leefbaarheid De gemeente wil een plaats zijn waar inwoners met plezier wonen, werken en recreëren. Verlichting dient 

dusdanig te worden beheerd dat prettig gebruik van de openbare ruimte voldoende is geborgd. 

Gevolgkosten 
Adequaat en transparant financieel beheer is een belangrijk doel van de gemeente. Naast directe kosten 

voor het verlichtingsnet kunnen ook gevolgkosten moeten worden gemaakt: bijv. schadeclaims of extra 

kosten door uitstel van noodzakelijk onderhoud.  

Imago/attractiviteit 

De gemeente wil laten zien dat ze haar taak zo goed mogelijk uitvoert. Als de verlichting onvoldoende werkt 

of anderszins onvoldoende aansluit bij de verwachtingen van inwoners dient dit in de beheerafwegingen te 

worden meegenomen. Uitvallende verlichting kan immers bijdragen aan minder attractiviteit waarbij vooral 

gedacht moet worden aan sociale veiligheid. Klachten of stukken in de krant geven de maatschappelijke 

urgentie weer vanuit de inwoners.  

Tabel 2 Maatschappelijke effecten/waarden die in het kader van verlichtingsbeheer belangrijk zijn 
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Principe 2: beheer is effectgestuurd 

Vanuit assetmanagement wordt bij het maken van beheerafwegingen de vraag gesteld:  

“Wanneer is goed, goed genoeg?” 

Met andere woorden: “Hoeveel beheerinspanning moet een organisatie leveren om te borgen dat een 

middel de gevraagde prestaties kan leveren?”. Te weinig inspanning/geld levert te hoge risico’s, te 

veel inspanning/geld is te kostbaar. 
Neem als voorbeeld ‘uitval van verlichting’: 

 Bij een intensief bereden weg is het risico op een ongeluk voor bijv. fietsers hoog en is een 

grootschaliger beheerinspanning nodig; 

 In het geval van een achteraf-weg waar met name landbouwvoertuigen komen, is het 

veiligheidsrisico laag en kan worden volstaan met dagelijks onderhoud. 

Wat hier voor veiligheid is beschreven geldt evenzeer voor risico’s voor elk van de in de hiervoor 

beschreven maatschappelijke effecten/waarden: risico’s op bereikbaarheid, op leefbaarheid, op 

vervolgschade en op imago. De beheerprioriteit en beheerinspanning hebben dus een directe relatie 

met de risico’s die voor een bepaald gebied worden gezien. Simpelweg: hoe groter de risico’s voor 

een specifiek gebied, hoe groter de beheerprioriteit en beheerinspanning voor de verlichting voor dat 

gebied.  

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de beide assetmanagementprincipes zijn toegepast 

voor het verlichtingsbeheer van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

3.1. Uniforme risicobeoordeling: Risicomatrix 

 
Van belang voor het goed doorlopen van het in de vorige paragraaf weergegeven schema, is dat 

risico’s op een uniforme, zo objectief mogelijke, manier worden beoordeeld. Het bepalen van de 

beheerinspanning op basis van subjectieve inschattingen (hoe goed bedoeld ook) levert slechts meer 

discussie. Bij een uniforme, objectieve beoordelingswijze is veel beter uitlegbaar waarom bepaalde 

keuzen zijn gemaakt. Dit bevordert het overleg op ambtelijk niveau en tussen ambtelijk en bestuurlijk 

niveau.  

Voor het borgen van uniformiteit wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde risicomatrix. Dit is een 

middel waarin voor elk van de benoemde maatschappelijk effecten is aangegeven welk risiconiveau 

als acceptabel laag wordt gezien en welk risiconiveau als onacceptabel hoog. Het format is algemeen 

geldend binnen assetmanagement en is door het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Ouder-Amstel vastgesteld in 2018. Er is een standaard risicomatrix toegepast en daar waar 

nodig bijgesteld op de situatie bij de gemeente. Het is voor toekomstige beheerplannen mogelijk de 

risicomatrix aan te passen indien opgebouwde ervaring daartoe aanleiding geeft. Belangrijk nu echter 

is dat de risicoanalyse wordt toegepast op alle assets in de gemeente, zodat een concreet en 

consistent beeld ontstaat van de impact op het beheer. 

De risicomatrix is opgenomen in bijlage A1 en wordt hieronder toegelicht. 

Een risico bestaat altijd uit twee componenten:  

 De kans van optreden van een ongewenste gebeurtenis (bijvoorbeeld een ongeval als gevolg 

van de huidige verlichtingsconditie); 

 Het effect van die ongewenste gebeurtenis (bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek). 

De omvang van een risico wordt dus bepaald door de combinatie van: 

 De grootte van de kans; 

 De omvang van het effect. 

Kans en effect vormen beide een as op de risicomatrix en voor beide is een schaal van klein naar 

groot. Op de effect-as zijn vijf kolommen opgenomen met in elke kolom een maatschappelijk 

effect/waarde. Per waarde is in elke effectcategorie een korte beschrijving opgenomen van het effect 

dat daarbij past. Voor bijvoorbeeld veiligheid gaat dit van “schram/bult” via een aantal stappen naar 

“dodelijk ongeval of blijvende invaliditeit”.  
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Op deze manier is voor elk risico (bijv. valrisico als gevolg van uitval van de verlichting) de plek in de 

matrix te bepalen. Als dit is gedaan, is ook meteen te zien hoe het risico wordt beoordeeld: 

 Groen: acceptabel laag risico; 

 Oranje: acceptabel laag risico, maar kritisch blijven kijken of het risico niet naar rood 

doorschuift; 

 Rood: onacceptabel hoog risico. 

 

3.2. Analyse stappen Effectgestuurd beheer 

 

Voor het analyseren van de verlichting vanuit de beheervraag zijn de volgende stappen doorlopen: 

 
1. Verzamelen van relevante informatie voor elke lichtmast;  

Alle masten zijn in 2018 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Naar aanleiding van deze visuele 

inspectie zijn de masten die slecht of redelijk scoorde onderworpen aan een veiligheidstest. De 

komende jaren worden alleen de masten ouder dan 40 jaar op veiligheid getest. Bij deze test wordt er 

letterlijk tegen de mast geduwd om te zien of deze blijft staan. De masten die als onveilig worden 

bestempeld worden direct vervangen. Het meetbedrijf geeft een garantie af van zes jaar voor een 

goedgekeurde mast.  

 
2. Beoordelen van de gebieden op sociale veiligheid en het inschatten van risico’s en het scoren 

daarvan in de risicomatrix; 

Alle gebieden in de gemeente waar sprake is van gevoelens van sociale onveiligheid zijn in een 

overleg met de beleidsmedewerker Sociale Veiligheid, Politie, een BOA en een vakspecialist van het 

team Inrichting en Beheer, getoetst aan de risicomatrix op de prestatie Imago waar Sociale Veiligheid 

onder valt. Er zijn zes gebieden die rood scoren en opgenomen worden in de planning om snel aan te 

pakken (zie bijlage A2). 

 
3. Het bepalen van de beheerinspanning (minimaal bij lage risico’s, anders bij te hoge risico’s) 

door de assetbeheerder OVL; 

4. Het bepalen van de onderhoudskosten; 

5. Het bepalen van prioriteiten op basis van de risicoscores. 

Integrale projecten lopen voorop, daarna wordt aan de hand van de gegevens bepaald welke 

vervanging voor LED de meeste winst oplevert in duurzaamheid en kosten. 

3.3. Afbakening 

 
De prestaties van de openbare ruimte worden deels bepaald door de prestatie van de verlichting maar 

ook door andere zaken zoals: 

 De weginrichting: de verlichting kan bijvoorbeeld een uitstekende conditie hebben, maar 

toch een hoog veiligheidsrisico hebben als gevolg van een onoverzichtelijke weginrichting 

zoals een bocht of snelheidsremmende inrichtingselementen; 

 Het weggebruik: de verlichting kan een uitstekende conditie hebben, maar er wordt veel te 

hard gereden (in combinatie met de inrichting/geluid), kan dit tot verminderde beleving 

van de leefbaarheid leiden; 

 De sociale veiligheid: de verlichting kan een uitstekende conditie hebben, maar de 

inrichting van de weg en het groen wordt als onveilig beoordeeld en/of ervaren 

(belevingswaarde).  

Kortom de verlichting kan optimaal beheerd worden maar als bovenstaande zaken meespelen kan 

toch het effect voor de totale openbare ruimte niet op het gewenste niveau zijn. 

De lichtmasten zijn geplaatst volgens landelijke normen waarbij de lichtintensiteit en optimale 

plaatsing bepaald wordt. Er is nu niet extra getoetst of ze ook voldoen bij wijziging van functies van 

wegen en gebieden. Dit valt buiten de scope van een beheerplan omdat het hier immers om een 
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functionele wijziging gaat. Als in het verleden geplaatste lichtmasten immers niet meer voldoen omdat 

het gebruik van de openbare ruimte is gewijzigd zal dit vanuit een mobiliteitsplan of sociale 

veiligheidsplan naar voren moeten komen. Dit plan gaat uit van 1 op 1 beheer.  
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4. Huidige situatie 
 

4.1. Huidig areaal 
 

De openbare verlichtingsinstallatie omvat een bovengronds en een ondergronds deel. Het 

bovengrondse deel bestaat uit het daadwerkelijke verlichtingsmiddel (lichtmast, armatuur en lamp) en 

de verdeel- en voedingskasten. Dit deel van de installatie is in verband met de weersinvloeden, 

vernielingen en aanrijdingen het meest kwetsbaar en het meest onderhoudsintensief. Het 

ondergrondse deel omvat de hoofdvoedingskabels in de straat en de aansluitkabels naar de 

lichtmasten. Storingen en beschadigingen van dit deel hebben voor het functioneren van de openbare 

verlichting de grootste gevolgen. Zowel het bovengrondse als het ondergrondse deel is voor 99% 

eigendom van de gemeente en wordt door de gemeente onderhouden. Slechts 1 kilometer is in een 

gecombineerde kabel met Liander en deze wordt de komende jaren vervangen door eigen net. 
 

Maar uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om de lichtbron (de lamp). De rest van de installaties zijn 

hulpmiddelen om de lamp op een zo efficiënt mogelijke wijze zijn werk te laten doen. Voor de 

openbare verlichting worden verschillende lamptypen met elk hun specifieke eigenschappen gebruikt 

(lichtkleur, lichtopbrengst en stroomverbruik). 

 

In Ouder-Amstel staan 2.601 lichtmasten (met 2.660 armaturen en 2.660 lampen), 17 verdeelkasten, 

14 bushokjes, 9 infoborden, 4 reclameborden en 36 verdeelpaaltjes. Daarnaast is één VRI aanwezig 

op de kruising Van de Madeweg en Diemerdreef. Deze VRI is in 2018 geheel vervangen. De waarde 

van de gehele (bovengrondse) OVL installatie inclusief VRI in de gemeente bedraagt ca €2.5 miljoen, 

uitgaande van een gemiddelde prijs voor een lichtmast van €600,- per stuk en €300,- per stuk voor 

LED-armatuur. 

 

Genoemde aantallen zijn exclusief de wegbewijzering. Bovendien is dit ook exclusief Amstel Business 

Park. Dit gebied is buiten beschouwing gelaten omdat de openbare ruimte beheerd wordt door de 

gemeente Amsterdam. Ook de verlichting die in beheer en eigendom is van het Groengebied 

Amstelland, is in dit beheerplan niet opgenomen. De verlichting van de bushokjes, de informatie- en 

reclameborden zijn niet in beheer bij de gemeente maar bij een externe partij. 

 

4.1.1. Beschrijving lampen 

Voor het areaal wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende type lampen. Het belangrijkste 

onderscheid is LED-verlichting enerzijds en de oudere energie onzuinige lampen anderzijds. Er zijn in 

de afgelopen jaren 654 lampen vervangen voor LED. Nog rond de 2000 lampen zijn van het oudere 

type en niet LED.  Ongeveer 700 conventionele lampen (hoogvermogen lampen) verbruiken veel 

energie en komen direct in aanmerking voor vervangen door LED. De overige lampen (1300 stuks) 

zijn laagvermogen lampen en gebruiken minder energie maar nog altijd meer dan LED lampen. Deze 

lampen zijn de komende zes jaar technisch ook toe aan vervanging. 

 

4.1.2. Beschrijving masten 

 

Alle lichtmasten van de gemeente zijn geïnspecteerd en beoordeeld. In Ouder-Amstel staan 2601 

lichtmasten. Hiervan bleek 15% na visuele inspectie in 2018 slecht tot matig. Deze hebben allemaal 

een veiligheidstest ondergaan en 9 masten zijn direct vervangen. De komende twee jaar worden alle 

masten ouder dan 25 jaar getest die vanuit de visuele inspectie als goed naar voren kwamen. 

Landelijke richtlijnen schrijven voor dit te doen bij masten ouder dan 20 jaar maar uit de praktijk blijkt 

dat masten van 25 tot 35 jaar over het algemeen nog prima staan. Er wordt dan gekozen om masten 

ouder dan 25 jaar te testen. Door deze aanpak kan met grote zekerheid gezegd worden dat de 

masten in Ouder-Amstel veilig zijn en dat de kans op spontaan omvallen gering is. 
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5.  Onderhoud 
 

Op basis van de uitkomsten van dit effectgestuurd beheerplan is bepaald welke 

onderhoudsmaatregelen het meest passend zijn inclusief de kosten die deze met zich mee brengen. 

Binnen dit beheerplan wordt gebruik gemaakt van de definities zoals gebruikt in de Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de gemeente worden twee soorten onderhoud 

onderscheiden: dagelijks en planmatig onderhoud. Deze typen onderhoud vallen weer uit een in twee 

soorten onderhoud. 

 

5.1. Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het correctief- en preventief onderhoud en wordt onder regie van 

het team van Dagelijks Onderhoud uitgevoerd. 

 

5.1.1. Correctief onderhoud 

Dit is onderhoud dat urgent uitgevoerd moet worden zoals vervangen van een defecte lamp, het 

vervangen van een (licht)mast bij aanrijdschade. Een externe partij verzorgt het registreren, 

distribueren en afhandelen van klachten. De melding, afhankelijk van de aard van de klacht, wordt 

naar de aannemer of aan de netbeheerder (Liander) uitgezet. Na het oplossen van de klacht wordt 

door de aannemer of netbeheerder een gereedmelding gegeven. Alle gegevens met betrekking tot 

klachten worden geregistreerd. Het herstel van schade (vandalisme, storm- en/of aanrijdschade) of 

vernieling aan openbare verlichting wordt door de aannemer volgens contract geregeld.  

 

5.1.2. Preventief onderhoud 

Preventief onderhoud is het onderhoud dat proactief aan objecten wordt uitgevoerd met de volgende 

redenen:  

 verhogen betrouwbaarheid van het object; 

 voorkomen en zo lang mogelijk uitstellen van schade, uitval, gebreken en ongemak op een 

later moment. 

Dit is onderhoud dat planbaar is en is ook in contracten vastgelegd. 

 

5.2. Planmatig onderhoud 

 
Het planmatig onderhoud is verdeeld in groot onderhoud en totaal vervangingen (investeringen) en 

wordt onder regie van het team Inrichting en Beheer uitgevoerd.  

 

5.2.1. Groot Onderhoud 

 
Dit betreft grootschalige werkzaamheden aan de objecten. Vaak is dit het vervangen van de 

armaturen langs een complete weg of het vervangen van de hardware van de VRI. Het kan zelfs ook 

een (deel) van een wijk betreffen (integraal onderhoud aan weg, riolering en groen). Het is onderhoud 

om ervoor te zorgen dat het object einde levensduur kan halen. Het per straat vervangen van 

conventionele lampen voor LED lampen valt ook onder groot onderhoud. 

 

5.2.2. Totaal Vervanging / herinrichting (investering) 

 
Dit onderhoud is van toepassing als in een straat alles, van kabels tot lampen, van de OVL-installatie 

vervangen wordt. Dit type onderhoud is naar verwachting de komende tien jaar niet van toepassing bij 

openbare verlichting. Masten, armaturen en lampen worden op individuele basis vervangen om 

kapitaalvernietiging door vroegtijdige vervanging te voorkomen en valt onder dagelijks onderhoud.  
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De vervangen van de VRI is in de komende 10 jaar niet aan de orde omdat deze vorig jaar vervangen 

is.   



  

Effectgestuurd Beheerplan OV en VRI 2019-2028   19 

 

6. Financieel Resultaat 
 

6.1. Dagelijks onderhoud 
 

Voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud is een budget voorzien van €50.000,- per jaar. Vanwege 

het grote aantal kleinere activiteiten zoals het schilderen van masten of vervangen van lampen is het 

niet zinvol elk van deze activiteiten afzonderlijk te prijzen. Het bedrag is bepaald op basis van 

langdurige ervaring en kengetallen en voldoet.  

Dagelijks onderhoud zorgt voor een snelle vervanging van de lampen en storingen zodat de prestaties 

op gebied van veiligheid, leefbaarheid, gevolgschade en sociale veiligheid geborgd blijven. Hiertoe 

worden afspraken gemaakt met de aannemer (bv. hoe snel ze reageren op een storing). 

 

De VRI zal de komende 10 jaar alleen dagelijks onderhoud nodig hebben omdat deze vorig jaar 

vervangen is. Om de veiligheid te borgen van de kruising zijn er afspraken gemaakt met de aannemer 

die de VRI onderhoudt (bv. hoe snel ze reageren op een storing, hoe vaak ze inspecteren etc.). Het 

huidige budget voldoet de komende jaren. 

 

6.1.1. Energieverbruik 

 

Het energieverbruik zal door het vervangen naar LED lampen verminderen met 56% als alle lampen 

vervangen zijn door LED. Zoals ook vermeld in de beleidsnotitie duurzaamheid, zullen in 2020 slimme 

meters geplaatst worden. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in het energieverbruik en de daadwerkelijke 

opgeleverde besparing.  

 

6.2. Planmatig onderhoud 

 
Groot onderhoud draagt met name bij aan de prestaties veiligheid en sociale veiligheid doordat de 

lampen en armaturen preventief vervangen worden en er minder snel uitval is. De masten worden 

preventief getest op sterkte. Voor het uitvoeren van het Planmatig onderhoud zijn de onderstaande 

bedragen nodig.  

6.2.1. Masten 

 
Masten gaan gemiddeld 40 jaar mee. Tijdens de uitvoeringsperiode wordt jaarlijks een 

stabiliteitsmeting uitgevoerd op de masten die op dat moment ouder dan 25 jaar zijn geworden. Uit de 

praktijk blijkt dat gemiddeld ca. 1% van het mastareaal dat de afschrijvingstermijn heeft bereikt wordt 

afgekeurd na inspectie. Ook bij de herinspectie na zes jaar wordt deze uitval gehanteerd. De jaarlijkse 

veiligheidsinspectie kost rond de €15.000,-. Het vervangen van de masten kost jaarlijks gemiddeld 

€11.500,-. 

 

6.2.2. Armaturen en lampen 

 

De armaturen zijn in feite de houders waar de lampen in zitten. Bij conventionele verlichting gaan de 

lampen 4 tot 10 jaar mee. Armaturen gaan bij LED-verlichting inclusief de LED-lamp afhankelijk van 

het type gemiddeld 15 jaar mee en moeten dan vervangen worden.  

Berekend is dat de exploitatiekosten met circa 29% worden gereduceerd wanneer alle armaturen voor 

LED worden vervangen. Dit komt door vermindering energieverbruik en doordat armaturen minder 

vaak hoeven te worden vervangen bij storingen.  

In deze planperiode worden dan ook  alle conventionele lampen vervangen door LED waardoor de 

kosten van vervanging op termijn gaan dalen. De eerste twee jaar worden de hoogvermogen lampen 

vervangen omdat dit de meeste energiebesparing oplevert. Daarna worden de andere lampen 

vervangen zodat eind 2024 alle verlichting LED is. Vanaf 2025 moeten naar verwachting de eerst 

geplaatste LED-verlichting weer vervangen worden door nieuwe armaturen. De jaarlijkse kosten van 

het vervangen van de armaturen met conventionele verlichting naar LED-verlichting is voor 333 

armaturen ongeveer €100.000,-. Jaarlijks meer vervangen geeft kapitaalsvernietiging doordat lampen 
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dan technisch gezien nog niet toe zijn aan vervanging. De winst van vermindering op het 

energieverbruik is bij deze laagvermogenslampen niet in verhouding. Het vervangen van de 

conventionele lampen voor LED vergt een totaal investering van 6 ton. Dit bedrag wordt over de 

komende zes jaar uitgesmeerd waarbij elk jaar €100.000,- nodig is voor de vervanging naar LED. 
 

 

6.2.3. Kabels en leidingen 

 
De eigen energiekabels worden vervangen bij integrale projecten. De kosten hiervan worden per 

project beoordeeld. Het komende jaar wordt met een analyse inzichtelijk gemaakt wat de kosten de 

komende jaren hiervan worden. In 2020 wordt binnen het project Amstelbrug het gecombineerde net 

omgevormd tot eigen net. In 2021 worden de laatste stukken gecombineerd net omgevormd tot eigen 

net. De kosten hiervoor zijn eenmalig €30.000,- in 2020 en 2021. 

 

6.3. Bijkomende kosten 

 
De bijkomende kosten bovenop het dagelijks en planmatig onderhoud zijn:  

 Volgens de Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010 moet elk nieuw werk of 

complete vervanging in de openbare ruimte dat meer dan €300.000 kost een percentage van 

0,5% van de geraamde kosten storten in de Reserve Cultuurfonds. De projecten komen in de 

praktijk gezien niet boven dit bedrag uit en zijn dan ook niet aan de orde in dit beheerplan. 

 Aanstellen externe installatie verantwoordelijke: €10.000,= eenmalig in 2019 voor het inrichten van 

de installatieverantwoordelijke. Daarna €2.500,= jaarlijkse werkzaamheden installatie 

verantwoordelijk. 

 Energiekosten: deze worden niet alleen bepaald door het verbruik maar ook door andere kosten 

zoals transportkosten, belasting en leveringskosten. De verwachting is dat deze extra kosten de 

komende jaar gaan stijgen. De energierekening zal dus mogelijk hoger worden ondanks dat we 

minder energie gaan gebruiken door het overschakelen op LED-verlichting. Ook wordt in deze 4 

jaar het energiecontract opnieuw aanbesteed waardoor het onzeker is hoeveel de kosten gaan 

stijgen. Hier is nu nog geen rekening mee gehouden in de ramingen.  

 

6.4. Totale Meerjarenkosten 

 
De onderhoudskosten voor de VRI zijn de komende tien jaar alleen voor dagelijks onderhoud. Er zijn 

geen budgetten nodig voor groot onderhoud of vervangingen. 

 

De kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting voor de komende tien jaar gaat stijgen. Dit 

ligt niet aan de nieuwe werkwijze die er juist voor zorgt dat we de lichtmasten langer gebruiken, maar 

aan het feit dat de energierekening naar verwachting gaat stijgen, de geplande veiligheidsinspecties 

en het aanstellen van een installatieverantwoordelijke. Daarnaast zijn in 2019- 2021 extra eenmalige  

investeringen voor aanpassen van het combinatienet en het opzetten van het werkproces van de 

installatieverantwoordelijke. Het huidige budget voor vervanging van de armaturen en masten is 

voldoende voor de komende jaren om zo snel als mogelijk en op natuurlijke momenten de 

conventionele lampen te  vervangen door LED- lampen. Met dit aantal hebben eind 2024 alle lampen 

LED. Zie voor een totaal overzicht tabel 3. 
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Tabel 3 Meerjarenoverzicht verkeersregelinstallatie en openbare verlichting 

Openbare Verlichting en Verkeerregelinstallatie
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 Dagelijks Onderhoud Verkeersregelinstallaties

Dagelijks Onderhoud 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Electra 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Totaal Benodigd Budget 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400

Totaal Beschikbaar Budget 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400

Dagelijks Onderhoud Openbare Verlichting

Dagelijks Onderhoud 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Electra 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

Totaal Benodigd Budget 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000

Totaal Beschikbaar Budget 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000

Planmatig Onderhoud Openbare Verlichting

Vervangen armaturen 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Vervangen masten 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500

Veiligheidsinspectie 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Installatieverantwoordelijke 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Ombouw gecombineerd net 20.000 10.000

Totaal Benodigd Budget 136.500 149.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000

Totaal Beschikbaar Budget 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500

Totaal budgetten (begroting) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Benodigd budget totaal 231.900 244.400 224.400 224.400 224.400 224.400 224.400 224.400 224.400 224.400

Beschikbaar budget totaal 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900

Totaal -10.000 -22.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
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Bijlagen 
 

A1 Risicomatrix 
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A2 Toetsing Sociale Veiligheid 
 

Duivendrecht Risicos
core 
 

Maatregel 

Fietspad De Slinger  Traject is opgepakt in herinrichting 2018/2019 

Winkelgebied Dorpsplein  Traject is gereed week 13 2019 

Tunnels onder A10  Kunstwerken zijn van RWS. Kan alleen in 
overleg met RWS aangepakt worden. 

Molenkade en industriegebied  Gebied is particulier terrein. 

Kruising Telstarweg-Rijksstraatweg  Wordt opgepakt in herinrichting Rijkstraatweg 
2019 

Kruising Slinger-Rijksstraatweg  Wordt opgepakt in herinrichting Rijkstraatweg 
2019 

Kloosterbuurt  Herinrichting 2019 

Van de Madeweg  Abri’s worden niet meer gebruikt, de bussen 
rijden anders 

Dolingadreef, (oude busbaan) 
fietsroute 

NVT Is afgesloten voor verkeer. Is deels van Zuidoost 
en deels van Ouder-Amstel. Moet meegenomen 
worden in mobiliteitsplan. 

Ouderkerk aan de Amstel   

Doorgaande fietsroutes Abcoude  Functionele wijziging moet opgenomen worden 
in het mobiliteitsplan. 

Fietspad langs het groengebied over 
de A2 

 Functionele wijziging moet opgenomen worden 
in het mobiliteitsplan. 

Voetpad achter ‘t Kampje  Functionele wijziging moet opgenomen worden 
in het mobiliteitsplan. 

Groengebied Amstelland  Beheer bij groengebied Amstelland. Oppakken 
in overleg en in mobiliteitsplan. 

 



1 Effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028 def.docx 
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Samenvatting 
 

Inleidend 

Dit beheer- en onderhoudsplan is opgesteld in 2019 voor de civiele kunstwerken in de 

openbare ruimte van de gemeente Ouder-Amstel. Onder civiele kunstwerken worden 

verstaan bruggen, tunnels, viaducten, duikers en oeverbeschermingen. 

 

Doel van dit plan is het in stand houden van de kwaliteit van de kunstwerken zodat wordt 

voldaan aan wetgeving en de kaders van het gemeentelijk bestuur en dat tegen de laagst 

mogelijke maatschappelijke kosten. Dit plan maakt inzichtelijk hoe en wanneer het 

onderhoud aan de verschillende kunstwerken moet worden uitgevoerd. Dit beheer- en 

onderhoudsplan is weliswaar een afgebakend plan voor civiele kunstwerken maar hoort 

naadloos aan te sluiten op beheerplannen van wegen, watergangen, groen, rioleringen 

en openbare verlichting zodat werkzaamheden ook integraal kunnen worden uitgevoerd.  

 

Assetmanagement 

Alle kunstwerken zoals nu bekend zijn in 2017 en 2018 geïnspecteerd. Op basis van 

expert judgement (ervaring en deskundigheid) zijn alle geconstateerde gebreken aan de 

kunstwerken getoetst aan het risicokader zoals beschreven in de risicomatrix wat het 

effect is van het onderhoud ten aanzien van de risicokaders zoals veiligheid, 

bereikbaarheid, toegankelijkheid, duurzaamheid. Op basis daarvan zijn maatregelen 

bepaald variërend van “geen actie noodzakelijk” tot “direct herstellen”. Aan de 

beschreven maatregelen is ook een kostenindicatie gekoppeld op basis van 

eenheidsprijzen en ervaringen.  

 

Staat civiele kunstwerken 

Ten aanzien van de oeverbeschermingen kan gezegd worden dat deze grotendeels einde 

technische levensduur zijn. Op basis van de risicoafweging en het beleid (bestaande 

oevers repareren waar mogelijk en waar vervanging aan de orde is ze omvormen tot 

natuurvriendelijke oevers) kan ook geconcludeerd worden dat één op één vervangen in 

de meeste gevallen niet noodzakelijk is. De meeste oeverbeschermingen waren 

voornamelijk belangrijk tijdens de ontwikkeling van het gebied maar hebben nu hun 

functie grotendeels verloren vanwege de stabilisatie van de grond maar ook door de 

veranderende inzichten ten aanzien van waterbeheer, flora- en faunabeheer 

(natuurvriendelijke oevers) en duurzaamheid. 

 

Het huidige areaal kunstwerken betreft ongeveer 70 kunstwerken in de vorm van 

bruggen, brugduikers en viaducten (met wat geluidsschermen). Er zijn ook ongeveer 100 

stuks oeverbescherming van verschillende lengtes. Naar aanleiding van de uitgevoerde 

inspectie eind 2017 kunnen wij stellen dat het gehele areaal zich in redelijk goede staat 

bevindt.  

 

Financiën 

Op basis van de geconstateerde aandachtspunten kan geconcludeerd worden dat door 

verbeteringen van het dagelijks onderhoud de gebreken en daaraan gerelateerde risico’s 

kunnen worden voorkomen. Het huidige budget voor dagelijks onderhoud is toereikend 

de komende jaren. Voor planmatig onderhoud stijgen de kosten doordat de kunstwerken 

met levensduurverlengende maatregelen in stand gehouden moeten worden. Dit geeft de 

komende tien jaar een stijging van extra benodigd budget. De eerste jaren gemiddeld 

rond de €35.000,- en vanaf 2023 gemiddeld €200.000,- per jaar extra op het huidige 

budget. 

Voor een specifiek overzicht voor de jaren 2019 – 2028 zie hoofdstuk 7 ‘Financieel 

resultaat’.  
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1. Inleiding 
 

Dit plan is een concretisering van de visie op de kwaliteit van de openbare ruimte en met 

name de daarin aanwezige kunstwerken. 

 

In deze visie wordt ingezet op een aantrekkelijke woon- en werkomgeving wat zich 

vertaalt naar kaders als een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte. Het 

is aan de ambtelijke organisatie om deze kaders te vertalen naar concrete plannen, 

doelen en begrotingen. 

 

1.1. Algemeen 

 

De gemeente Ouder-Amstel heeft ongeveer 70 kunstwerken in beheer in de vorm houten 

en/of stalen fiets- en voetgangersbruggetjes, enkele tientallen betonnen bruggen en 

viaducten in de belangrijke ontsluitingswegen. De grootste en enige beweegbare brug is 

de Jan Benninghbrug in Ouderkerk aan de Amstel. Er zijn binnen de gemeente nog wel 

een aantal andere beweegbare bruggen maar deze zijn in beheer bij andere organisaties 

(provincie, waterschap en andere gemeenten). Te denken valt aan de Kerkbrug en een 

aantal beweegbare bruggen over De Waver. Daarnaast heeft de gemeente ongeveer 100 

stuks oeverbescherming, bestaand uit verschillende lengtes, langs de watergangen op de 

grens van water en aangrenzende oevers, voornamelijk bestaand uit houten schotten en 

op enkele locaties houten damwand of gemetselde kademuren.  

 

Alle kunstwerken zoals nu bekend zijn in 2017 en 2018 geïnspecteerd, met uitzondering 

van duikerverbindingen. Op basis van de waargenomen gebreken en bovenstaande 

aspecten is bepaald welke beheersmaatregelen het meest passend zijn. Daaraan zijn ook 

de te verwachtte kosten gekoppeld zodat hierdoor een transparante onderbouwing is 

ontstaan.  

 

1.2. Doel en beheer- en onderhoudsplan 

 

Het doel van dit beheer- en onderhoudsplan is: 

 Inzicht geven in de hoeveelheid kunstwerken die de gemeente in beheer 

heeft; 

 Inzicht geven in de technische toestand van deze kunstwerken; 

 Aangeven welke risico’s er zijn op het gebied van de belangrijke 

maatschappelijke thema’s zoals: veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, 

gevolgschade(kosten), imago;  

 De relatie leggen tussen de kunstwerken en maatschappelijke vraagstukken 

als duurzaamheid en klimaatadaptatie;  

 Het onderbouwen van het beheer van de kunstwerken voor 2019 – 2028; 

 Het geven van inzicht in de meerjarenbegroting voor het beheer van de 

kunstwerken voor 2019 – 2028. 

 Inzicht geven hoe het onderhoud aan de kunstwerken wordt opgebouwd. 

 

1.3. Jaarplan 

 

Er wordt gewerkt met een jaarplan. Tijdens de periodieke inspecties zijn de aanwezige 

gebreken vastgelegd. Door de beheerders worden de risico’s van de gebreken 

gekwantificeerd, worden maatregelen bepaald en worden de kosten ingeschat van deze 

maatregelen. Jaarlijks worden de voor het komende jaar te nemen maatregelen en 

daaraan gerelateerde kosten verder gespecificeerd en wordt bepaald hoe de 

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Op basis van de gemeentelijke 

beleidsuitgangspunten, ontwerpkeuzes, clustering van maatregelen, enzovoorts wordt de 

definitieve onderhoudsplanning vastgesteld. De definitieve onderhoudsplanning en -

kosten worden vastgelegd in het jaarplan.  
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2. Wettelijke kaders 
 

De landelijke wet- en regelgeving en aanvullend het gemeentebeleid vormen het kader 

waarbinnen het beheer van de kunstwerken moet worden uitgevoerd.  

 

Burgerlijk Wetboek 

De gemeente is, vanuit haar rol als eigenaar/beheerder, op basis van het Burgerlijk 

Wetboek aansprakelijk voor schade die gebruikers oplopen door onveilige situaties. De 

beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van 

gebreken aan de weg. Dit betekent dat een gedegen onderhoudsbeleid, regelmatige 

inspecties volgens de landelijke richtlijnen van CROW en een goed werkend systeem van 

beheer onmisbaar zijn. 

 

Woningwet  

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/beheerder dat een bouwwerk 

(kunstwerk) voldoet aan de technische van toepassing zijnde voorschriften. Als 

bouwwerken niet voldoen, is dat een onrechtmatige daad. Dit houdt in dat er proactief 

getoetst moet worden of de bouwwerken (kunstwerken) voldoen aan deze voorschriften. 

 

Bouwbesluit 2012 (vallend onder de Woningwet) 

 Naast het feit dat de Woningwet voorschrijft dat een bouwwerk niet ‘ongemerkt’ 

niet mag voldoen 

 aan de technische van toepassing zijnde voorschriften, zijn in het bouwbesluit nog 

andere redenen 

 opgenomen om kunstwerken constructief te toetsen, te weten: 

- Er zijn reparaties nodig in het kader van de veiligheid; 

- Er vinden veranderingen of renovaties plaats; 

- Het einde van de technische levensduur is bereikt; 

- Het vermoeden bestaat dat er onvoldoende sterkte in de bouwconstructie is 

(constructieve veiligheid); 

- Er is een verandering in het gebruik, belastingen en omgeving 

(functiewijziging); 

- Er vindt een routinematige beoordeling plaats. 

 

Wegenwet  

De Wegenwet eist een adequaat beheer en onderhoud van de wegen. Dit geldt dus ook 

voor alle kunstwerken die onderdeel uit maken van deze wegen.  

 

Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) 

Om het financieel toezicht op gemeenten doelmatig te kunnen uitvoeren, is een 

reglement opgesteld om de gemeentelijke begrotingen uniform op te stellen. Dit 

reglement heet Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV). Hierin zijn ook definities 

beschreven rond het begroten en onderverdelen van onderhoud aan kapitaalgoederen. 

Kunstwerken worden hierin niet expliciet benoemd maar vallen wel onder deze 

kapitaalgoederen. Vanuit het BBV wordt de volgende indeling gemaakt: 

 Onderhoud, zowel klein als groot onderhoud: lasten voor de instandhouding die in 

de jaarrekening (exploitatierekening) worden opgenomen; 

 Investeringen, waaronder ook integrale vervangingen: deze worden geactiveerd 

en in de balans opgenomen. 
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3. Beleidsuitgangspunten 
 

Er zijn op dit moment bij de gemeente nog geen duidelijke beleidsuitgangspunten ten 

aanzien van beheer van kunstwerken beschreven. Wel zijn er beleidsuitgangspunten voor 

wegen. Een civiel kunstwerk is meestal een onderdeel van een weg (brug, viaduct) dus 

het aanwezige beleid voor wegen wordt voor dit beheerplan gebruikt voor de civiele 

kunstwerken. Er is ook een risicomatrix opgesteld voor wegen waarin maatschappelijke 

thema’s worden benoemd en waarin grenzen van aanvaardbaarheid staan beschreven. 

Deze risicomatrix is ook als handvat gebruikt voor de beoordeling van de kunstwerken en 

is bijgevoegd in bijlage 1. Een verdere toelichting op de toepassing van de risicomatrix 

staat hieronder beschreven.  
 

De relevante beleidsdocumenten met betrekking tot wegen zijn in deze paragraaf 

benoemd.  

 

3.1. Structuurvisie 

 

In de concept Visie 2030 ‘Verbindend, Uniek en Divers’ zijn de volgende punten voor het 

wegbeheer van belang:  

• De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn met hun 

woonomgeving.  

• Goede fysieke verbindingen met de regio en binnen de gemeente. 

• Goed en veilig toekomstbestendig fietsnetwerk. 

 

3.2. Coalitieakkoord 2018-2022 

 

Collegeakkoord 2018 – 2022 “Betrokkenheid en daadkrachtig met openheid en 

optimisme” 

 

Het collegeakkoord schetst de belangrijkste strategisch kaders voor de inrichting en 

uitvoering van het beheer en onderhoud aan de gemeentelijke wegen. De belangrijkste 

punten vanuit het collegeprogramma die ook van toepassing zijn op civiele kunstwerken 

zijn: 

 De gemeente verhoogt het budget voor het onderhoud van wegen om het proces 

te versnellen. Het achterstallig onderhoud aan wegen krijgt de eerste prioriteit.  

 Onveilige situaties door diepe kuilen of gaten in de wegen worden in kaart 

gebracht en zo nodig aangepakt.  

 De gemeente richt wegen zoveel mogelijk in volgens het principe Duurzaam Veilig 

Verkeer bij regulier onderhoud.  

 De gemeente heeft de ambitie om het onderhoudsniveau van bestratingen voor 

wegen bestemd voor langzaam verkeer tijdig op niveau te brengen op plekken die 

niet voldoen aan de criteria van heel en veilig.  

 De gemeente streeft naar een goede doorstroming van het verkeer. Knelpunten 

dienen te worden aangepakt waarbij de verkeersveiligheid en vermindering van 

overlast belangrijke aandachtspunten zijn.  

 Klimaatadaptatie in het beheer van de openbare ruimte heeft in de gemeente 

Ouder-Amstel een hoge prioriteit.  

 De gemeente heeft de ambitie het fietsgebruik verder te stimuleren. Hiervoor 

wordt het reeds in gang gezette fietsbeleid uitgevoerd en waar nodig uitgebreid. 

De toegankelijkheid van fietsenstallingen krijgt een hoge prioriteit.  
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3.3. Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 

 

Het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Ouder-Amstel is 21 december 2011 

vastgesteld. De focus van dit plan is op het dagelijks beheer van de openbare ruimte. De 

inrichting en het gebruik van de openbare ruimte zijn hier niet in meegenomen. Hierbij 

worden zes structuurelementen (functioneel vergelijkbare gebieden) gebruikt: centra, 

hoofdwegen, bedrijventerreinen, groengebieden, woongebied en buitengebied.  

 

Ten aanzien van wegen en dus van toepassing op civiele kunstwerken worden de 

volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 Het uitgangsniveau van de gemeente op basis van de CROW-richtlijnen voor het 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte is: ‘Basis’ (niveau B). Dit geldt ook 

voor verhardingen, groen en meubilair (met uitzondering van straatmeubilair, 

openbare verlichting, berm/kruidenrijk gras, bosplantsoen en grasveld die 

langzaam afzakken naar een niveau: ‘Laag’ (niveau C)). 

 Lage veiligheidsrisico’s, onderdelen die afzakken tot niveau ‘Laag’ (niveau C) is 

acceptabel.  

 De gemeente streeft naar geen kapitaalvernietiging voor verhardingen.  

 De gemeente heeft geen aandacht voor “pareltjes” in de openbare ruimte.  

 

Beeldkwaliteitsniveaus B en C zijn in de beeldkwaliteitscatalogus van CROW als volgt 

gedefinieerd:  

Tabel 1: Classificatie beeldkwaliteit 

 

Zodra andere ambities geformuleerd worden qua duurzaamheid of beeldkwaliteit in het 

komend jaar op te leveren Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) wordt dit 

beheerplan waar nodig aangepast. 

 

3.4. Beleidsnotitie Duurzaamheid 

 

In de Beleidsnotitie Duurzaamheid 2017 - 2021 van de gemeente Ouder-Amstel is de 

ambitie vastgelegd extra te investeren in een duurzame en circulaire leefomgeving. Voor 

het thema Circulaire Economie liggen de uitdagingen vooral op het vlak van 

afvalpreventie, het sluiten van de kringlopen en het hergebruik van grondstoffen door 

betere ketensamenwerking en het kiezen voor meer duurzame materialen. 

Dit betekent voor ons onder andere: 

 grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut; 

 waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet-duurzaam 

geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, 

hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen; 

 het anders inrichten van gebieden/openbare ruimte; 

 het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van materialen. 

 

  

 Algemeen Beeldkwaliteit Technische kwaliteit 

A+ Zeer goed 
Prachtig; nagenoeg ongeschonden; zeer 

schoon 
(Zo goed als) nieuw; perfect onderhouden 

A Goed Mooi en comfortabel; erg schoon Technisch dik in orde; goed onderhouden 

B Voldoende Sober; functioneel; schoon 
Heel en veilig; functioneel; regelmatig 

onderhouden 

C Matig Schraal; onrustig beeld; vies 
Discomfort; enige hinder; veiligheid kan in het 

geding komen; matig onderhoud 

D Te slecht 
Verloedering; uitlokking van vernieling; 

sociale onveiligheid; erg vies 

Kapitaalvernietiging; functieverlies; 

aansprakelijkstelling; slecht onderhoud 
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3.5. Toeristische uitvoeringsagenda 

 

In de toeristische uitvoeringsagenda zijn er door de gemeente twee speerpunten 

aangegeven met betrekking tot wegen en dus ook van toepassing voor civiele 

kunstwerken als onderdeel van die wegen:  

 Het realiseren van toeristische informatiepunten en het verbeteren van de 

infrastructuur en de mogelijkheden tot waterrecreatie.  

 Verbeteren verbindingen met Amsterdam.  
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4. Assetmanagement principes 
 

Assetmanagement is het beheer van de middelen die een organisatie gebruikt om haar 

missie te volbrengen en haar doelen te bereiken. Voor een fabriek zijn de assets 

bijvoorbeeld productie-installaties en machines, en voor een transportbedrijf zijn het de 

vrachtwagens. Voor gemeenten zijn het de assets die vindbaar zijn in openbare ruimte 

zoals wegen, riolering, bomen en kunstwerken. 

Door een juiste toepassing en het op juiste wijze beheren van dit soort assets kunnen de 

organisatiedoelen in voldoende mate bereikt worden.  

 

In het assetmanagement gedachtegoed zijn er drie zaken die ten opzichte van elkaar 

afgewogen worden, te weten:  

 de functionaliteit (zoals minimale capaciteit, hoogte, gewichtsklasse); 

 de risico’s (kans op maal effect van het zich voordoen van risicoaspecten op 

het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en bereikbaarheid); 

 de kosten (voor het realiseren, het in stand houden, en verwijderen) 

 

Deze drie zaken hebben onlosmakelijk een relatie met elkaar en vaak ook 

tegenstrijdigheid. Als voorbeeld: hoe groter de bereikbaarheid moet zijn naar een gebied, 

hoe meer bruggen of bredere bruggen er aangelegd moeten worden. De consequentie 

daarvan is het toenemen van de kosten voor aanleg en het onderhoud. De invloed op de 

risicoaspecten kunnen op zich soms weer sterk wisselen. Een bredere brug kan juist 

leiden tot onveiligheid omdat er harder gereden gaat worden. Daar tegenover staat dat 

meerdere smalle bruggen juist kunnen leiden tot meer botsingen en duurder zijn om te 

onderhouden. Het voordeel van meerdere smalle bruggen kan echter zijn dat bij 

onderhoud of een ongeval het gebied niet volledig onbereikbaar wordt. Bovenstaand 

voorbeeld geeft de complexiteit en tegelijkertijd de subjectiviteit aan die achter de 

afwegingen kunnen zitten. En dat begint dus eigenlijk al in de oriëntatie- en ontwerpfase 

van een asset. 

 

4.1. Risico denken in assetmanagement 

 

Het afwegen van risico’s is in het assetmanagement gedachtegoed het meest subjectieve 

deel. Er is ook nog geen uniform risicokader voor de openbare ruimte in Nederland. Wel 

blijkt dat gelijksoortige organisaties vaak dezelfde risicoaspecten hanteren. Veel 

voorkomende risicoaspecten gerelateerd aan de openbare ruimte zijn: 

 Veiligheid en gezondheid (kans op letsel bij mens en dier) 

 Bereikbaarheid (beschikbaarheid, toegankelijkheid, doorstroming) 

 Leefbaarheid (last die mensen ervaren in de omgeving onder andere door geluid, 

stank, vervuiling) 

 Imago (negatieve publiciteit richting beheerder) en Gevolgkosten (meestal 

vertaald naar geld. Hieronder vallen ook aansprakelijkheidskosten) 

 

4.1.1. Veiligheid en gezondheid 

Hiermee wordt de mate van veiligheid bedoeld die onder andere wordt bepaald door het 

ontwerp en de technische staat van het object. Een object (zoals brug of tunnel) is veilig 

wanneer deze bij normaal gebruik geen lichamelijk letsel of gezondheidsklachten kan 

veroorzaken bij de gebruikers in de omgeving. Door het juiste ontwerp en door uitvoeren 

van het juiste onderhoud op het juiste tijdstip wordt gestreefd naar het in stand houden 

van een veilig en “gezond” object. Tijdens periodieke inspecties en schouwen worden 

gebreken vastgelegd en wordt op basis daarvan getoetst in welke mate het object nog 

veilig en gezond is. Daarmee wordt dus ook inzichtelijk wat de effectiviteit is van het 

uitgevoerde onderhoud. 
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4.1.2. Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid gaat over het beschikbaar zijn van de openbare 

ruimte. Een afgesloten brug of tunnel zal er waarschijnlijk toe leiden dat een weg(deel) 

niet meer bruikbaar is waardoor een bepaald gebied moeilijker bereikbaar is. Mogelijk 

leidt dit tot overbelasting en zelfs verstopping van andere wegen, wat weer kan leiden tot 

onveilige situaties en overlast (leefbaarheid) op die plekken. Zo moeten hulpdiensten als 

brandweer en ambulance alle plaatsen voldoende snel kunnen bereiken.  

 

Eveneens is van belang dat de objecten de juiste afmetingen hebben. Een object moet 

voldoen aan vooraf bepaalde functionele eisen. Zo moet een brug in een vaarroute hoog 

genoeg of beweegbaar zijn. Als blijkt dat deze functionele eisen niet zijn gerealiseerd, 

verkeerd zijn bepaald of inmiddels zijn achterhaald door gebiedsontwikkelingen, dan zal 

dat effecten hebben op dit risicoaspect en mogelijk ook op de anderen.  

 

Maar ook het uitvoeren van onderhoud kan grote impact hebben. Een goede coördinatie 

en uitvoering van het onderhoud aan de kunstwerken helpt de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid te waarborgen en hinder te beperken. Zo is het gecombineerd uitvoeren 

van (onderhoud)werkzaamheden een effectieve manier om kosten te besparen en 

voorkomt dubbel werk en daarmee onnodige onbereikbaar- of ontoegankelijkheid. 

 

4.1.3. Leefbaarheid 

De manier waarop de openbare ruimte is ingericht en wordt onderhouden heeft invloed 

op de beleving van de gebruikers en daarmee de mate waarin zij de omgeving 

aantrekkelijk vinden. Een aantrekkelijke openbare ruimte wordt vaak vertaald naar een 

effectieve, afwisselende, schone openbare ruimte waarin alle behoeften van de mens 

vindbaar zijn. Dus waarin men snel en effectief van A naar B kan, maar ook waar mensen 

zich veilig en prettig voelen en waar ze kunnen ontspannen en recreëren. De volledigheid 

en wijze van inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijke invloeden op de 

aantrekkelijkheid. Er is ook een directe relatie met de mate van sociale veiligheid die 

wordt ervaren. Een slecht verlichte brug, een tunnel vol aanstootgevende graffiti, 

onoverzichtelijke hoeken en vervuiling hebben hierop een negatief effect. Door het 

uitvoeren van onderhoud wordt ook gestreefd naar het in stand houden van een goed 

gevoel ten aanzien van leefbaarheid. 

 

4.1.4. Gevolgkosten en Imago 

De gemeente heeft als doelstellingen het juiste evenwicht te vinden tussen het bereiken 

van bovengenoemde doelstellingen versus de kosten die daaraan gerelateerd zijn. 

Naarmate er minder kosten worden gemaakt en daardoor minder wordt voldaan aan de 

doelstellingen zal hierdoor een maatschappelijke urgentie ontstaan. Anderzijds zijn er 

grenzen aan de financiële mogelijkheden om deze doelstellingen te realiseren. Als de 

kosten door de inwoner als onevenredig hoog worden ervaren, dan zal dit ook een 

negatief effect hebben op het imago van de organisatie.  

Een beheerder van de openbare ruimte kan nooit iedereen tevreden houden. Er zal dus 

altijd een mate van negatieve publiciteit zijn. Het is echter van belang om deze mate van 

negatieve publiciteit als graadmeter te hanteren voor de urgentie die er gevoeld wordt 

om bepaalde beheertaken op te pakken. Zo zal een enkele persoonlijke klacht meer 

aanvaardbaar zijn dan grootschalige negatieve publiciteit op landelijk niveau of de sociale 

media. Om aan die gevoelde urgentie tegemoet te komen zullen soms extra kosten 

moeten worden gemaakt ten aanzien van beheer van de openbare ruimte. 
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4.2. Meetbaarheid van kwaliteit kunstwerken 

 

Het is niet eenvoudig om concreet en objectief te zeggen wanneer een object in de 

openbare ruimte in voldoende mate voldoet aan alle kaders. Hoe bepaal je bijvoorbeeld 

of een object voldoende veilig of aantrekkelijk is? De gebruiker van de openbare ruimte 

kan gezien worden als één van de belangrijkste graadmeters. De hoeveelheid meldingen 

of klachten over een object in combinatie met de hoeveelheid melders en de ernst van de 

klacht(en) zegt iets over de ernst van de situatie. 

 

Daarentegen mag aangenomen worden dat als er over objecten geen klachten zijn deze 

schijnbaar als voldoende worden ervaren door de gebruikers. Dit betekent echter niet dat 

daarmee per definitie voldaan wordt aan de kaders en wetgeving. Het uitvoeren van 

onderhoud waaronder inspecties zal altijd nodig zijn om een zo objectief en transparant 

mogelijk beeld hierover te vormen. 

 

Het juiste beheer en onderhoud heeft een grote en direct zichtbare invloed op het beeld 

en de kwaliteit van de openbare ruimte. Door het verrichten van relevant onderhoud en 

voorkomen van zinloos onderhoud kunnen financiële middelen doelmatig en efficiënt 

gebruikt worden. Veel onderhoud is niet per definitie beter. 

 

4.3. Terugblik beheerperiode 

 

Voor 2014 werden de periodieke schouwingen door eigen medewerkers van de gemeente 

gedaan. Op basis van hun constateringen werden vervolgmaatregelen bepaald. Het 

budget voor instandhouding was een jaarlijks vast en afgekaderd budget. 

In 2014 en 2015 zijn er inspecties uitgevoerd aan de bruggen en viaducten. Deze 

gegevens zijn nog beschikbaar. In 2017 zijn er opnieuw inspecties uitgevoerd en zijn de 

geconstateerde gebreken geregistreerd. Hierdoor kan er vergeleken worden. In 2018 zijn 

er bij een aantal bruggen nog aanvullende inspecties uitgevoerd vanaf het water omdat 

hiertoe aanleiding was vanuit de eerdere inspecties. De geconstateerde gebreken zijn 

vervolgens getoetst aan de risicomatrix en maatregelen zijn beschreven.  

In 2018 zijn alle oeverbeschermingen liggend op eigendom van gemeentelijke grond 

geïnventariseerd en geïnspecteerd door Kadins. Uit de inspectieresultaten blijkt dat er in 

het verleden weinig aandacht is geweest voor het onderhoud van de 

oeverbeschermingen. Dit is in lijn met het gekozen ambitieniveau. 

 

4.4. Afbakening 

 

De prestaties van de kunstwerken worden naast de beheerinspanning bepaald door: 

 De weginrichting: het kunstwerk kan bijvoorbeeld een uitstekende conditie 

hebben, maar toch een hoog veiligheidsrisico hebben als gevolg van een 

onoverzichtelijke weginrichting zoals een bocht of snelheidremmende 

inrichtingselementen; 

 Het weggebruik: als het kunstwerk een uitstekende conditie heeft, maar er 

wordt veel te hard gereden (in combinatie met de inrichting/geluid), kan dit 

tot verminderde beleving van de leefbaarheid leiden; 

 De sociale veiligheid: als het kunstwerk een uitstekende conditie heeft, maar 

de inrichting van de weg en het groen als onveilig wordt beoordeeld en/of 

ervaren (belevingswaarde).  

Kortom een kunstwerk kan optimaal beheert worden maar als bovenstaande zaken 

meespelen kan toch het effect voor het object niet op het gewenste niveau zijn. 

 

De kunstwerken zijn ooit aangelegd met een bepaald doel voor ogen en een bepaald 

effect. Tijdens de toets aan de risicomatrix is gekeken of ze ook voldoen aan de huidige 

situatie. Denk hierbij aan wijziging van functies van wegen en gebieden. Deze informatie 

wordt gebruikt als groot onderhoud gepleegd wordt aan het kunstwerk of als blijkt dat 
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het in de huidige situatie oneigenlijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld bij een te zware 

belasting door meer vrachtverkeer). Met mogelijke functionele wijzigingen is in dit plan 

financieel geen rekening gehouden omdat een beheerplan uitgaat van het in stand 

houden van het object dus van 1 op 1 beheer. 
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5. Huidige situatie 
 

5.1. Civiele kunstwerken 

 

Het huidige areaal kunstwerken in de vorm van bruggen, tunnels, viaducten staan 

hieronder beschreven. Van deze objecten ontbreken veelal historische gegevens 

waaronder het bouwjaar. Dit is exclusief Amstel-Businesspark. Dit gebied is buiten 

beschouwing gelaten omdat de openbare ruimte beheerd wordt door de gemeente 

Amsterdam. Ook de kunstwerken die in beheer en eigendom zijn van het Groengebied 

Amstelland zijn in dit beheerplan niet opgenomen. 

 

Objectgroep Aantal 

Bruggen, duikerbruggen 58 

Tunnels (fiets) 2 

Viaducten 6 

Oeverbeschermingen 97 stuks van verschillende lengtes 

Tabel 1 overzicht objecten 

 

Alle geconstateerde gebreken aan de kunstwerken die de gemeente zelf herstelt zijn op 

basis van de risicomatrix gewogen en voorzien van maatregelen plus een indicatie van de 

kosten. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie eind 2017 kunnen wij stellen dat 

het gehele areaal zich in redelijk goede staat bevindt maar dat door veroudering de 

komende jaren meer groot onderhoud nodig zal zijn.  

 

Er zijn een aantal kunstwerken binnen of aan de rand van de gemeentegrenzen die niet 

in het beheer zijn van de gemeente. Het betreft o.a.: 

 BR-00-006 brug Polderweg 06 (Waternet) 

 BR-00-011 Kerkbrug te Ouderkerk aan de Amstel (Provincie Noord-Holland) 

 BR-00-012 Waverbrug (50% gemeente Ronde Venen, 50% gemeente Ouder-

Amstel) 

 BR-00-013 Stokkelaarsbrug (gemeente Ronde Venen) 

 BR-00-014 Voetangelbrug (gemeente Ronde Venen) 

 BR-00-035 Fietsbrug over A2 (Rijkswaterstaat) 

 BR-00-066 Molenkade (gemeente Diemen of Waternet) 

 BR-00-070 Draaibrug over de Waver (Natuurmonumenten)  

 ST-00-005 Stuw aan de polderweg (Waternet) 

Van deze bruggen betaalt de gemeente Ouder-Amstel alleen bij de Waverbrug 50% mee 

aan het onderhoud dat door gemeente Ronde Venen wordt gecoördineerd en uitgevoerd.  

 

5.2. Oeverbeschermingen 

 

De oeverbeschermingen zijn in 2018 geïnventariseerd en op basis van logische lengten 

vastgelegd. Daarbij is rekening gehouden met zaken als eigendomsgrenzen, kerende 

hoogte en materiaalgrenzen. Dus als een oeverbescherming qua bouwvorm verandert, 

dan is vanaf daar ook een nieuwe strekking aangemaakt. Er zijn 97 stukken ingetekend 

op kadastraal eigendom van de gemeente. De oeverbescherming is grotendeels 

eindelevensduur. 

Ten aanzien van de oeverbeschermingen kan gezegd worden dat deze grotendeels einde 

technische levensduur zijn. Op basis van de risicoafweging en het beleid (bestaande 

oevers repareren waar mogelijk en waar vervanging aan de orde is ze omvormen tot 

natuurvriendelijke oevers) kan ook geconcludeerd worden dat één op één vervangen in 

de meeste gevallen niet noodzakelijk is. De meeste oeverbeschermingen waren 

voornamelijk belangrijk tijdens de ontwikkeling van het gebied maar hebben nu hun 

functie grotendeels verloren vanwege de stabilisatie van de grond maar ook door de 

veranderende inzichten ten aanzien van waterbeheer, flora- en faunabeheer 

(natuurvriendelijke oevers) en duurzaamheid. 
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Brug zonder schades, Oeverbescherming zonder schades 

 

 
 

Brug met beton schade, Kademuur met scheurvorming 

  

Brug met schade Oeverbescherming met schade 

Foto 1 t/m 6 Voorbeelden van civiele kunstwerken en schades 
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6. Onderhoud 
 

Op basis van de uitkomsten van dit effectgestuurd beheerplan is bepaald welke 

onderhoudsmaatregelen het meest passend zijn inclusief de kosten die deze met zich 

mee brengen. Binnen dit beheerplan wordt gebruik gemaakt van de definities zoals 

gebruikt in de Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij 

de gemeente worden twee soorten onderhoud onderscheiden: dagelijks en planmatig 

onderhoud. Deze typen onderhoud vallen weer uit een in twee soorten onderhoud. 

 

De kunstwerken zijn door het gebruik en ligging in de openbare ruimte onderhevig aan 

slijtage, degradatie en veroudering. Doel van de gemeente is tegen zo laag mogelijke 

maatschappelijke kosten en zo laag mogelijke risico’s (zoals vastgesteld in de 

risicomatrix) een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte te bieden. Om 

hierop grip te houden is het noodzakelijk het juiste onderhoud op het juiste moment en 

op de juiste wijze uit te voeren. Doel van het onderhoud is slijtage en degradatie te 

vertragen of te herstellen.  

 

6.1. Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het correctief- en preventief onderhoud en wordt 

onder regie van het team van Dagelijks Onderhoud uitgevoerd. 

 

6.1.1 Correctief onderhoud 

Dit is onderhoud dat urgent uitgevoerd moet worden zoals vervangen van een defecte 

dekplank of reparatie n.a.v. schade. Het herstel van schade (vandalisme, storm- en/of 

aanrijdschade) of vernieling aan het kunstwerk wordt door het team Dagelijks Onderhoud 

of een externe aannemer opgevolgd en opgelost. 

 

6.1.2 Preventief onderhoud 

Preventief onderhoud is het onderhoud dat proactief aan objecten wordt uitgevoerd met 

de volgende redenen:  

 verhogen betrouwbaarheid van het object; 

 voorkomen en zo lang mogelijk uitstellen van schade, uitval, gebreken en 

ongemak op een later moment; 

Dit is onderhoud dat gepland wordt en is ook in contracten wordt weggezet. 

 

6.2. Planmatig Onderhoud 

Het planmatig onderhoud is verdeeld in groot onderhoud en totaal vervangingen 

(investeringen) en wordt onder regie van het team Inrichting en Beheer uitgevoerd  

 

6.2.1 Groot onderhoud 

Dit betreft grootschalige werkzaamheden aan de kunstwerken. Het betreft vaak het 

vervanging van de brugelementen zoals leuningen en damwanden. Het betreft 

onderhoud om ervoor te zorgen dat het gehele object einde levensduur kan halen.  

 

6.2.2 Totaal Vervanging/ herinrichting (investering)  

Dit onderhoud is van toepassing als een geheel kunstwerk wordt vervangen. Aan de hand 

van een technische levensduur in combinatie met de algehele staat, geconstateerd vanuit 

de inspecties, kan worden bepaalt of bijvoorbeeld een gehele brug moet worden 

vervangen. 
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6.3. Ambities en benodigd onderhoud 

In onderstaande tabel staat aangegeven op basis van welke criteria bepaalde vormen 

van onderhoud worden toegepast en in welke frequentie. Daarbij is ook aangegeven wie 

zorgt voor de uitvoering en vanuit welk budget de kosten worden betaald. De mate 

waarin wordt gerelateerd aan het ambitieniveau van de weg waar het kunstwerk 

onderdeel van uitmaakt en/of aan de gewenste beeldkwaliteit van het gebied. Voor de 

gemeente Ouder-Amstel is het ambitieniveau door de raad bepaald en toegekend op 

niveau standaard B. In tabel 2 zijn dit de vetgedrukte letters.  

 

 

Object OH vorm frequentie Uitvoering door 

team 

Kosten uit 

Ambitie hoog A Reinigen  1 jaarlijks 

(april) 

Dagelijks 

onderhoud 

Budget dagelijks OH 

Ambitie hoog A Veiligheid 

(vis.) 

Half jaarlijks Dagelijks 

onderhoud 

Budget dagelijks OH 

Ambitie hoog A NEN 2767-4 4 jaarlijks Inrichting en 

beheer 

Budget planmatig 

OH 

Ambitie 

standaard B 

Reinigen op basis van 

meldingen 

Dagelijks 

onderhoud 

Budget dagelijks 

OH 

Ambitie 

standaard B 

Veiligheid 

(vis.) 

1 jaarlijks Dagelijks 

onderhoud 

Budget dagelijks 

OH 

Ambitie 

standaard B 

NEN 2767-4 4 jaarlijks Inrichting en 

beheer 

Budget planmatig 

OH 

Ambitie laag C Reinigen op basis van 

meldingen 

Dagelijks 

onderhoud 

Budget dagelijks OH 

Ambitie laag C Veiligheid 

(vis.) 

1 jaarlijks Dagelijks 

onderhoud 

Budget dagelijks OH 

Ambitie laag C NEN 2767-4 8 jaarlijks Inrichting en 

beheer 

Budget planmatig 

OH 

     

Tabel 2 ambities en benodigd onderhoud 

 

 

Achterstallig onderhoud 

Door het uitvoeren van periodieke inspecties wordt zichtbaar in welke mate de objecten 

degraderen. Door het vergelijken van de geconstateerde gebreken met eerdere 

inspecties aan hetzelfde object en door te vergelijken met andere gelijksoortige objecten 

is een goed beeld te vormen van de effectiviteit van het tot dat moment uitgevoerde 

onderhoud. Op basis van de bevindingen kan worden bepaald of het onderhoud zoals 

bedacht en uitgevoerd effectief genoeg is. Op deze wijze wordt getracht om achterstallig 

onderhoud te voorkomen.  

 

6.4. Vastleggen van uitgevoerd onderhoud 

 

Alle informatie die gedurende de levensduur van een object relevant is om te bewaren 

moet worden vastgelegd. De gemeente heeft hiervoor de beheersoftware GBOR 

aangeschaft. In deze software worden alle relevante gegevens van de relevante objecten 

(waaronder de kunstwerken) vastgelegd. Naast statische gegevens van de kunstwerken 

zoals bouwjaar, ligging, afmetingen, gewenst onderhoudsniveau kunnen ook dynamische 

gegevens worden vastgelegd zoals bevindingen en genomen maatregelen op een bepaald 

moment. Dit kan dus variëren van een melding van een gebruiker en de daarop volgende 

constatering door de beheerder en genomen maatregelen, tot de inspectieresultaten uit 

een NEN 2767-4 inspectie en de daaraan gekoppelde maatregelen.  

Op deze wijze kan periodiek het gewenste ambitieniveau vergeleken worden met de 

conditiescore die bepaald wordt tijdens het dagelijks onderhoud. 
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Bij het uitvoeren van deze verschillende vormen van onderhoud moet er dus rekening 

mee gehouden worden dat de inspectieresultaten en genomen maatregelen op juiste 

wijze worden aangeleverd zodat invoeren in de beheersoftware GBOR op eenvoudige en 

eenduidige wijze mogelijk is.  

 

6.5. Opvolging naar aanleiding van uitgevoerd groot onderhoud 

 

Doel van de onderhoudsactiviteiten is het veilig en functioneel houden van de 

kunstwerken en vertragen van de degradatie. Uit de inspecties kan blijken dat er 

maatregelen noodzakelijk of gewenst zijn om het gewenste ambitieniveau in stand te 

houden en om onaanvaardbare risico’s te voorkomen. De maatregelen worden bepaald 

door inhoudelijk deskundige medewerkers die op basis van hun kennis en ervaring 

inschatten wat risico’s (met behulp van een risicomatrix) zijn en weten welke 

maatregelen de juiste zijn. 

De volgorde waarin de kunstwerken worden beoordeeld wordt bepaald door de 

conditiescores van de kunstwerken in relatie tot het ambitieniveau waarin de 

kunstwerken zijn ingeschaald. Voor Ouder-Amstel geldt voor het hele gebied het 

ambitieniveau “Standaard B”. Daarbij worden de slechtst scorende kunstwerken als 

eerste beoordeeld volgens onderstaand model (tabel 3). 

 

Bij de kunstwerken die veel slechte scores hebben is de kans groot dat het herstellen van 

de gebreken extra geld zal kosten. De afweging moet gemaakt worden of deze kosten of 

de inspanning die geleverd moet worden een zinvolle maatregel is. Het is bijvoorbeeld 

niet logisch om een dure betonreparatie te doen aan een brug waarvan bekend is dat hij 

binnen 1 of 2 jaar volledig zal worden vervangen omdat hij functioneel niet meer voldoet, 

bijvoorbeeld door toename van verkeer of nieuwe eisen ten aanzien van wet- en 

regelgeving. Een leidraad hiervoor is in onderstaand model beschreven.  

 
Figuur 1 Werkwijze effect gestuurd beheer Kunstwerken 

start

Voldoet het object aan 
geldende wet/regelgeving 
(zie objectspecifieke eisen)

Voldoet het object aan 
functionele eisen (zie 
objectspecifieke eisen)

Voldoet het object aan 
technische eisen (zie  
objectspecifieke eisen)

Is het object kosteneffectief
(zie objectspecifieke eisen)

nee

Verwijderen, accepteren, 
renoveren, vernieuwen. 
Plannen o.b.v. risico 

ja

ja

ja

ja

Onderhoud conform 
onderhoudsconcept blijven 
uitvoeren

Zijn maatreglen mogelijk en 
kosteneffectief om wel te 
voldoen aan wet/regelgev..

Zijn maatregelen mogelijk
en kosteneffectief om wel te 
voldoen aan functionele eis

Zijn maatregelen mogelijk
en kosteneffectief om wel te 
voldoen aan technische eis

Zijn maatregelen mogelijk
en kosteneffectief om wel 
kosteneffectief te worden

ja

Maatregelen plannen o.b.v. 
risico afweging

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja 
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Als uit de afweging blijkt dat het kunstwerk nog relevant is en er herstelmaatregelen 

mogelijk zijn die kosteneffectief zijn dan worden deze maatregel en kosten vastgelegd en 

geprioriteerd. Als uit de afweging blijkt dat herstelmaatregelen nemen niet mogelijk is of 

niet zinvol is dan zal bepaald moeten worden welke andere maatregelen genomen 

moeten worden. Denk aan afschermen, afsluiten of accepteren (bijvoorbeeld tot aan de 

geplande sloop of renovatie). 

 

Als duidelijk is bij welke kunstwerken herstelmaatregelen zinvol zijn zullen deze in juiste 

volgorde worden beoordeeld. De gebreken van de slechtst scorende kunstwerken als 

eerste. Daarbij moet worden gekeken aan welk element en bouwdeel zich de gebreken 

voordoen. Niet elke bouwdeel is namelijk even kritisch en daarmee heeft niet elke 

maatregel dezelfde prioriteit. 

 

Er zouden in de inspectieresultaten geen gebreken mogen staan die leiden tot een direct 

onaanvaardbaar risico waar nog geen actie op is ondernomen.  

Wanneer er dit soort gebreken zijn in de ogen van de beheerder of inspecteur dan is hij 

verplicht dit direct te bespreken met de assetbeheerder van de gemeente en deze dient 

ook direct maatregelen te nemen om het onaanvaardbare risico weg te nemen of af te 

schermen. 

 

6.6. Maatregelen na risicoafweging 

 

De te nemen maatregelen kunnen op basis van de geconstateerde gebreken en de 

risicoafweging behoorlijk verschillen. De werkzaamheden zijn grofweg te verdelen in vier 

niveaus: 

1. Het kleine individuele herstelwerk dat bestaat uit zaken als: 

- het verwijderen van graffiti; 

- het herstellen van leuningen; 

- het bijwerken van beschermlagen; 

- het herstellen van lokale verzakking straatwerk; 

- het vastzetten van losse onderdelen; 

- het verwijderen van onkruid of ongedierte; 

- het herstellen van kleine beschadiging op het rijdek; 

- het herstellen van spoelgaten. 

Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoording van de afdeling Buurt, team 

Dagelijks onderhoud. 

 

2. Het te combineren en planmatig voor te bereiden werk dat bestaat uit zaken als: 

- het conserveren van stalen leuningen; 

- het herstellen van voegen in metselwerk; 

- het herstellen van slijtlagen op bruggen; 

- het herstellen van voegafdichtingen; 

- het herstellen van betonschade.  

Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoording van de afdeling Buurt, team 

Dagelijks onderhoud. 

 

3. Bij het groot planmatig en projectmatig onderhoud wat zorgvuldig moet worden 

afgewogen en voorbereid moet gedacht worden aan: 

- het herstel van brugfundaties; 

- het herstel van hoofddraagconstructies; 

- het vervangen van rijdek waardoor verkeershinder ontstaat; 

- het vervangen van duikers waardoor verkeershinder ontstaan; 

- het vervangen van langere strekkingen oeverbescherming. 

Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoording van de afdeling Buurt, team 

Inrichting en beheer. 

 



  

Effectgestuurd beheer Civiele Kunstwerken 2019-2028  21 

 

4. Investeringsprojecten waarbij complete objecten vervangen moeten worden of 

wijzigingen optreden zoals: 

- het één op één vervanging van complete objecten zoals bruggen, 

oeverbeschermingen daar waar noodzakelijk;  

- het opnieuw inrichting van gebieden waardoor objecten geplaatst en verplaatst 

moeten worden. Herziening van bestemming. 

Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoording van de afdeling Buurt, team 

Inrichting en beheer. 

 

6.7. Theoretische einde technische levensduur kunstwerken 

 

Elk object heeft een eindigende levensduur. Deze einde levensduur wordt bepaald door 

onder andere de kwaliteit van het ontwerp, gekozen materialen, bouw uitvoering, de 

wijze van gebruik en onderhoud. Ervan uitgaande dat het object ooit vervangen moet 

worden door een nieuwe, is het noodzakelijk om daar financieel gezien ook de 

mogelijkheden toe te hebben als het zover is. Op basis van het soort object, de gekozen 

materialen en een inschatting van de einde technische levensduur moet in de 

meerjarenbegroting hiermee rekening gehouden worden. In onderstaande tabel zijn voor 

de meest voorkomende kunstwerkgroepen de technische levensduur ingeschat.  

Op basis van deze theoretische levensduur in combinatie met het bouwjaar kan het 

theoretische vervangjaar worden bepaald. Voor de objecten waarvan het bouwjaar 

bekend is, wordt dit opgenomen in GBOR. 

 

Kunstwerktype Theoretische einde technische levensduur 

Vaste brug beton 80 jaar 

Vaste brug hout 40 jaar 

Vaste brug staal 60 jaar 

Vaste brug kunststof 60 jaar 

Tunnel beton 80 jaar 

Viaduct beton 80 jaar 

Oeverbescherming metselwerk 60 jaar 

Oeverbescherming staal (damwand) 80 jaar 

Oeverbescherming hout (damwand) 40 jaar 

Oeverbescherming hout (beschoeiing) 25 jaar 

Duiker staal (spiraal) 60 jaar 

Duiker beton 80 jaar 

Duiker kunststof 60 jaar 

Steiger hout 25 jaar 

Steiger kunststof 40 jaar 

Tabel 3 Theoretisch levensduur civiele kunstwerken 

 

6.8. Communicatie 

 

Veel van aan beheer en onderhoud gerelateerde werkzaamheden zoals het reinigen, 

schouwen en periodieke inspecties kunnen vrijwel zonder noemenswaardige overlast voor 

de omgeving worden uitgevoerd.  

 

Als bij bepaalde werkzaamheden risico’s worden voorzien dan zullen daarbij passende 

maatregelen genomen worden om tot een aanvaardbaar risiconiveau te komen. 

Communicatie en afstemming met stakeholders is hierbij dan essentieel. Ook heeft de 

gemeente participatiebeleid en afhankelijk van werkzaamheden zal met de relevante 

stakeholders contact worden gezocht om hierover mee te denken. 
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7. Financieel resultaat 
 

Het meerjaren onderhoud is onderverdeeld in het dagelijks en planmatig onderhoud en 

bediening van de bruggen. Het huidige budget heeft geen inhoudelijke onderbouwing en 

bestaat uit een vast bedrag. In 2017-2018 is het areaal opnieuw geïnspecteerd conform 

de NEN 2767-4 conditiemethodiek. Aan de hand hiervan zijn de kunstwerken opnieuw 

financieel inzichtelijk gemaakt. 
 

7.1. Dagelijks onderhoud 

Er wordt door de gemeente Ouder-Amstel met een overeenkomst jaarlijks voor 

€30.000,- bijgedragen aan de dagelijks onderhoudskosten en bediening aan de 

Waverbrug. Deze brug is gedeeld eigendom Gemeente Ronde Venen en Ouder-Amstel. 

De bedieningskosten voor de Waverbrug en Benninghbrug zijn onderdeel van dagelijks 

onderhoud. Daarnaast worden verschillende werkzaamheden met dit budget uitgevoerd 

zoals kleine herstelwerkzaamheden voor €25.000,-. Voor de Benninghbrug is een apart 

budget van €15.000,- benodigd omdat het onderhoud aan deze beweegbare brug 

wezenlijk anders is dan aan de overige vaste bruggen. Hier is ook een apart 

onderhoudscontract met een externe aannemer voor afgesloten. Het huidige budget voor 

dagelijks onderhoud voor alle civiele kunstwerken is voldoende voor de komende jaren. 

 

7.2. Planmatig onderhoud 

De kunstwerken zijn in redelijk goede staat maar om ze daar de komende jaren ook in te 

houden is meer budget nodig. De objecten verouderen en worden intensiever gebruikt 

door bijvoorbeeld meer verkeer. Voor kunstwerken is het voor de komende tien jaar 

redelijk goed in te schatten wat de verwachte kosten zijn voor planmatig onderhoud. Het 

gaat hier om alleen groot onderhoud. Er wordt naar verwachting geen bruggen 

vervangen. De kosten nemen de komende jaren naar verwachting flink toe. 

 

7.3. Bijkomende kosten 

De bijkomende kosten naast het echte onderhoud bestaan uit de volgende activiteiten:  

 Vierjaarlijkse inspectie en gegevensbeheer waar €3.000,- voor nodig is.  

 VAT-kosten 15%, dit zijn kosten voor de Voorbereiding, Advies en Toezicht bij 

planmatig onderhoud. Dit wordt gebruikt voor materiaalonderzoeken of advies 

dat ingehuurd moet worden. 

 Volgens de Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010 moet elk 

nieuw werk of complete vervanging in de openbare ruimte dat meer dan € 

300.000 kost een percentage van 0,5% van de geraamde kosten storten in de 

Reserve Cultuurfonds. Deze kosten worden in het totaal bedrag opgevoerd 

maar is deze planperiode niet aan de orde. 

 

7.4. Totale meerjarenkosten 

 

De kosten voor het onderhoud van de civiele kunstwerken voor de komende tien jaar 

stijgen. Dit ligt niet aan de nieuwe werkwijze maar aan het feit dat de budgetten de 

afgelopen jaren bevroren waren en de civiele kunstwerken daardoor sneller achteruit 

gingen in conditie dan als er wel genoeg budget was geweest. De wisselingen in benodigd 

budget van planmatig onderhoud komen doordat het per jaar verschilt hoeveel 

maatregelen er verwacht worden en bij hoeveel bruggen. 

De benodigde budgetten voor dagelijks onderhoud blijven gelijk. Voor groot onderhoud is 

de eerste jaren gemiddeld €35.000,- euro extra nodig, vanaf 2023 is de verwachting dat 

de kosten flink zullen gaan stijgen doordat er aan meer bruggen intensiever onderhoud 

nodig is. Er worden de komende tien jaar geen bruggen vervangen. 

 

De budgetten voor planmatig onderhoud zijn voor de komende 10 jaar inzichtelijk 

gemaakt. Elke 4 jaar wordt dit bijgesteld met een inspectie en de risicomatrix. Zo zijn de 

meest actuele en accurate cijfers beschikbaar.  
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dagelijks Onderhoud

Benninghbrug 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

OH Bijdrage Waverbrug 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Bruggen DO 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Bediening Waverbrug 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Bediening Benninghbrug 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Totaal Dagelijks onderhoud 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

Planmatig Onderhoud

Bruggen PO 27.715 46.805 55.315 57.500 151.800 189.750 380.075 161.000 201.250 200.100

Inspecties en gegevensbeheer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Totaal Planmatig Onderhoud 30.715 49.805 58.315 60.500 154.800 192.750 383.075 164.000 204.250 203.100

Totaal Onderhoud 135.715 154.805 163.315 165.500 259.800 297.750 488.075 269.000 309.250 308.100

Totaal budgetten (begroting) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Benodigd budget totaal 135.715 154.805 163.315 165.500 259.800 297.750 488.075 269.000 309.250 308.100

Beschikbaar budget totaal 123.500 123.500 123.500 123.500 123.500 123.500 123.500 123.500 123.500 123.500

Totaal -12.215 -31.305 -39.815 -42.000 -136.300 -174.250 -364.575 -145.500 -185.750 -184.600
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8. Overige aandachtspunten 
 

8.1. Klimaatadaptatie en duurzaamheid 

Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn de laatste jaren begrippen die onlosmakelijk 

verbonden zijn aan nagenoeg alle afwegingen die gemaakt moeten worden bij de 

inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Zo is het creëren van meer 

waterberging, het reduceren van gebruik van milieubelastende materialen en middelen 

en reduceren van CO2 uitstoot steeds beter ingebed. Het zijn echter nog geen zelfstandig 

benoemde risicoaspecten in de meeste risicomatrices. Het zijn vooral nog (aanvullende) 

eisen bij (her)ontwikkeling en ontwerp. 

 

Toch komen deze aspecten in de risicoafweging van bijvoorbeeld veiligheid/gezondheid 

en leefbaarheid steeds meer naar voren. Zo wordt bijvoorbeeld steeds vaker de afweging 

gemaakt of het aanbrengen van schilderwerk op een leuning van een brug levensduur 

verlengend is voor het onderliggende materiaal, of dat het alleen esthetische waarde 

heeft. 

Ook bij de afweging of oeverbescherming vervangen moet worden kan gekozen worden 

om dit niet te doen zodat de oevers meer onderdeel worden van waterberging, er geen of 

minder hout of kunststof nodig is en er op deze wijze dus ook op kosten kan worden 

bespaard. Daarnaast zijn natuurlijke oevers beter voor dieren en planten. Een andere 

hele effectieve vorm van duurzaamheid is voorkomen van overbodigheid. Wat er niet is 

heb je niet hoeven kopen en hoef je ook niet te onderhouden. Alles wat er wel is moet 

effectief onderhoudbaar worden ontworpen en aangebracht. Zo kan het goed zijn dat in 

de toekomst niet elke brug of oeverbescherming als deze verouderd is één op één wordt 

vernieuwd.  
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Bijlagen 



Bijlage 1. Risicomatrix en toelichting 
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Bijlage 2. Overzichtslijst kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, e.d.)* 

 

 

 

 

*Alle objecten zijn bruggen tenzij anders aangegeven in de objectnaam 

objectcode objectnaam objectcode objectnaam objectcode objectnaam

BR-00-001 brug polderweg 01 BR-00-028 Tussenpad BR-00-052 Molenwetering 02

BR-00-002 brug polderweg 02 BR-00-030 brug Machineweg BR-00-053 Molenwetering 03

BR-00-003 brug polderweg 03 BR-00-031 Korte dwarsweg BR-00-054 Biesbosch

BR-00-004 brug polderweg 04 BR-00-032 Holendrechterzijweg BR-00-055 Weerribben

BR-00-006 brug polderweg 06 BR-00-033 Amstelweg BR-00-056 Meidoornstraat 01

BR-00-007 brug polderweg 07 BR-00-034 Amstelzijweg BR-00-057 Meidoornstraat 02

BR-00-008 Prins Bernardpark BR-00-036 Viaduct Van der Madeweg 01 BR-00-058 Kruidenommegang

BR-00-009 brug polderweg 09 BR-00-037 Viaduct Van der Madeweg 02 BR-00-059 Begoniastraat

BR-00-010 Jan Benninghbrug BR-00-038 Viaduct Van der Madeweg 03 BR-00-060 Telstarweg

BR-00-015 Turfstekerspad BR-00-039 Viaduct Van der Madeweg 04 BR-00-061 Michaelplein

BR-00-016 Sluisvaart BR-00-040 Viaduct Van der Madeweg 05 BR-00-063 Burgemeester Koolhaasweg

BR-00-017 Reigershof BR-00-041 In de houtzaagmolen 01 BR-00-064 Turfstekerspad

BR-00-018 Strandvlietlaan BR-00-042 Kloostersingel BR-00-065 Industrieweg

BR-00-019 Oranjehof BR-00-043 Fietstunnel De Slinger 01 BR-00-066 Molenkade

BR-00-020 Reijgerseiland BR-00-044 De Slinger BR-00-067 De Slinger

BR-00-021 Hogerlustlaan BR-00-045 Fietstunnel De Slinger 02 BR-00-069 Venserpark

BR-00-022 Hoger-Amstellaan BR-00-046 Viaduct Randweg BR-00-071 Zwanenwater 01

BR-00-023 Rietsnijderspad BR-00-047 Rozenburglaan BR-00-072 Zwanenwater 02

BR-00-024 Tussenpad BR-00-048 Venserpark BR-00-073 Patrijs

BR-00-025 Middenweg BR-00-049 In de Houtzaagmolen 02 BR-00-074 Duiker Zwanenwater 01

BR-00-026 Overweg BR-00-050 Omgang BR-00-075 Duiker Zwanenwater 02

BR-00-027 De Paarl BR-00-051 Molenwetering 01 BR-00-076 Kloostersingel



1 Bijlage A3 Datasheets  Effectgestuurd beheerplan Wegen 2019-2028 def.pdf 

 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Achterdijk (1) + Polderweg tot aan de Schoolweg 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. <1000 

  

Conditie Open verharding 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
 

• Verkeerskundig onderzoek Kerkbrug/Kerkstraat i.v.m. verkeersonveiligheid en klachten zorgcentrum 

• Afgesloten voor doorgaand verkeer tijdens het brengen en halen schoolkinderen 

• Raakvlak met het centrumplan 

• School-thuisroute 

• Recreatief fietsverkeer in de zomer 

• Deze weg heeft grote aandacht en is politiek gevoelig en als er iets gebeurt zal dit direct in het lokale 
nieuws komen (imago) 
 

  

G
e

e
n

 / lich
t 

 GV   

M
atig 

 BL  
I 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

Deze weg heeft, vanwege de beleving van de huidige inrichting bij de Kerkbrug, grote aandacht en 
is politiek gevoelig en als er iets gebeurt zal dit direct in het lokale nieuws komen (imago) 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Huidige situatie behouden en regelmatig schouwen en dagelijks  
onderhoud 
Opp 2.860,12 m² 
 

€ 5.000 

De inrichting heeft een grote invloed op de beleving van de veiligheid, maar 
dat is in deze tabel niet meegewogen.  

Alternatief 

Resultaten van het verkeerskundig onderzoek en het centrumplan 
zullen een gedragen oplossingsvariant moeten opleveren 

€ 0 

 
  

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Achterdijk (1a) deel langs de Amstel 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. <500 

  

Conditie Gesloten verharding 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Doodlopende weg 

• Alleen bestemmingsverkeer 

• Dijklichaam  

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Doodlopende weg voor bestemmingsverkeer op een dijklichaam 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren + dagelijks onderhoud 

Opp 4.205,47 m² 
€ 1.000 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

  

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Ambachtenstraat (2) en Achterdijk-Polderweg  

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Bedrijventerrein 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. <2000 

  

Conditie Rijbaan gesloten verharding, overig open verharding 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Gemeentewerf 

• Afvalinzameling 

• Gevolgschade in B2 in verband met de functie van het gebied 

G
e

e
n

 / lich
t 

LV IB   

M
atig 

  G   

Ern
stig 

    Samenvatting 

Klassiek, klein bedrijventerrein met goede ontsluiting en relatief goede kwaliteit van de weg 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 
Opp 7.775,84 m² 

€ 1.000 

Kruispunt Ambachtsweg-Jan Benninghweg wordt aangepakt  

Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Amstelweg (3) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Landbouw/fietsweg 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint. <100 

  

Conditie 
Gesloten verharding, grotendeels goed, enkele plekken met 
ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Recreatieve verbinding naar Abcoude 

• Landbouwweg (ong. 3,5 km) 

• Veiligheid staat op ‘mogelijk’ vanwege enkele plekken met ernstige schade 

G
e

e
n

 / lich
t 

LGIB V   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Lange landbouwweg met op enkele plekken ernstige schade 
Vooral in de zomer recreantenfietsverkeer 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren, schouwen en waar nodig dagelijks onderhoud 

Opp 14.360,02 m² 
€ 5.000 

  

Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Amstelzijweg (4) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint. <100 mvt/etmaal 

  

Conditie Ernstige rafeling, scheurvorming en randschade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• I.c.m. Amstelweg 

• Valt binnen het tracébesluit verbreding A9 (Badhoevedorp – Hollendrecht) 

• Alleen twee woningen, beperkt verkeer behoudens aanwonenden 

• Geen ongevallen 

• Snelheid is laag 

• Geen meldingen van aanwonenden of gebruikers (geen MOOR-meldingen) 

• Landbouwverkeer 

• Is kunstwerk aanwezig 

• In de zomerperiode meer fietsverkeer/bij passeren van landbouwvoertuig beperkte breedte beschikbaar 

• Beperkte beschikbaarheid bij uitvoering van onderhoud (1x per 5 jaar) i.v.m. doodlopende weg 

G
e

e
n

 / lich
t 

VB 
LGI 

   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Doodlopende weg met fietsfunctie en landbouwverkeer 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 

 Opp 1.746,54 m² 
€ 1.000 

Overige aantekeningen 

• Smal wegprofiel (lastig bij passeren) 

• Landbouw, slecht verlicht. Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Begoniastraat (5) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Weg met ernstige schade (rijsporen) 

• Materiaal versleten 

• Definitief inrichten met blauwe zone (nu nog tijdelijk met wegenverf) 
 
Wordt op korte termijn onderhouden/aangepakt/qua functie belangrijke weg wel beoordelen. 
Dit is wel afhankelijk van de woningbouwvereniging in verband met renovatie van de woningen. 
Nu ervoor gekozen om deze straat niet te beoordelen. 

G
e

e
n

 / lich
t 

B    

M
atig 

  VLG I 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Ophogen en herstraten betonstraatstenen 
 

Opp 2.252,32 m² E-OPH+HERST_BS 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

Monitoren en dagelijks onderhoud 
 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Berkenstraat (6) en Populierstraat VERVALLEN 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. < 1000 

  

Conditie 

Berkenstraat: Ernstige dwarsonvlakheid en oneffenheden PS, 
rijbaan en voetpad lichte schade 
Populierstraat: Rijbaan lichte dwarsonvlakheid matige 
oneffenheden 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• V85 rond de ≤30 km/uur (goed) 

• 2 meldingen van ongevallen (niet conditie gerelateerd) 

• Niet duurzaam veilig ingericht (minimale inrichting geen optimale inrichting) 

• Erftoegangsweg 

• Geen meldingen/klachten bewoners qua conditie/kwaliteit van de verharding 

• Ernstige schade voornamelijk in de parkeerstroken aanwezig 

• Onderhoud aan banden aan parkzijde noodzakelijk 

• Zetting van de rijbaan t.o.v. inspectieputten 

G
e

e
n

 / lich
t 

G VL   

M
atig 

 BI   

Ern
stig 

    Samenvatting 

Erftoegangsweg met beperkte schade 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoring en dagelijks onderhoud 

Opp 7.174,02 m² 
 € 2.500 

Overige aantekeningen 

• Wens om duurzaam veilig in te richten 

• Verbetering aansluiting Venserpark wenselijk Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Biesbosch (7) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 7 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Weinig tot geen schade aan de rijbaan en voetpaden 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Beschouwen de gehele straat (wijkontsluitingsweg) 
 

• 2 Ongevallen zonder letsel (eenzijdig) oorzaak niet bekend 

• Snelheid V85 voldoet (25 km/uur) 

• Woensdag en zaterdag druk in verband met o.a. voetbal/jeugdpsychiatrie 

• Slechts 1x ernstige schade op parkeerstrook 

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Qua onderhoud nauwelijks schade 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoring en dagelijks onderhoud 

Opp 7.233,01 m² 
€ 2.500 

Overige aantekeningen 

• Wenselijke verbetering vanuit duurzaam veilig  
Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Bindelwijk (8) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging Parkeerplaats sporthal/dorpshuis BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Nauwelijks schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Parkeervak, herinrichting? 

• Slechts 1x ernstige schade parkeervak 

• 1x ongeval uitrit (aanrijding bloembak) G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Weg naar sporthal/dorpshuis nauwelijks schade 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoring en dagelijks onderhoud 

Opp 2.397,40 m² 
€ 1.000 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Binnenweg (9) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4  

Ligging BUBEKO 

Verkeersint. < 500 mvt/etmaal 

  

Conditie Ernstige randschade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Conditie voorbij de molen richting Amsterdam is de conditie maatgevend 

• 4x ongeval, 3x onbekend, 1x gewonde, oorzaak onbekend 

• V85 = 35 km/uur voldoet 

• Ontwikkeling in het gebied en daarmee de grootste zorg 

• Grondtransport/landbouwverkeer 

• Sluipverkeer politieschool 

• Erftoegangsweg BUBEKO 

• Leefbaarheid gerelateerd aan de fietsers ( comfort, randschade, wegbreedte etc.) 

• Veroorzakers schade komen voort vanuit Hoge Einde-Noord (gebruik en afmetingen landbouwverkeer) 

G
e

e
n

 / lich
t 

 GI   

M
atig 

 VBL   

Ern
stig 

    Samenvatting 

Weg met beperkt breedteprofiel en conditie met name bepalend voor fietsverkeer 
(comfort/veiligheid)  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 8.788.25 m² 
€ 1.000 

Overige aantekeningen 

• Geen/beperkte handhaving tonnage en breedte 
Alternatief 

N.v.t. 

€ 0 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Clarissenhof (10) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Zuidelijk deel is gedaan/noordelijk deel niet gedaan. 

• Parkeervakken moeten worden aangepakt 

• Groot-onderhoud Kloosterstraat en Michaelplein gepland voor 2018 voor groot gedeelte gebied 

• Realisatie blauwe zone is in onderzoek  

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLG I   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 12.942,55 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Coen van Boshuizenlaan (11) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. Laag m.u.v. ochtend 

  

Conditie Ernstige dwarsonvlakheid, oneffenheden en voegwijdte  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• De Coen van Boshuizenlaan is eigenlijk een rondweg 

• Te groot onderhoud om in een keer uit te voeren 

• Veel schoolgaande jeugd 

• Veel meldingen vanuit bewoners i.v.m. verzakkingen/zettinggevoeligheid riool (zichtbare 
dwarsonvlakheid). Zettingen zie je goed in de rijbaan. 

• Het hele gebied is zettingsgevoelig 

• Na 3 jaar na aanleg enkele delen herinrichting plaatgevonden i.v.m. verzakkingen 

• Nutsbedrijven hebben besloten om alle huisaansluitingen te vervangen/ qua gas willen ze aansluiten als de 
gemeenten wat wil doen 

• Het is nu een 30km/h zone 

• Lage verkeersintensiteiten overdag m.u.v. ochtend tijdens schoolgaande kinderen 

• Geen ongevallen bekend. Ingeland 2 meldingen van verkeersongevallen (verlengde Coen B) 

• Mogelijk ligt er geen korrel onder als fundering maar laag zand 

G
e

e
n

 / lich
t 

 vb G  

M
atig 

  i  

Ern
stig 

 l   Samenvatting 

Zettingsgevoelige zone waar na 3 jaar na aanleg plaatselijke herinrichting al heeft plaatsgevonden. 
Lage verkeersintensiteiten m.u.v. ochtend tijdens schoolgaande kinderen.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Beheersen leefbaarheid: 

• Herstraten met herstel van funderingsmateriaal (korrel/puin) 

• Ophogen tot oorspronkelijk aanleghoogte 

Opp 5.454,75 m² 
Beheersen imago is met deze maatregel meegenomen 

E-HERST+FUNV_EL 
€ 55,01 / m2 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

• 100% herstraten 

E-HERST_100%EL 
€ 28,61 / m2 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam De Deel (12) gaat naar gebied 70 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 7 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Voegwijdte op het voetpad  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Hele leuk/knollenveld/fietspad 

• Geen meldingen bekend van ongevallen 

• Het is een woonerf  

G
e

e
n

 / lich
t 

vblgi    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Geen bijzonderheden 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 627,89 m² 
  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam fietspad rijksweg A2 (13) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 7 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint. Onbekend (moet uitgezocht worden) 

  

Conditie 
Deklaag is slecht. Scheurvorming, randschade, rafeling. Geen 
dwarsonvlakheid 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Voldoet als polderweg 

• Wegcomfort is laag 

• Teerhoudend asfalt 

• Meldingen omtrent onderhoud en geen verlichting 

• Hoofdnetwerk zit aan de andere kant van de A2. Is geen onderdeel van het fietsnetwerk. 

• Als de intensiteit hoog is en er is geen verlichting dan neemt de kans op ongevallen toe. De inrichting 
voldoet dan niet aan het gebruik.  

• Geen ongevallen in de laatste 3-4 jr 

• Melding binnen van ongeval 

G
e

e
n

 / lich
t 

b v g  

M
atig 

  i  

Ern
stig 

 l   Samenvatting 

Oude alternatieve (secundaire) fietsverbinding met ernstige schade en laag wegcomfort 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Beheersmaatregel imago: 

• Praktische maatregel is overlaging  

• Minimale eis breedte van 3,5m fietspad en rood asfalt 

Opp 7.914,44 m² 

€ 110.000 (rood asfalt) 

Overige aantekeningen 

• Verkeersintensiteiten onbekend en nader te onderzoeken 

• Uitzoeken om het fietspad op te nemen in het hoofdfietsnetwerk 
VRA i.v.m. subsidie  

Alternatief 

• Normale overlaging met zwart asfalt 

€ 60.000 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Hoger Einde-Noord (14) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging  

Verkeersint. +/- 500 mvt/etmaal incl. landbouwverkeer 

  

Conditie Randschade ernstig, scheurvorming matig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Waterschap wil het dijklichaam aanpassen 

• Klachten i.v.m. te weinig ruimte terwijl er wel landbouwvoertuigen overheen gaan 

• Staat voor 2020 op de planning voor planmatig onderhoud (herstraten en overlaags) 

• Meldingen van bewoners i.v.m. scheurvorming en verzakkingen 

• € 160.000 op de begroting 

• 30km/h weg 

• Impact wordt uitsluitend het asfaltgedeelte beoordeeld 

G
e

e
n

 / lich
t 

 vbg   

M
atig 

  i  

Ern
stig 

 l   Samenvatting 

Een smalle waterschapsweg met veel (groot) landbouwverkeer. Staat nu voor 2020 in de planning. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Beheersmaatregel leefbaarheid en imago: 

• Weg verbreden 

• Parkeervoorzieningen aanleggen 

• Trottoir verbreden 

Opp 4.516,14 m² 
 

€ 160.000 + 
€ xx.xxx (herinrichting) 

Overige aantekeningen 

• Onderzoek doen naar alternatieve routes voor landbouwbedrijven 

• Theoretisch dijkprofiel aanpassen zodat meer ruimte ontstaat Alternatief 

Reconstructie gehele profiel 

A-ASF+FUNDVERV_345 
€ 57,41 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Hoger-Amstellaan (15) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging  

Verkeersint. +/- 1000 mvt/etmaal 

  

Conditie Slecht, ernstige zetting. Dwarsonvlakheid, oneffenheden . 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Hoger-Amstellaan is de route naar supermarkt richting sluisplein 

• Voor de gewenste uitbreiding van Jumbo is ook een parkeervoorzieningen uitbreiding nodig 

• Het riool zit in de trottoir-groenstrook – Emmalaan 

• Bij de oversteek ter plaatse van het riool verzakkingen 

• Geen ongevallen bekend 

• Snelheid 30km/h 

• *Impact veiligheid met name vanuit het voetpad beoordeeld  

G
e

e
n

 / lich
t 

V(rb) bg  V(vp)* 

M
atig 

  li  

Ern
stig 

    Samenvatting 

Hoger-Amstellaan is in slechte staat door ernstige zettingen. Veiligheid in het geding bij 
verkeersdeelnemers op het voetpad door verzakt riool. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Beheersmaatregel leefbaarheid en imago: 

• Compleet renoveren, herstraten en naar oorspronkelijk 
bouwniveau tillen 

Opp 2.655,99 m² 

E-OPH+HERST_EL 
€ 50,34 

Overige aantekeningen 

• In het geval van aanpassen, duurzaam veilig inrichten/conform 
CROW richtlijnen Alternatief 

• Herstraten zonder fundering aan te pakken 

E-HERST_100%_EL 
€ 28,61 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Hogerlustlaan (16) vervalt gaat naar gebied Reigershof (54) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging  

Verkeersint. +/- 1000 mvt/etmaal 

  

Conditie Slecht, ernstige zetting. Dwarsonvlakheid, oneffenheden . 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Het riool zet  

• Geen ongevallen bekend 

• Snelheid 30km/h 

• Tweede deel van de weg (vanaf deel Emmalaan tot aan de Strandvliet) is eenrichtingsweg. Smal profiel.   

G
e

e
n

 / lich
t 

v bg   

M
atig 

  li  

Ern
stig 

    Samenvatting 

Hogerlustlaan is in slechte staat door ernstige zettingen. Geen ongevallen bekend. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Beheersmaatregel leefbaarheid en imago: 

• Compleet renoveren, herstraten en naar oorspronkelijk 
bouwniveau tillen 

Opp 3.893,98 m² 
 

E-OPH+HERST_EL 
€ 50,34 

Overige aantekeningen 

• In het geval van aanpassen, duurzaam veilig inrichten/conform 
CROW richtlijnen Alternatief 

• Herstraten zonder fundering aan te pakken 

E-HERST_100%_EL 
€ 28,61 

  • Herstraten 
zonder 
fundering aan 
te pakken 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Holendrechterzijweg (17) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint. < 500 mvt/etmaal 

  

Conditie Redelijk tot slecht. Randschade ernstig en rafeling.  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Overdragen groengebied Amstelland 

• Er gaan werkzaamheden aan de A9 plaatsvinden, gepland 2020-2026 

G
e

e
n

 / lich
t 

 vblgi   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Een weg dat niet intensief wordt gebruikt en waar her en der schade is.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

• Dagelijks onderhoud en monitoren 

• Opp 7.188,53 m² 
•  € 5.000 

Overige aantekeningen 

• In het geval van aanpassen, duurzaam veilig inrichten/conform 
CROW richtlijnen Alternatief 

N.v.t. 

N.v.t. 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Hoogendijk (20) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Toegang tot woonhuis/klacht bewoner 

• Hoogendijk is eigendom van Waternet 

• Beheer en onderhoud bij Groengebied Amstelland  

G
e

e
n

 / lich
t 

    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 2.529,89 m² 
  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Jan Benninghweg (21) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 3 

Ligging BIBUKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Rafeling ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Tussen Grutto en Polderweg is in 2018 nieuwe deklaag aangebracht 

• Deel tussen Grutto en Ronde Hoep Oost beoordeeld in matrix 

• Bult op het asfalt door duiker ter plaatse van de rotonde Jan Benninghweg 

• Stuk Jan Benninghweg tussen de rotondes (kruising Ronde Hoep oost en Holendrechterweg) ligt op een 
dijklichaam (noordelijk) 

• Dijklichaam staat op het programma en moet in het kader van onderhoud rekening mee gehouden worden 
Wit element, om scheidingen aan te duiden, ter plaatse van de rotonde (kruising Ronde Hoep oost) komen 
klachten binnen door fietsers vanuit veiligheid 

• Maatvoering van de huidige rotonde voldoet niet aan de huidige richtlijnen 

• Rotonde is verbinding Ouderkerk noord-zuid  

G
e

e
n

 / lich
t 

 g  v 

M
atig 

  bi  

Ern
stig 

 l   Samenvatting 

De Jan Benninghweg legt de verbinding tussen Ouderkerk aan de Amstel zuid en noord. Duikers 
ter plaatse van de rotonde brengen de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en imago in geding 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

• Opp  17.347,59 m² 
• Monitoren en dagelijks onderhoud op deel Grutto - Ronde 

Hoep Oost 
 

 

Overige aantekeningen 

• Impact beoordeling grotendeels gedaan op de rotonde De weg in 
mindere mate beoordeeld 

• In het geval van aanpassen, duurzaam veilig inrichten/conform 
CROW richtlijnen 

Alternatief 

• Intensiteit dagelijks onderhoud laten toenemen 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Koningin Emmalaan (22) vervalt in in gebeid  kon1 kon 2 gestopt  

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBUKO 

Verkeersint. +/- 1000 mvt/etmaal 

  

Conditie 
Dusdanig verzakt, grote voegwijdte. Dwarsonvlakheid, oneffen 
ernstig.  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Verbindt de Koningin Wilhelminalaan en de Hoger-Amstellaan, haakt aan op/doorgang naar het Sluisplein; 

• Doorgaande weg naar het winkelcentrum; 

• Veel klachten 

• Inspectieputten steken in het groen en voetpad uit 

• Leefbaarheid op het trottoir door inritconstructies 

• Grote zettingen 

• Er zijn toezeggingen gedaan voor het onderhoud naar de bewoners (imago). Er is in 2015 toegezegd dat 
het onderhoud opgenomen zou worden in de meerjarenplanning van 2018-2019 

• V85 is onder de 30km/h 

• Geen ongelukken geregistreerd 

• Staat op de MJP. engineering 2018 uitvoering 2019-2020 € 573.300 en € 453.000 op de begroting van 
2019-2020  

G
e

e
n

 / lich
t 

 Vbg l  

M
atig 

  L(vp) i 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Beheersmaatregel: 

• Naar oorspronkelijk bouwniveau tillen 

Opp 5.164,57 m² 
•  

€ 573.300 en € 453.000 

Overige aantekeningen 

• In het geval van aanpassen, duurzaam veilig inrichten/conform 
CROW richtlijnen Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Koningin Julianalaan (23) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 7 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. Niet aanwezig 

  

Conditie Verzakking voetpaden 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Ongevallen (2 geregistreerd) 
- Vrachtverkeerverbod (maar rijden er soms illegaal) 
- Wegversmallingen (soms kapotgereden door vrachtverkeer) 
- Begraafplaats 
- 30 km/h (maar niet zo ingericht – fietssuggestiestroken) 
- V85 voldoet redelijk (34 km/h) 
- Haakt aan op dorpsstraat 
- Weginspectie . Alles in principe goed (rijweg).  
- Dijkligging (scheurvorming) 

- Dikke asfaltconstructie (teerhoudend)  
-  

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Rijweg ligt er in principe goed bij. Voetpaden matig (verzakking).  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 6.500,01 m² 
€ 1.000 

Overige aantekeningen 
Gedeelte tussen de Raadhuislaan en Bindelwijk duurzaam-veilig inrichten 

Alternatief 

N.v.t. 

N.v.t. 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Koningin Wilhelminalaan (24) - Asfalt 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Drie ongelukken (rotonde) ten aanzien van weginrichting. 
- V85 is 44 km/h (voldoet) 
- OV fietsenstalling bij oversteek en is grootste OV fietsenstallen van vervoersregio en wordt uitgebreid van 

50 naar 200 stallingen.  
  

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Rijweg voldoet redelijk 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 2.494,65 m² 
 €2.000 

Overige aantekeningen 
- Oversteek bij rotonde aanpakken. 
- Meer ruimte voor fietser creëren (aanpassen fietsstroken – 

verbreden VRA) 

Alternatief 

N.v.t. 

N.v.t. 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

  Naam Koningin Wilhelminalaan (24) - Elementen 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig 

  

Oorzaak  

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Elementen 

- Dwarsonvlakheid, oneffenheden en voegwijdte (matig) 
- Einde levensduur klinkers (materiaal)  
- Klinkers liggen los (tijdelijk – straatdroogte), mogelijk versnelde schadeontwikkeling.  
- Geen ongelukken 
- V85 is 31 km/h (voldoet) 
- Inrichting voldoet en wordt als veilig ervaren.  
- Minimaal duurzaam-veilig ingericht, maar wordt als veilig ervaren 
- Zebra aangebracht (i.v.m. school) 
- Zijn toezeggingen gedaan naar burgers (meldingen gedaan in omgeving) om het planmatig op te makken volgend 

jaar.  

VB G   

 L I  

    Samenvatting 

Inrichting voldoet. Er zijn verbeterpunten rond de school. Planmatig onderhoud is een aandachtspunt.  

    
Beheers- 
maatregel 

Planmatig onderhoud 
Aandachtspunt: Zetting gaat 20 cm omhoog (gelijkmatig verzakt). 

Opp 4.101,90 m² 
 

'E-OPH+HERST_EL 
€50.34 

Overige aantekeningen 
- Schoolzone aanbrengen 
- Hoge grondwaterstand – Groen doet het slecht.  
- Schoolzone creëren (als je planmatig onderhoud gaat 

uitvoeren) 

Alternatief 

Dagelijks onderhoud (imagoschade door toezeggingen). 

'E-GEDHRST_15%EL 
€3.19 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Korte Dwarsweg (26) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Scheurvorming E2 
- Randschade E3 
- Doodlopend 
- 60 km/h weg 
- V85 – 54 km/h (voldoet) 
- Geen ongevallen 

G
e

e
n

 / lich
t 

 V B L G I   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Ondanks de ernstige schade zijn de risico’s van deze weg met dagelijks onderhoud te beheersen.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoring 

Opp 4.903,50 m² 
 

A-FR+INLG4_10% 
€ 2.32 

Overige aantekeningen 
- Mogelijk in de toekomst fietsverbinding. 

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Kruidenommegang (27) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig tot ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Voetpaden: voegwijdte E1 
- Voetpaden Oneffenheden: M3 
- Rijbaan E1 Oneffenheden 
- Veel schade rijbaan is M1 
- V85 voldoet 
- Inspectie te hoog t.o.v. rijbaan 
- 1 schademelding 
- Twee ongelukken (1 onbekend en 1 met een dier)  

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G  I  

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Asfalt/Rijbaan ziet er goed uit. Elementenverharding en inspectieputten zijn aandachtspunten.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud op de korte termijn.  

Opp 3.653,69 m² 
 
 

A-FR+INLG4_10% 
€ 2.32 

Overige aantekeningen 
- In het geval van aanpassen duurzaam veilig inrichten/conform 

CROW-richtlijnen. 
- Blauwe zone aanwezig (nu rechte lijn, geen vakindeling), maar 

voor asfalt is het nu niet nodig (toekomstig vraagstuk).  

Alternatief 

Planmatig onderhoud op de lange termijn (duurzaam-veilige inrichting). 
E-HERST_100%EL 
€ 28.61 
A-FR8+DKLG 
€37.94 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Kruidenpoort (28a) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Vraag is wat we hier mee gaan doen, zijnde een entreeweg 
 

- Asfalt is goed. 
- V85 is 35km/h 
- Eén ongeval op de kruising (kop-staart) – Niet ten aanzien van de conditie.  

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G   I  

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Asfalt/Rijbaan ziet er goed uit. Elementenverharding en inspectieputten zijn aandachtspunten. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud op de korte termijn.  

Opp 1.436,96 m² 
 
 

A-FR+INLG4_10% 
€ 2.32 

Overige aantekeningen 
- In het geval van aanpassen duurzaam veilig inrichten/conform 

CROW-richtlijnen (drempels, klinkers) 
- Blauwe zone aanwezig (nu rechte lijn, geen vakindeling), maar 

voor asfalt is het nu niet nodig (toekomstig vraagstuk). 

Alternatief 

Planmatig onderhoud op de lange termijn (duurzaam-veilige inrichting). 
E-HERST_100%EL 
€ 28.61 
A-FR8+DKLG 
€37.94 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Kruizemunthof (29) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Als wijk beoordelen 
 

- Weinig tot geen verzakkingen 
- Veel klachten m.b.t. parkeren voor oprit/garage.  

  

G
e

e
n

 / lich
t 

BLG VI   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 4.720,24 m² 
  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Machineweg (30) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 3 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige tot ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Stond al een keer op de planning, alleen de slechte delen aangepakt. Hoofdentree/ te smal naar huidige inzichten 
 

- Verzakking bij korte-dwarsweg (dagelijks onderhoud) 
- Rafeling E1 
- Dwarsonvlakheid M2 
- Drempelovergang is relatief slecht (zijn ook meldingen van bewoners) 
- 60 km/h weg 
- V85 – 75km/h buiten bebouwde kom 
- 1 ongeval 
- Inclusief rotonde 

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G  I  

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Rijbaan is over het algemeen in goede staat. Aandachtspunt is de drempelovergang (waar ook 
meldingen van bekend zijn).  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en inspectie (aandachtspunt verzakking bij korte 
dwarsweg en drempelovergang) 

Opp 21.112,67 m² 
 
 

A-FR+INLG6_15%+DUN 
€ 13.13 

Overige aantekeningen 
- Wordt gebruikt als ontsluitingsweg voor Ouderkerk 
- In het geval van aanpassen duurzaam veilig inrichten/conform 

CROW-richtlijnen (nu uitstraling van 80km/h weg)  
Alternatief 

Planmatig onderhoud op lange termijn in combinatie met herinrichting.  E-HERST_100%EL 
€ 28.61 
A-FR5+DKLG 
€ 37.39 
 
 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Meidoornstraat (31) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- 1 ongeval maar geen relatie met de conditie van de weg (2 fietsers) 
- Blauwe zone 
- Doodlopende weg 
- V85: 23,5km/h 
- Verzakking zijkant weg (slootkant) 
- Dwarsonvlakheid E3 (parkeervak en rijbaan) 
- Oneffenheden E1 (trottoir en parkeervakken) 
- Blauwe zone aanwezig. 

G
e

e
n

 / lich
t 

G V B  I  

M
atig 

  L  

Ern
stig 

    Samenvatting 

Comfort weg in het geding door wegverzakking. Ernstige dwarsonvlakheid maatgevend. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Funderingsherstel bij Bandenlijn (Planmatig onderhoud) 

Opp 2.868,68 m² 
 
 

E-HERST+FUNV_EL 
€55.01 

Overige aantekeningen 
- In het geval van aanpassen duurzaam veilig inrichten/conform 

CROW-richtlijnen Alternatief 

Tot aan het midden van de rijweg alles eruit.  
Rijbaan en banden herstellen.  E-GEDHRST_50%EL 

€ 13.42 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Omgang (32) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Geen sprake van ernstige verzakkingen 
- Weg is breed – mogelijkheid tot hard rijden (maar gebeurt niet) 
- Oneffenheden open verharding E1 
- Rafeling gesloten verharding E1 
- Het gaat niet alleen om asfalt, maar ook om een stuk elementverharding (aansluiting Populierenstraat) 
- V85: 35km/h 
- 1 ongeval ter hoogte van de kruising Van de Madeweg.  
- Parkeerverbod 
- Blauwe zone aanwezig 

 
  

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G  I  

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Asfalt ziet er overwegend goed uit, oneffenheden elementverharding en rafeling.  
 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 2.363,84 m² 
 € 5.000 

Overige aantekeningen 
- In het geval van aanpassen duurzaam veilig inrichten/conform 

CROW-richtlijnen (klinkers/drempels) Alternatief 

Toekomstig planmatig onderhoud ook duurzaam-veilig inrichten.  E-HERST_100%EL 
€ 28.61 
A-PRFLGDKLG 
€ 21.64 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Parnassiaveld (33) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig tot ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Als gebied beoordelen 
 

- Voetpaden zijn slecht (Dwarsonvlakheid, oneffenheden) (veiligheid) 
- Elementen einde levensduur (imago) 
- Blauwe zone 
- 30 km/zone 

 
[Nader te bepalen] – Vergelijkbaar met Kruizemunthof. 

G
e

e
n

 / lich
t 

BLG VI   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 14.918,98 m² 
  

Overige aantekeningen 
- In het geval van aanpassen duurzaam veilig inrichten/conform 

CROW-richtlijnen (trottoir/wegbreedte). Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Polderweg (34) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Samen met de Achterdijk 
 

- Polderweg wordt omgeklapt.  
- Bomen worden verwijderd.  

  

G
e

e
n

 / lich
t 

    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Niet beoordelen in verband met verbreding A9. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 9.073,76 m² 
  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Prins Hendrikstraat (35)  

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Losse straat beoordelen 
 

- Eenrichtingsverkeer 
- Rijweg en langs woningen slecht [enkele stukken geen klinkers, geen aansluiting] 
- Nieuwbouw plaatsgevonden 
- Dwarsonvlakheid E2 voetpad 
- Oneffenheden E1 voetpad 
- Rijbaan: Oneffenheden E1 
- V85: 17 km/h 
- 1 ongeval [kruising ten hoogte van Hoger Einde Zuid] – maar geen relatie tot conditie 

G
e

e
n

 / lich
t 

 B  V G  

M
atig 

   I 

Ern
stig 

  L  Samenvatting 

Rijweg en voetpaden langs woningen in slechte conditie (naast kwaliteit ook in het kader van 
beleving). Leefbaarheid door oneffenheden in het geding.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Binnen nu en een jaar planmatig onderhoud en vernieuwen 
(betonklinkers)  

Opp 923,81 m² 
 

E-
HERST+FUNV_BS 
€ 48.37 

Overige aantekeningen 
- Vakindeling parkeerplaatsen.  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Randweg (36) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 7 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
 
  

G
e

e
n

 / lich
t 

    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Afgelopen jaar volledig geasfalteerd. Ranking niet noodzakelijk.  
 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 5.690,85 m² 
 

A-SCHEUREN 
VULLEN € 1.84 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Reijgershof (37) vervalt Wordt gebied 54 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 7 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Schoolomgeving, klachten 
 

- Voetpaden: Dwarsonvlakheid M3; beperkt gedeelte van de weg (400m2 uit inspectie) 
- Haal- breng problematiek rondom schooltijden. 
- Onderhoud is niet slecht. 
- Woonerf 
- P-tegels ontbreken 

  

G
e

e
n

 / lich
t 

    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Als wijk beoordelen. Wordt gebied 54 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

Opp 5.452,81 m² 
  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Rijksstraatweg (38a) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 7 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed (overige) tot matig (fp) 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Elementen in fiets- en voetpaden [goed] 
- Asfalt [enkele plekken met rafeling- en scheurvorming], maar relatief goed.  
- Blauwe zone 
- Dwarsonvlakheid M3 voetpad [300m2] → relatief goed voor elementen 
- Fietspaden zijn verraderlijk. Worteldruk in het fietspad.  
- Aftakking ongeval (auto-fietsers) – 10 ongevallen.  
- Busroute (smal) 
- Snelheid voldoet redelijk 
- Belangrijke fietsroute naar de Bijlmer / OV voorziening - station.  
- Regionaal fietsverbinding  

G
e

e
n

 / lich
t 

  B(fp)  V(fp) G(fp) 

M
atig 

  L(fp) I(fp) 

Ern
stig 

    Samenvatting 

Asfalt en elementen liggen er over het algemeen goed bij. Fietspaden vereisen echter aandacht. 
Kruisingen meenemen vanuit beleid/veilige school-thuisroutes.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Aanpakken fietspad in combinatie met kruisingen in het kader van 
beleid (school-thuisroutes). Voor wegen voldoet dagelijks onderhoud en 
monitoren. Het is meer een gebruiksprobleem.  

Opp 25.153,51 m² 

'E-HERST_100%BT 
€ 20.56 

Overige aantekeningen 
- Beleidsnotitie – aantal kruisingen rijkstraatweg worden 

meegenomen in de reconstructie. 
- Veilige school-thuisroutes 
- Zicht vereist aandacht.  
- Als het fietspad wordt aangepakt dient ook het groen 

meegenomen te worden + conditie bomen verbeteren. 

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  
Naam 

Ronde Hoep Oost (39) – Buitengebied (A9 Polderweg – 
Voetangelbrug) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- 60km/h 
- V85 ligt tussen de 51 en 57km/h (voldoet) 
- Ongelukken: 2 (enkel schade) 
- Gewichtsbeperking 45 ton 
- Verzakking [stukje dagelijks onderhoud] 
- Redelijk egale rijbaan (goed) 
- Dijkverbetering door Waternet. 

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G I    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Conditie is goed. Enkele verzakkingen.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren 

A-SCHEUREN VULLEN 
 

Overige aantekeningen 
- Mogelijk glasvezellegging in het buitengebied.  

Alternatief 

N.v.t. 

 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Ronde Hoep Oost (39) – Polderweg tot Jan Benninghweg 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
 
Ronde Hoep Oost wordt binnen de bebouwde kom projectmatig meegenomen. 
 
Dijkverbetering door Waternet. 
In 2019: Complete reconstructie 

G
e

e
n

 / lich
t 

   V 

M
atig 

 BL G I 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

 
 

Opp 4.226,88 m² 
 

 

Overige aantekeningen 
- Inclusief wijkverbetering door waternet.  
- Handhavingstraject  Alternatief 

Dagelijks onderhoud en monitoren 
 

 

 
 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Ronde Hoep Oost (39) – Jan Benninghweg tot Achterdijk 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Verzakking rondom duiker rotonde 
- Rijweg ziet er goed uit.  
- Vrachtwagenverbod 
- Afgelopen jaar groot gedeelte geasfalteerd 
- Drempels aanwezig [en markeringen] 
- 30 km/h zone 
- V85: 32-35km/h (voldoet) 
- 1 ongeval [kruising] 
- Dijkverbetering door Waternet. 

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G  I   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Afgelopen jaar groot gedeelte geasfalteerd en rijweg ziet er goed uit.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en monitoren  

Opp 5.314,33 m² 
 

A-SCHEUREN 
VULLEN 
€ 1.84 
 

Overige aantekeningen 
- Aanleggen van een fietsstraat – eventuele subsidie. 

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Ronde Hoep West (40) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie Redelijk 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Oneffenheden aanwezig 
- Rafeling en scheurvorming her en der aanwezig 
- Relatief smalle weg 
- Verzakking bij 49a.  
- Ontwikkellocatie Amsteleiland [deel eiland – A9 mogelijk aandacht] 
- V85: Snelheid 65 km/h 
- Dodelijk ongeval en een aantal ongevallen – niet in relatie tot de conditie, maar tot de weggebruiker.  

  

G
e

e
n

 / lich
t 

G V B L I  

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Weg ligt er redelijk goed bij. Oneffenheden en scheurvorming wel aanwezig en de weg is relatief 
smal.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en inspectie 

Opp 23.025,68 m² 
 

A-FR+INLG3_10% 
€ 1.92 

Overige aantekeningen 
- Nulmeting ontwikkellocatie Amsteleiland. 
- ETW BUBEKO beleidsregels van toepassing Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  
Naam 

Schoolweg (41) komt te vervallen gaat naar gebied 98 
INFO OVERZETTEN NAAR GEBIED 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig tot ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Goed ingericht, behalve haaks parkeren. 
- Rijbaan E2, E3 – twee stukken 400-450 m2 dwarsonvlakheid 
- Oneffenheden voetpad E1 
- Voegwijdte M2 
- Spoorvorming drempels 
- Snelheid voldoet 
- Geen ongelukken bekend 
- Schoolomgeving 

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G I    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Goed ingericht, wel ernstige conditie met betrekking tot rijbaan uit inspectieresultaten en enkele 
oneffenheden voetpad, spoorvorming drempels en voegwijdte matig. 
 
Schades die nu bekend zijn, zijn al verholpen of worden maatregelen voor getroffen.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en inspectie.  

Opp 2.233,45 m² 
 

E-
GEDHRST_15%B
S 
€ 2.97 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie  
  Naam Sluisplein (42) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
 
Weg gaat in ontwikkeling, nieuwe inrichting.  
Kerst 2019 verwacht.  G

e
e

n
 / lich

t 

    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Opp 5.004,88 m² 
 

 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Strandvlietlaan (43) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig tot slecht 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Oneffenheden 
- Snelheid voldoet <30km/h 
- Geen ongelukken 
- Ernstige verzakkingen 
- Toezegging aan bewoners voor planmatig onderhoud vanuit verleden. 

 
Vergelijkbaar met straten Koninginnebuurt 

G
e

e
n

 / lich
t 

 V B G    

M
atig 

  L I 

Ern
stig 

    Samenvatting 

De conditie van de weg is matig tot slecht. Oneffenheden aanwezig en ernstige wegverzakkingen. 
Echter geen ongelukken en snelheid voldoet. Daarnaast zijn er toezeggingen gedaan aan 
bewoners voor planmatig onderhoud.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Planmatig onderhoud 

Opp 3.034,73 m² 
 

E-
HERST_100%EL 
€ 28.61 

Overige aantekeningen 
- In het geval van aanpassen duurzaam veilig inrichten/conform 

CROW-richtlijnen. 
- Nieuw materiaal gebruiken 
- Onderzoek naar de fundatie doen 

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 
 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Van der Madeweg (45) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 7 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Weg is opnieuw geasfalteerd in 2016. 
 

- Snelheid 50km/h 
- V85 is 60km/h (voldoet niet) 
- Twee ongelukken op de kruising in nieuwe situatie in relatie tot weginrichting – niet in relatie tot conditie 
- Belangrijke ontsluiting van Duivendrecht 

G
e

e
n

 / lich
t 

V B L G I    

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Weg ligt er goed bij als gevolg van recente aanpak. Snelheid ligt wel hoger en er zijn ongelukken 
voorgekomen.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en inspectie. 

Opp 15.045,08 m² 
 

A-SCHEUREN 
VULLEN 
€ 1.84 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Vondelstraat (46)   

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 5 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig tot ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Klachten, hoge snelheid ervaren, glad ervaren 
 

- Verkeersonveilige situatie wegvak tegenover het gemeentehuis.  
- Dwarsonvlakheid E3 als gevolg van riolering [blijft hangen en zettingsgevoelig] 
- Oneffenheden E3 
- Voegwijdte M2 
- Twee ongevallen [invalidevoertuig met personenauto en vast object]  
- Veel klachten [gladheid] 
- Inrichting is onduidelijk [lijkt een voetpad] 
- Terrasnoppen gevaarlijk 
- Nabijheid van verzorgingstehuis 

G
e

e
n

 / lich
t 

  B G  

M
atig 

  V L I 

Ern
stig 

    Samenvatting 

Verkeersonveilige situatie, voornamelijk tegenover het gemeentehuis. Dwarsonvlakheid, 
oneffenheden en voegwijdte matig tot ernstig. Veel klachten en inrichting is onoverzichtelijk.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Planmatig onderhoud [materialisering en inrichting] 

Opp 3.065,61 m² 
 

E-OPH+HERST_BS 
€ 43.69 
E-OPH+HERST_SB 
€ 69.56 
 

Overige aantekeningen 
- Beschermt beeldkwaliteit (architect) uitzoeken of dit het geval is. 

Alternatief 

Sierbestrating steensoort gebruikten met meer stroefheid 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Waver (47) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 4 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Aansluitend op Ronde Hoep Oost 
[meer scheurvorming, mogelijk door landbouwverkeer] 
 

- Waverbrug heeft een belasting van 9 ton. 
- Rafeling, Craquelé en randschade 
- Snelheid 60km/h 
- V85: 67 km/h aan het einde van de weg.  
- Overzichtelijke weg 
- Meerdere ongevallen maar niet directe relatie tot conditie/inrichting.  
- Dijkverbetering door Waternet.  

G
e

e
n

 / lich
t 

 G  V I  

M
atig 

  B L  

Ern
stig 

    Samenvatting 

Rafeling, Craquelé en randschade aanwezig. Weg is onderhoud behoevend. Afstemming met 
dijkverbetering noodzakelijk.  
 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Planmatig onderhoud in afstemming met AVG Waternet.  
Verhardingsadvies moet maatregelen uitwijzen.  

Opp 31.578,76 m² 
 

A-ASFVERV 
€ 39.49 

Overige aantekeningen 
- Erftoegangswegen BUBEKO bebouwde kom [beleidsregels qua 

inrichting]   Alternatief 

Dagelijks onderhoud 

A-FR+INLG4_10% 
€ 3.32 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Weespertrekvaart (48) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype 7 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Redelijk 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Staat op de investeringsagenda 
 

- Onduidelijk of de fietser voorrang heeft of niet (Duivendrechtsekade)  
- Voegwijdte E1 
- Belangrijke fietsroute?  

G
e

e
n

 / lich
t 

B G V L I  

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Verkeerssituatie onduidelijk, echter niet in het kader van conditie. Voegwijdte E1. Nader 
onderzoek of het een belangrijke fietsroute is.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en inspectie.  

Opp 1.141,77 m² 
 

E-
GEDHRST_15%B
T 
€ 2.02 

Overige aantekeningen 
- Bord B6 en haaientanden noodzakelijk [in het kader van inrichting] 

Alternatief 

N.v.t. 

 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

Datasheet 2018 gemeente Ouder Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Wethouder Koolhaasweg (49) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 7 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie Redelijk tot goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
Komt mogelijk ook een school 
 

- Rijbaan dwarsonvlakheid E2 [beperkte omvang] 
- Voetpaden oneffenheden E2 [beperkte omvang] 
- Parkeerverbod beide zijden 
- Enkele verzakkingen bij de brug [meldingen] 
- Dwarsonvlakheid plaatselijk 
- Bestemmingsverkeer voor sportvelden [buitenzwembad, voetbal, handbal] 
- 1 ongeval niet ten aanzien van de conditie 

G
e

e
n

 / lich
t 

V G  B L I   

M
atig 

    

Ern
stig 

    Samenvatting 

Rijbaan is redelijk tot goed. Enkele dwarsonvlakheid, verzakkingen en oneffenheden, maar 
beperkt.  

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud en inspectie.  

Opp 10.286,61 m² 
 

E-GEDHRST_30%BT € 

4.05 

E-GEDHRST_30%BS € 
5.95 
 

Overige aantekeningen 
- Handhaven met 1 bord in plaats van meerdere.  

Alternatief 

N.v.t. 

 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 
 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Ouderkerk-oost eo (50) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Lichte schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Aart van der Neerweg is Straat naar de sportverenigingen – grote verkeersstroom naar sportverenigingen 

• Wordt een “beetje” te hard gereden 

• Wens vanuit bewoners: herinrichting wegens beleving van verkeersonveiligheid 

• Mogelijkheid om kruisingen te voorzien van 30 km/u inrichting 

• In recent verleden veel bouwverkeer verwerkt 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud  

Opp: 25.657,67 m² 
  

Overige aantekeningen 

•  
Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Abeelstraat (51) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat en gedeeltelijk erf 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Eén ongeval tussen fietser en bromfietser overgang Abeelstraat – Tamarinde 

• Mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen bij de oude school en inrichting 30 km/ structuur 

• Blauwe zone (parkeerschijven) G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

Opp 3.876,67 m² 
 

 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Koninginnebuurt deel 1 (52) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige tot ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Bij onderhoud duurzaam/veilig inrichten 

• Eenrichtingverkeer uitgezonderd fiets/bromfiets 

• Geen ongevallen (geregistreerd) 

• Snelheid in orde 

• Zettingsgevoelig 

G
e

e
n

/ lich
t 

    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

• Zit reeds in planning voor planmatig onderhoud → 2019/2020 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• In de tussentijd Monitoren en klein onderhoud 

• Ophogen/herstraten met nieuwe materialen 

Opp. 6.644,97 m² 
573.000 2019 
453.000 2020 

Overige aantekeningen 

• Zie score wegen Emmalaan, Hogeramstellandlaan 
Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Koninginnebuurt deel 2 (53) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige tot ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Bij onderhoud duurzaam/veilig inrichten 

• Eenrichtingverkeer uitgezonderd fiets/bromfiets 

• Geen ongevallen (geregistreerd) 

• Snelheid in orde 

• Zettingsgevoelig 

G
e

e
n

/ lich
t 

    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

• Zit reeds in planning voor planmatig onderhoud → 2019/2020 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• In de tussentijd monitoren en klein onderhoud 

• Zie budget Koninginnebuurt deel 1, geldt ook voor deel 2  

• Opp.  6.208,51 m²  

Overige aantekeningen 

• Zie score wegen Emmalaan, Hogeramstellandlaan 
Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Reigershof (54) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonerf 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Schoolzone,  

• Problemen m.b.t. bereikbaarheid met het halen en brengen van kinderen 

• Duurzaam/veilig inrichten 

• Imago: kwaliteit elementen is slecht 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLG I   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  10.804,16 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Astronautenweg (55) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Asfalt vervangen door klinkers. Is reeds schoolzone en wordt dusdanig ingericht (2019) (tot van der 

Madeweg) 

• Wordt momenteel woningbouwontwikkeling uitgevoerd 

• Wordt poortconstructie gerealiseerd 

• Wordt duurzaam/veilig 

• Project Zonnehof: Satelietbaan + Astronautenweg 

G
e

e
n

/ lich
t 

    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Zonnehof + Astronautenweg  bijdrage aan project vanuit 
wegbeheer 

• Opp. 6.210,98 m² 270.000 (2019) 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Azaleastraat (56) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Onderhoud staat gepland, maar kan nog niet worden uitgevoerd wegens werken derden (Woonver. Eigen 

Haard). Eind 2018 meer duidelijkheid 

• Wordt duurzaam/veilig ingericht 

• Blauwe zone 

• Loopt dood 

• Veel wateroverlast (riool) 

• Ligt er vanaf aanleg van de wijk 

G
e

e
n

/ lich
t 

 B VG  

M
atig 

  LI 
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• 100% herstraten met nieuwe materialen 

• Opp. 5.387,66  m² 
255.500  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gijsbrecht van Amstelkwartier (57) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Hele gebied in 2012/2013 uitgevoerd 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 9.393,32  m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Gemeentehuis en omgeving (58a) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Zie Raadhuisstraat, Dorpstraat, Prins Hendrikstraat en Vondelstraat 

• Na onderhoud komen de bovenstaande straten terug in dit gebied 

G
e

e
n

/ lich
t 

    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Opp. 6.653,35 m² 

 

Overige aantekeningen 

• Zie deelgebieden. Vervalt volgend jaar. 
Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Prins Bernhardpark en omgeving (58b) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Groot onderhoud uitgevoerd in 2014 

• Duurzaam/veilig (minimaal) 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  7.350,05 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 
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V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

  Naam Gebied Basilicumhof (59) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonerf 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Duurzaam/veilig ingericht 

• Verouderd materiaal (Imago) 

• Op noordelijk deel Basilicumhof wordt érg hard gereden G
e

e
n

/ lich
t 

VBLG I   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  5.449,09 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Boomvalk (60) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig tot ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Problemen met riolering wegens zettingen 

• Overhangend groen 

• Meldingen van bewoners i.v.m. verzakkingen (imago) 

• Straatwerk niet egaal verzakt, hetgeen leidt tot onveilige situaties (veiligheid) 

• Kwaliteit materiaal onder de maat (imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

BLG VI   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  5.116,37 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Purperreiger (61) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matig tot ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Problemen met riolering wegens zettingen 

• Overhangend groen 

• Meldingen van bewoners i.v.m. verzakkingen (imago) 

• Straatwerk niet egaal verzakt, hetgeen leidt tot onveilige situaties (veiligheid) 

• Kwaliteit materiaal onder de maat (imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

BLG V   

M
atig 

 I  
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 12.876,88 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Goudplevier (62) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Wortelopdruk tussen Goudplevier en plantsoen 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  2.437,13m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Tuinfluiter (63) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
•  

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  4.612,46m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Boterbloem (64) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Duurzaam/veilig ingericht 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 8.467,28 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Bomenbuurt (67) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Blauwe zone 

• Snelheid goed, geen ongevallen 

• Populierenstraat daar begint de bandenlijn te kantelen (imago) (zie datasheet Populierenstraat) 

• Moet nog duurzaam/veilig worden ingericht 

• Tegels en klinkers verouderd (imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLG I   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 6.679,45  m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Busbaan (68) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Busbaan 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Geen inspectiegegevens aanwezig 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
•  

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  5.162,59 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied D.H. De Castrostraat (69) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Verzakking van de weg op J.C. van der Loosstraat door riolering in het midden (Imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLG I   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  3.694,58 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 

Met opmerkingen [TvH[1]: Kaart aanvulllen met Jan 
Persijnstraat 
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  Naam Gebied Hoofdenburg (70a) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonerf 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Zettingsgevoelig. Oneffenheden rondom inspectieputten. 

• Materiaal verouderd (Imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLG I   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 19.686,22  m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied De Maalkom (71) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Schoolzone 

• Voetpaden in slechte conditie Maalkom (ernstige schade) (veiligheid) (Imago) 

• De Gedempte Sluiskom zeer goede conditie (onderhoud gepleegd ca 2015) G
e

e
n

/ lich
t 

BLG I   

M
atig 

 V  
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 7.044,55 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Hoofdenburg  (70b) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonerf 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Zettingsgevoelig. Oneffenheden rondom inspectieputten. 

• Materiaal verouderd (Imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLG I   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  17.234,20 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Dorpsplein (73) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Plein en bevoorradingswegen 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Gloednieuw 

• Shared space 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  7.539,63 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Centrumgebied Ouderkerk aan de Amstel (74) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Betreft Dorpsstraat, Kerkstraat en Hogereinde Zuid 

• Overige wegen in dit gebied separaat behandeld 

• Relatief veel ongelukken met fietsers (veel racefietsen) 

• Automobilisten gebruiken vaak de stoep 

• Klachten over inrichting, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Niet over het onderhoudsniveau. 

• Gebied is opgenomen in het centrumplan. Via centrumplan kunnen knelpunten inrichting worden 
weggenomen. → beleidsmatige afweging vanuit verkeer en RO 

• De gewenste beeldkwaliteit is A. Huidige conditie neigt naar B (Imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

BLG  V I 

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Kennis, informatie en knelpunten inbrengen bij inrichting van 
het centrumplan 

• Opp.  13.994,26 m² 

 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Entrada (75) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Particulier gebied 

• Transitiegebied van kantoor naar woningen 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 
 
Opp.  896,94 m²  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Fietspad rijksweg A10 (76) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Fietspad 

Ligging BUBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Drukke fietsroute 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  1.160,97 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 
 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Holendrechtbuitendijk (78) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Rijbaan en fietspad 

Ligging Buiten de kom 

Verkeersint. < 100 

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Ligging onduidelijk: Heet Holendrechterweg (straatnaambord) en ligt tussen Aansluiting 

Holendrechterweg/Amstelweg en de Amstelweg (in oostelijke richting naar de A2) 

• Actie: natrekken bij weginspecteur voor duidelijkheid en verwerken 

• Weg op een dijk met kans op zetting  

G
e

e
n

/ lich
t 

BLGI  V  

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

Een fietspad en rijbaan met beperkte toegang naar boerderijen. Fietsverbinding. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 
 
Opp. 6.102 m²  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Holendrechterweg (79a) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype 
Erftoegangsweg deels binnen bebouwde kom, deels buiten 
bebouwde kom 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie Enkele matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Klachten over hardrijden op gedeelte binnen de bebouwde kom 

• Ligt op een dijklichaam 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Aanpak scheurvorming nabij rotonde afstemmen met 
waterschap 

• Opp.  10.411,68m² 

 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Holendrechterweg (79b) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype buiten bebouwde kom zuidelijk gedeelte onder A9 

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie Enkele matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Ligt op een dijklichaam 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Aanpak scheurvorming nabij rotonde afstemmen met 
waterschap 

• Opp.  6.103,99 m² 

 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied In de Houtzaagmolen (80) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonerf 

Ligging Molenbuurt 

Verkeersint. BIBEKO 

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Twee ongevallen ter hoogte van Venserpark fietspad 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 11.561,64  m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Industrieweg (81) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Industriegebied 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• 30 km/gebied, maar niet dusdanig ingericht 

• Klachten over hardrijden  

• Sociaal onveilig gebied  

• Molenkade is een dijklichaam (drempels niet toegestaan door het waterschap) 

• Wonen en werken gemengd 

• Eén ongeval tussen bromfiets en bestelbus  

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  11.149.76 m²  
 

Overige aantekeningen 

• Kademuur dient onderhouden te worden 

• Imago: hardrijden en onveilig gevoel 

• Duurzaam/veilig inrichten alleen mogelijk bij verwijderen bedrijven 

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Jacob van Ruisdaelweg (82) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Gebiedsontsluitingsweg 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Klachten vanuit bewoners om uiteenlopende redenen 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp.  9.282,28 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Kemphaan (83) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Verzoek vanuit bewoner om een zebrapad bij de Tureluur 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 22.629,01  m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie  
  Naam Gebied Kloosterstraat (86)  

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonerf 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Parkeervakken moeten worden aangepakt (Clarissenhof) 

• Zuidelijk deel reeds opgepakt 

• Groot-onderhoud gepland voor 2018 voor groot gedeelte gebied 

• Realisatie blauwe zone is in onderzoek  

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLG I   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Geen i.v.m. groot onderhoud 

• Opp.  2.947 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Langeveldpad (fietspad) (87) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Fietspad 

Ligging  

Verkeersint. < 100 

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
•  

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 
 
Opp. 1.935,05 m²  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Zonnehof (88) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat met park 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie N.v.t. 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Wordt in 2019/2020 opnieuw ingericht 

• Kaart moet aangepast worden (Dit is alleen Lunahof) 

G
e

e
n

/ lich
t 

    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

• Monitoren en dagelijksonderhoud 

• Bijdrage uit groot onderhoud zie 
Astronautenweg/Satelietbaan 

 
Opp. 1.080,41 m² 

 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 
 
 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Molenwetering (fietspad) (91) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Fietspad 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Ernstige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Betreft Weteringpad (op kaart) 

• Losliggende tegels door wortelopdruk (veiligheid en imago) 

G
e

e
n

/ lich
t 

BLG I V  

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Monitoren en dagelijks onderhoud 

• Opp.  1.917,92 m² 
 

Overige aantekeningen 

• Breder pad mogelijk wenselijk in de toekomst 
Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 
 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Park J. Van Ruisdaelweg (93) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Voetpad (Park) 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Enkele matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Heet nu Koning Willem Alexanderpark 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
Maatregel 

• Dagelijks onderhoud 

• Opp. 1.260,95 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Rozenburglaan (96) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Fietspad en rijbaan is goed, voetpad matige oneffenheden. 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• In 2017 rijbaan en fietspad aangepakt. Rijbaan over gehele lengte, fietspad tot de bushalte. 

• Fietspad vanaf bushalte richting Weespertrekvaart in asfalt uitvoeren (is nu tegels) op moment dat GO 
nodig is. 

• Fietspad is onderdeel van de regionale fietsroute 

• Aansprakelijkheidsstelling op fietspad. Dit is hersteld 

• Doorgaande route naar industriegebied Molenkade en Duivendrecht. 

• Parkbeheer aanwezig 

• Op kruising met Industrieweg 3 ongevallen bekend 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en klein onderhoud 

Opp. 5.937,86 m² 
 

Overige aantekeningen 
Aansluiting met Industrieweg is voor (hoge) voertuigen onoverzichtelijk. 
Diverse ongevallen bekend. Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Satellietbaan (97) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Groot onderhoud: Asfalt rijbaan wordt vervangen door klinkers (2019) 

• Wordt als 30km gebied ingericht (duurzaam veilig) 

• Vrij-liggend fietspad wordt verwijderd 

• Snelheid is hoog (V85=45km/u) 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

In 2019 wordt gestart met de nieuwe inrichting. 
Zie Astronautenweg voor bijdrage in groot onderhoud (270.000) 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

N.v.t. 

Opp. 5.523,30 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
 



 

 

Datasheet 2018 gemeente Ouder-Amstel  Algemene informatie 

 

  Naam Gebied Schoolweg (98) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Schoolweg goed ingericht, behalve schuin parkeren. 

• Rijbaan Schoolweg E2, E3 – twee stukken 400-450 m2 dwarsonvlakheid 

• Oneffenheden voetpad E1 

• Voegwijdte M2 

• Spoorvorming drempels 

• Snelheid voldoet 

• Geen ongelukken bekend 

• Schoolomgeving 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

Goed ingericht, wel ernstige conditie met betrekking tot rijbaan uit inspectieresultaten en enkele 
oneffenheden voetpad, spoorvorming drempels en voegwijdte matig. 
 
Schades die nu bekend zijn, zijn al verholpen of worden maatregelen voor getroffen. 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 
 
Opp. 7.617,88 m²  

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Stationsweg (99) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie 
Rijbaan is goed. Fietspad heeft last van wortelopdruk, ernstige 
rafeling en randschade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Valt in de ontwikkeling van de nieuwe kern. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud 

• Er komt mogelijk een (tijdelijke) busterminal (transferium) ten noorden van de Stationsweg (vanuit 
Amsterdam) 

• Beheer en onderhoud Holterbergweg (aansluiting) valt onder V&R Amsterdam 

• 50km weg, geen ongelukken bekend 

• Fietspad: Randschade & Stelconplaten bij grondbank (V) 

G
e

e
n

/ lich
t 

V(rb) 
BLGI 

 V(fp)  

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks klein onderhoud 

Opp. 11.532,89 m² 
 

Overige aantekeningen 
Als gebruik van gebied veranderd het gebruik van het voetpad nader 
analyseren. Mogelijk toename aantal voetgangers. Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Telstarweg (100) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• In 2016 groot onderhoud uitgevoerd 

• Shared space 

• V85 = 30,2km/u G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 

Opp. 2.938,93 m² 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Venserpark (102) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Voetpad - asfalt goed, elementen ernstig (voegwijdte) 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Fietspad van Randweg heet Slinger. Geen onderdeel van Venserpark. 

• Voetpaden worden ook gebruikt voor onderhoud groen en afvalbakken legen (niet wenselijk)   

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Dagelijks onderhoud 

Opp.  4.120,81m² - 1180 (fietspad) 
 

Overige aantekeningen  

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Weidepad (fietspad) (104) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype  

Ligging  

Verkeersint.  

  

Conditie Fietspad - matige schade (oneffenheden) 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Tussen Molenpad en Burgermeester Stramanweg 

• Recreatieve route 

G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 

Opp. 851,29  m² 
 

Overige aantekeningen 
Onderzoek naar mogelijk landbouwverkeer (functiewijziging) 

Alternatief 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Kruidenpoort (28b) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Voetpad + parkeren 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Voetpad en parkeerterrein bij flat, welke aansluit aan Kruidenpoort 

G
e

e
n

/ lich
t 

BLG VI   

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 

Opp. 1.017,51 m² 
 

 

Alternatief 

N.v.t. 

 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Fietspad Slinger (106) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie  

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen/ Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Belangrijke fietsverbinding van Diemen naar Amstel Business Park (ABP) 

• Klein onderhoud vooral in Venserpark 

• Veel bosplantsoen G
e

e
n

/ lich
t 

VBLGI    

M
atig 

   
 
 

Ern
stig 

    Samenvatting 

 

Ze
e

r Ern
stig 

    
Beheers- 
maatregel 

Monitoren en dagelijks onderhoud 
 
Opp.  14.385,24 m² + 1180 m2 (Venserpark)  

Overige aantekening 
Fietspad wordt als sociaal onveilig ervaren door beplanting en verlichting. 
Verlichting in tunnel ontbreekt. Alternatief 

N.v.t. 

 

 
 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Rijksstraatweg (38b) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat zijstraat van Rijksstraatweg 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. < 100 

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Zijstraatje van de Rijksstraatweg 

• Doodlopend 
 G

e
e

n
 / lich

t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

     

 

Ze
e

r Ern
stig 

     

Monitoren en klein onderhoud 
 
Opp.  378,35 m²  

-  

 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Fietspad Burgm. Stramanweg (107) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Fietspad 

Ligging Buiten de kom 

Verkeersint.  

  

Conditie Goed 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
- Heeft in 2017/18 een nieuwe deklaag gekregen 

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

     

 

Ze
e

r Ern
stig 

     

Opp.  2.325,94 m² 

 

-  

 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied Sluisvaart (108) 

Plaatsnaam Ouderkerk aan de Amstel 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. < 500 

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Zettingsgevoelig. Oneffenheden rondom inspectieputten. 

• Materiaal verouderd (Imago) 

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLG I   

M
atig 

    

Ern
stig 

     

 

Ze
e

r Ern
stig 

     

Opp.  9.729,10 m² 

 

-  

 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam Gebied In de Korenmolen (109) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype  

Ligging BIBEKO 

Verkeersint.  

  

Conditie Matige schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Materiaal is einde levensduur 

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

     

 

Ze
e

r Ern
stig 

     

Opp. 7.023,03  m² 

 

-  

 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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  Naam ‘t   Ven (110) 

Plaatsnaam Duivendrecht 

Wegtype Woonstraat 

Ligging BIBEKO 

Verkeersint. < 200 

  

Conditie Geen schade 

  

Oorzaak  

Im-
pact 

| 
v 

  

Kans → Overwegingen / Toelichting 

Slecht 
voorstelbaar 

Mogelijk Aannemelijk 
Zeer 

waarschijnlijk 
• Parkeerproblemen (blauwe zone) 

• Klachten over te hard rijden 

G
e

e
n

 / lich
t 

VBLGI    

M
atig 

    

Ern
stig 

     

 

Ze
e

r Ern
stig 

     

Monitoren en dagelijks onderhoud 
 
Opp. 3.239,47  m²  

-  

 

N.v.t. 

 

V – Veiligheid 
B – Bereikbaarheid 
L – Leefbaarheid 
G – Gevolgschade 
I – Imago 
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Nummer 2019/47 
 

 

datum raadsvergadering : 4 Juli 2019 

onderwerp : Capaciteit handhaving en juridische advisering 

t.b.v. OOV en ruimtelijke ontwikkelingen.  

portefeuillehouder : Joyce Langenacker  

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
In Ouder-Amstel is er behoefte aan extra ondersteuning voor Openbare Orde en Veiligheid 

(OOV) en juridische ondersteuning voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is gedeeltelijk door 

beleidsmedewerkers opgepakt, er is extra inhuur geweest van advocaten en binnen Duo+ 

zijn er extra uren besteed. Dit incidenteel organiseren van inzet is onvoldoende om 

handhaving en de afwikkeling, en de juridische advisering op het gewenste niveau te 

houden. De kosten voor 0,66 fte handhaving gerelateerd aan OOV zijn €51.200 per jaar. 

De kosten voor 0,66 fte juridische advisering zijn €51.200 per jaar. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Afgelopen maanden is gewerkt aan de dienstverleningsovereenkomsten tussen Ouder-

Amstel en DUO+. De ontwikkelingen in het openbare orde en veiligheidsbeleid en op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkelingen leiden er toe dat Ouder-Amstel meer inzet vraagt 

dan Duo+ kan leveren.  

Voor VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) is gebleken dat er een toename is van 

het aantal handhavingszaken, vooral op het vlak van Openbare Orde en Veiligheid 

(OOV). Daarnaast is er toename in vraag naar juridische advisering. Ook in Uithoorn is er 

een toename aan vraag naar deze advisering.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De gemeente heeft een veiligheidsplan. De in dit plan opgenomen feitelijke handhaving, 

juridische handhaving en advisering worden door Duo+ uitgevoerd. Daarnaast 

ondersteunt Duo+ de gemeente met allerhande juridische advisering, bijvoorbeeld op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

In de afgelopen jaren is de vraag naar (juridische)handhaving en juridische 

ondersteuning in Ouder-Amstel gegroeid. Er is steeds meer en uitgebreider beleid 

betreffende veiligheid, dat beslag moet krijgen in feitelijke, of bestuursrechtelijke 

handhaving en daarmee ook juridische ondersteuning noodzakelijk maken. De Kraakwet, 

burgemeestersbevoegdheden, personen met verward gedrag, woonoverlast- en 

woonfraude-, en de Opiumwet zijn enkele voorbeelden van wettelijke beleidskaders. In 

het veiligheidsplan is ondermijning als belangrijk thema benoemd, net als jeugdoverlast. 

Dit allemaal vraagt extra inzet. 

 

In de gemeente zijn er afgelopen jaren veel ontwikkelingen opgestart. Naast de grote 

projecten worden ook kleinere locaties in de kernen ontwikkeld. Bij ontwikkelingen 
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komen altijd verschillende problemen naar boven die die ook juridische ondersteuning 

vragen. Deze juridische ondersteuning is lang niet altijd (volledig) op het project te 

verhalen. Denk hierbij aan Bibob bij aan-en verkopen en grote Wabo vergunningen, en 

het woonbotendossier.  

 

Dit is gedeeltelijk door beleidsmedewerkers opgepakt, er is extra inhuur geweest van 

advocaten en binnen Duo+ zijn er extra uren besteed. Dit incidenteel organiseren van 

inzet is onvoldoende om handhaving en de afwikkeling, en de juridische advisering op het 

gewenste niveau te houden.  

 

Wat gaan we doen? 
De raad wordt gevraagd Duo+ opdracht te geven handhaving en juridische 

ondersteuning te intensiveren voor Ouder-Amstel en hiervoor budget beschikbaar te 

stellen.  

 

Voor feitelijke en juridische handhaving gerelateerd aan OOV is een extra inzet van 0,66 

FTE nodig. Juridische advisering in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen heeft 

eveneens een extra inzet van 0.66 FTE nodig om op het gewenste niveau te 

functioneren. 

 

De capaciteit opgenomen in het handhavingsbeleidsplan blijft ongewijzigd.  

De gevraagde uitbreiding van inzet is nodig vanwege de intensivering van de vraag om 

ondersteuning vanuit Ouder-Amstel.  

 

Beleid en handhaving op het gebied van OOV, VTH en bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn 

sterk met elkaar verweven. Deze capaciteit wordt ook ingezet om de integraliteit tussen 

OOV, VTH en gebiedsontwikkeling te versterken.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
n.v.t. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Als er niet toe wordt besloten de opdracht aan Duo+ te geven en het benodigde budget 

hiervoor beschikbaar te stellen, dan wordt het meerjarenveiligheidsbeleid (ter vaststelling 

in de raadsvergadering van juli) niet conform uitgevoerd. Het is dan nodig het 

veiligheidsbeleid aan te passen.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De kosten voor 0,66 fte handhaving gerelateerd aan OOV zijn €51.200 per jaar.  

De kosten voor 0,66 fte juridische advisering zijn €51.200 per jaar. 

 

Dit wordt in 2019 ten laste van begrotingsresultaat gebracht. Voor 2020 en verder wordt 

het in de begroting opgenomen.  

Deze kosten zijn nog niet verwerkt in de Burap. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Duo+ wordt op de hoogte gesteld van uw besluit.  

 

Wat is het vervolg? 

Duo+ zal de taken uitvoeren. 
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Hoe monitoren en evalueren we? 
Via de reguliere p&c-producten van Duo+, en de beleids- en projectverslaglegging van 

Ouder-Amstel. 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019 nummer 

2019/47, 

 

 

BESLUIT : 
- Duo+ opdracht te geven om handhaving op het gebied van veiligheidsbeleid en 

juridische ondersteuning te intensiveren voor Ouder-Amstel.  

- De kosten hiervoor van à €102.200 per jaar voor 2019 ten laste van het 

begrotingsresultaat te brengen en voor 2020 en verder in de begroting op te 

nemen.  

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
E. Kling  J. Langenacker 
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