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Leidraad mobiliteitsplan deelontwikkelingen Werkstad OverAmstel 
Ouder-Amstel, 26 november 2020 
 
In de Werkstad OverAmstel (hierna: Werkstad) vind de komende jaren verdichting plaats. Het gebied 
transformeert naar een meer gemengd stedelijk gebied. Deze tansformatie vindt geleidelijk plaats 
waarbij er per deelontwikkeling afspraken gemaakt worden over de procedure en voorwaarden 
waarop medewerking van de gemeente verleend kan worden. Verdichting betekent ook een 
toename van programma en daarmee ook een toename van verkeersstromen. Om te voorkomen dat 
de wegen in het gebied dichtslibben met autoverkeer en de bereikbaarheid daarmee in het geding 
komt, is het nodig anders te kijken naar mobiliteit. De Werkstad is onderdeel van een groter gebied 
Zuidoostflank. Binnen de Zuidoostflank vinden veel ontwikkelingen plaats die zorgen voor deze 
verdichting maar ook het gebied van functie veranderen. Voor de Zuidoostflank (waaronder ook de 
Werkstad) wordt aan een mobiliteitsprogramma gewerkt waarin een aantal maatregelen voorgesteld 
gaan worden die moeten zorgen voor het verduurzamen van de mobiliteit. 
 
Vanuit dat mobiliteitsprogramma zullen er in het kader van de transformatie naar de Werkstad een 
aantal maatregelen worden genomen en investeringen worden gedaan die moeten bijdrage aan het 
verduurzamen van de mobiliteit. In de eerste plaats zal de gemeente haar parkeerbeleid voor de 
Werkstad aanpassen zodat lagere normen van toepassing zijn in het gebied. 
 
Op hoofdlijnen betekent dat voor de Werkstad: 
- maximaal 0,5 parkeerplaats per woning; 
- 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo voor werken (binnen een straal van 400 meter van een OV-

station); 
- 1 parkeerplaats per 125 m2 bvo voor werken (buiten een straal van 400 meter van een OV-

station). 
 
Voor fietsparkeren zijn de parkeernormen op de CROW-kencijfers van toepassing. De CROW-
kencijfers zijn bepaald op basis van de gemiddelde fietsparkeerbehoefte voor verschillende functies. 
Deze gemiddelden zijn met 20% opgehoogd om rekening te houden met het verduurzamen van de 
mobiliteit. Er moet voldoende ruimte zijn voor het parkeren van fietsen om het gebruik van fiets en 
openbaar vervoer. 
 
De parkeernormen die worden opgenomen en gespecificeerd in het mobiliteitsplan dienen altijd 
getoetst te worden aan het dan geldende beleid van Ouder-Amstel. 
 
In de tweede plaats worden er vanuit de transformatie een aantal investeringen in de openbare 
ruimte voorbereid, die tot doel hebben om de (sociale) veiligheid en ruimte van de fietser en 
voetganger te verbeteren. Tot slot zullen het metrostation/stationsomgeving Overamstel en de 
stationsomgeving van het metrostation Van der Madeweg (het metrostation zelf is reeds aangepakt) 
opgeknapt worden. 
 
Ook zal gemeente Ouder-Amstel werknemers, bewoners, ondernemers, eigenaren en bezoekers van 
de Werkstad gaan vragen een te werken duurzamere mobiliteit. Daarom spreken wij als onderdeel 
van de intentieovereenkomst af om per deelontwikkeling binnen de Werkstad een mobiliteitsplan op 
te stellen. Het mobiliteitsplan moet samengevat minimaal bevatten: 
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A. Een onderbouwing (parkeeronderzoek) voor de te hanteren parkeernorm bij de deelontwikkeling: 
- een lagere parkeernorm moet namelijk niet leiden tot een hogere parkeerdruk in de openbare 

ruimte; 
- in de anterieure overeenkomsten wordt afgesproken dat partijen afzien van de mogelijkheid 

om vergunningen aan te vragen; 
- optimaal gebruikmaken van de parkeermogelijkheden die worden gecreëerd door 

dubbelgebruik en samenwerking met andere partijen. 
 
B. Welke maatregelen worden genomen om de mobiliteit te verduurzamen, zoals: 

- stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto, zoals voldoende ruimte voor het 
parkeren van fietsen; 

- gebruik van deelauto’s. Hierdoor is het mogelijk om minder parkeerplaatsen te realiseren; 
- verminderen CO2 uitstoot door elektrisch vervoer te stimuleren: 

a. meer gebruik van het openbaar vervoer. Er liggen 3 metrostation rondom het gebied die 
gezamenlijk een groot deel van de Werkstad bedienen; 

b. inzetten op elektrisch rijden door voldoende voorzieningen beschikbaar te hebben voor het 
opladen van voertuigen (waaronder ook scooters, fietsen, etc.); 

- organiseren van gezamenlijk vervoer binnen de Werkstad van en naar OV stations, zodat het 
gebruik van OV wordt gestimuleerd; 

- andere werkvormen die er voor zorgen dat er minder autovervoersbewegingen nodig zijn. 
 
C. Een compleet overzicht van het aantal parkeerplaatsen waaruit duidelijk blijkt: 

- hoeveel parkeerplaatsen er voor auto’s beschikbaar zijn; 
- welk aantal daarvan gebruikt gaat worden voor deelauto’s en elektrische auto’s; 
- in hoeverre sprake is van dubbelgebruik; 
- hoe omgegaan wordt met bezoekers parkeren; 
- hoeveel parkeerruimte er wordt gereserveerd voor fietsers. 

 
De opsomming B is niet limitatief. Als partijen vernieuwende concepten hebben die zorgen voor 
duurzamere mobiliteit en minder vervoersbewegingen dan dienen deze onderdeel te zijn van het 
mobiliteitsplan.  


