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Motie "Programma van Eisen Entrada"  

De gemeenteraad Ouder-Amstel bijeen op 13 juni 2019 

Constaterende dat: 

• Een programma van eisen Entrada een ambitieuze opgave heeft ten aan zien van 

wonen; 

• Een opgave van maximaal 100.000 BVO voor ligt, waarvan 85.000 bvo wonen en 

15.000 bvo voorzieningen (commercieel en maatschappelijk) 

Overwegende dat: 

• Het risico bestaat dat met een programma van 100.000 m2 niet wordt voldaan aan de 

gewenste kwaliteit zoals beoogd met het raadsbesluit van 2017. 

• Er vanuit een deel van Duivendrecht onrust en angst is voor een ontwikkeling die qua 

schaal en omvang niet passend is. 

• Gevoelsmatig 100.000 m2 veel is en het zonder aanvullende ruimtelijke en financiële 

onderbouwing nog te vroeg is hierover een besluit te nemen 

• Voor de kwaliteit van het gebied is het van belang dat geen van de gebouwen op 

Entrada en de aanpalende gebieden bij de Zonnehofflats zo min mogelijk hinder 

ondervinden van schaduw en wind door de transformatie. 

• De gemeente Ouder-Amstel de voorkeur uitspreekt voor duurzaam bouwen 

• Dat er een gemêleerde wijk ontstaat met sociale cohesie 

• Er onduidelijkheid kan ontstaan over de maximale hoogtes in de 30 meter 

zone tegenover de Neptunesflat 

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. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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