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Motie Vreemd: Kaders Ouder-Amstel gelden voor De Nieuwe Kern

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 2020,

Kennis genomen hebbende van:

 De beantwoording door het college van B&W van de Gemeente Amsterdam van 
schriftelijke vragen van de VVD-fractie over De Nieuwe Kern;

Constaterende dat:

 Het College van B&W van de gemeente Amsterdam (hierna B&W van Amsterdam) 
aangeeft voornemens te zijn “om het beleid van de gemeente Amsterdam zo veel 
mogelijk te volgen bij het tot ontwikkeling brengen van haar gronden in De Nieuwe 
Kern.”

 Een belangrijk onderdeel van dat beleid volgens B&W van Amsterdam ook de 
woonruimteverdeling is en B&W van Amsterdam nog voor de zomer met de 
gemeente Ouder-Amstel het gesprek aan wil gaan over het toepassen van dit beleid.

 Deze woonruimteverdeling significant afwijkt van het beleid van Ouder-Amstel.
 De Nieuwe Kern behoort tot de gemeente Ouder-Amstel en niet tot de gemeente 

Amsterdam

Van mening zijde dat:

 Het beleid van Ouder-Amstel moet gelden voor de hele gemeente inclusief De 
Nieuwe Kern;

 Daarbij geen onderscheid gemaakt dient te worden voor percelen die in eigendom 
zijn van andere gemeenten;

 Amsterdam als grote buurgemeente een belangrijke partner is om samen te werken, 
maar dat dit niet betekent dat het Amsterdamse beleid boven het beleid van Ouder-
Amstel geplaatst moet worden;   

Verzoekt het college:

 Om de gemeenten Amsterdam te informeren dat:
1. het beleid van Ouder-Amstel op De Nieuwe Kern van toepassing is;



2. de woonruimte verdeling niet onderhandelbaar is en conform het beleid van 
Ouder-Amstel dient te worden gerealiseerd op het grondgebied van de 
gemeente Ouder-Amstel; 

En gaat over tot de orde van de dag 
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