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Samenvatting:
Gemeente Amsterdam is van plan om een 'Smart Mobility Hub' (hierna SMH) te realiseren 
op de huidige locatie van sportpark Strandvliet. 

In het plangebied De Nieuwe Kern verdwijnen de parkeerterreinen P2, 
Amstelborgh/Borchland, PPlus en P-bus om plaats te maken voor nieuwe functies. Deze 
parkeerterreinen hebben een gezamenlijke capaciteit van 3.300 parkeerplaatsen t.b.v. met 
name evenementen parkeren en busparkeerplaatsen. In de Samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) tussen de grondeigenaren in De Nieuwe Kern en de gemeente Ouder-Amstel is 
afgesproken om deze parkeercapaciteit binnen het plangebied terug te brengen. De 
samenwerkende partijen zijn in de SOK overeengekomen om een gebouwde 
parkeervoorziening op te nemen op de locatie van het huidige sportpark Strandvliet.

Omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Strandvliet 
(1970), is er de noodzaak om voor het projectgebied een nieuw bestemmingsplan op te 
stellen waarin de toekomstige ontwikkelingen van de SMH toegestaan worden. 
De gemeente is daarbij verplicht om haar kosten te verhalen. Met Amsterdam is hiertoe 
een anterieure overeenkomst voorbereid, waarmee het volledige kostenverhaal voor deze 
ontwikkeling wordt geregeld. 

Bij het sluiten van de anterieure overeenkomst kan het college vooraf inlichtingen aan de 
raad verstrekken en de raad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen te uiten.

De gemeenteraad wordt gevraagd om uit te spreken dat zij geen wensen en bedenkingen 
heeft bij het tekenen van de anterieure overeenkomst.

Wat is de juridische grondslag?
De bevoegdheid voor het vaststellen van een bestemmingsplan ligt conform de Wet 
Ruimtelijke Ordening bij de gemeenteraad.
Voor een bestemmingsplan is de gemeente op grond van afdeling 6.4 van de Wet 
ruimtelijke ordening verplicht om kosten te verhalen. De gemeente doet dit door het 
maken van privaatrechtelijke afspraken met de initiatiefnemer en/of grondeigenaar. 

De bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en dus ook de 
bevoegdheid te besluiten tot het sluiten van een overeenkomst is een bevoegdheid van 
het college. Deze bevoegdheid is vastgelegd in artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet. 
De raad kan hier invloed op uitoefenen, doordat in de Gemeentewet verschillende 
inlichtingenplichten van het college zijn vastgelegd. 

Artikel 169 lid 4 Gemeentewet regelt de informatieplicht bij privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Bij het sluiten van een overeenkomst moet het college in twee 
gevallen inlichtingen aan de raad verstrekken:
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1. Als de raad daarom vraagt
2. Als de overeenkomst ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In dat 

geval neemt het college pas een besluit nadat het de raad in de gelegenheid heeft 
gesteld zijn wensen en bedenkingen te uiten.

Wat ingrijpende gevolgen precies zijn, is door de wetgever niet verder ingevuld. 

Het sluiten van de anterieure overeenkomst SMH heeft geen ingrijpende gevolgen voor 
de gemeente, het initiatief is in lijn met de ‘Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe 
Kern’ en met de concept-structuurvisie voor De Nieuwe Kern. Er is geen sprake van strijd 
met rijks-, provinciaal en regionaal beleid. 
De SMH is een grote ontwikkeling binnen De Nieuwe Kern die ook nodig is om de verdere 
plannen voor DNK mogelijk te maken. Er zijn in de anterieure overeenkomst veel 
afspraken vastgelegd om te zorgen dat deze ontwikkeling voldoet aan de ambities en 
doelstellingen van Ouder-Amstel voor De Nieuwe Kern en voor de SMH in het bijzonder. 
Daarnaast zijn in de anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over kostenverhaal.
Omdat de SMH onderdeel uitmaakt van en vooruitloopt op de ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern, heeft het college besloten de raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen 
en bedenkingen te uiten. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In het Plangebied De Nieuwe Kern verdwijnen de parkeerterreinen P2, 
Amstelborgh/Borchland, PPlus en P-bus om plaats te maken voor nieuwe functies. Deze 
parkeerterreinen hebben een gezamenlijke capaciteit van 3.300 parkeerplaatsen t.b.v. 
met name evenementen parkeren en busparkeerplaatsen. In de Samenwerkings-
overeenkomst (SOK) tussen de grondeigenaren in De Nieuwe Kern en de gemeente 
Ouder-Amstel is afgesproken om deze parkeercapaciteit binnen het Plangebied terug te 
brengen. De samenwerkende partijen zijn in de SOK overeengekomen om een gebouwde 
parkeervoorziening op te nemen op de locatie van het huidige sportpark Strandvliet.

Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de locatie is ‘Strandvliet 1970’, 
vastgesteld op 29 januari 1971. Binnen dit bestemmingsplan heeft het projectgebied de 
bestemming ' recreatieve doeleinden IV'. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen 
de kaders van dit bestemmingsplan. Daarom is voor deze ontwikkeling een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld waarin de voorgenomen ontwikkeling planologisch wordt 
geregeld. Het ontwerpbestemmingsplan SMH heeft van 8 oktober 2020 tot en met 18 
november 2020 ter inzage gelegen, en er zijn 3 zienswijzen ingediend. De beantwoording 
hiervan vindt plaats bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Waarom dit raadsvoorstel?
Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten is de bevoegdheid van het college. Bij 
het sluiten van een anterieure overeenkomst kan het college vooraf inlichtingen aan de 
raad verstrekken en de raad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen te uiten.

Het vaststellen van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het 
bestemmingsplan voor de SMH wordt naar verwachting in maart 2021 ter vaststelling 
aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat is er aan de hand?
De samenwerkende partijen zijn in de SOK overeengekomen om een gebouwde 
parkeervoorziening op te nemen op de locatie van het huidige sportpark Strandvliet. De 
capaciteit van de gebouwde parkeervoorziening moet conform de SOK minimaal 2.000 
autoparkeerplekken omvatten met sportvoorzieningen op het dak. Amsterdam zal zowel 
de parkeervoorziening als de sportvoorzieningen voor eigen rekening en risico realiseren 
en exploiteren.
De SMH voorziet in de ontwikkeling van een multifunctioneel cluster, dat bestaat uit een 
gebouwde parkeervoorziening met faciliteiten voor binnen- en buitensport, ruimte voor 
commercieel vastgoed en ondersteunende voorzieningen, inclusief de inrichting van een 
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goede aansluiting van het sportdak met een beweegvriendelijke openbare ruimte en een 
goede aansluiting met gebieden ArenAPoort en De Nieuwe Kern. 
De grote programmaonderdelen zijn een parkeergarage voor maximaal 2.400 
autoparkeerplaatsen, een sporthal, een sportdak met daarop sportvelden en een 
clubaccommodatie. In het zuidelijke deel van het gebouw voorziet het initiatief een 
kantorenprogramma en in de plint van het gebouw maatschappelijke voorzieningen. Het 
totale brutovloeroppervlak van de SMH is 164.000 m2.

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de kaders van dit bestemmingsplan. 
Daarom is voor deze ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarin de 
voorgenomen ontwikkeling planologisch wordt geregeld. De gemeente is daarbij verplicht 
om haar kosten te verhalen. Met Amsterdam is hiertoe een anterieure overeenkomst 
voorbereid, waarmee het volledige kostenverhaal voor deze ontwikkeling wordt geregeld.

Wat gaan we doen?
Om in maart 2021 het bestemmingsplan SMH vast te kunnen stellen is het nodig dat 
kostenverhaal verzekerd is en dat Amsterdam en Ouder-Amstel bijgaande anterieure 
overeenkomst aangaan. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om geen wensen en 
bedenkingen te hebben op de anterieure overeenkomst, zodat deze kan worden 
getekend.

Wat is het maatschappelijk effect
Met de ontwikkeling van de SMH worden fysiek locaties vrij gemaakt voor de 
woningbouw en andere functies in DNK, doordat de locaties die nu in gebruik zijn als 
parkeerterreinen (P2, Amstelborgh/Borchland, PPlus en P-bus) hierdoor ontwikkeld 
kunnen worden met nieuwe functies. 

Met de SMH wordt ingezet op dubbelgebruik van parkeerruimte (evenementen, kantoor, 
bezoekers voor DNK, kiss & ride), in plaats van de eenzijdige en laaggebruikte 
parkeerterreinen in de huidige situatie. Hiermee wordt de SMH een multifunctioneel 
complex met een efficiënte mobiliteitsvoorziening als knooppunt (‘hub’). Het 
mobiliteitsprogramma wordt aangevuld met een vastgoedprogramma van ca 20.000 tot 
max 30.000 m2 bvo en een kleinschalig programma van commercieel en maatschappelijk 
vastgoed in de plint van het gebouw. 
Met deze aanvulling van vastgoed in het programma van het SMH, wordt het stedelijke 
karakter en de dynamiek in het gebied versterkt. Daarmee vormt de SMH een 
aantrekkelijke en levendige schakel tussen het ArenA-poort-gebied en De Nieuwe Kern.

Door de huidige versnipperde ligging van parkeerterreinen in het gebied vergt de 
afwikkeling van autoverkeer tijdens de evenementen in ArenA-poort grote inspanning, 
ter voorkoming van een verkeersinfarct op de belangrijke stedelijke aders. De inpassing 
van de parkeerterreinen leunt op tijdelijke maatregelen, waardoor de infrastructuur 
tijdens evenementen op een oneigenlijke wijze wordt gebruikt, beheerst door een grote 
inzet van verkeersregelaars.
Door de locatie van de SMH aan de oostzijde van de Holterbergweg en de clustering van
functies ontstaat een robuuste afwikkeling van evenementenverkeer, waarmee de druk 
op het hoofdwegennet wordt gereduceerd. Het is dan ook het voornemen de SMH zo 
spoedig mogelijk te realiseren, vooruitlopend op ontwikkeling van het overig deel van 
DNK, en hiermee de afwikkeling op het hoofdwegennet te verbeteren.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn 
Het initiatief is in lijn met de ‘Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern’ 
(ondertekend op 28 november 2017) en met de concept-structuurvisie voor De Nieuwe 
Kern (vrijgegeven voor participatie door college van B&W op 29 januari 2020). 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. 
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De beoogde ontwikkeling moet worden opgevat als nieuwe stedelijke ontwikkeling en is 
daardoor “ladderplichtig” (Ladder voor duurzame verstedelijking). Dit betekent dat 
aangegeven dient te worden of de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet 
in een behoefte. In het kader van dit plan is een “Laddertoets” uitgevoerd ter 
onderbouwing van deze behoefte. De planlocatie betreft een ontwikkeling binnen 
bestaand stedelijk gebied en zodoende is de laddertoets vooral gericht op de behoefte 
aan het beoogde programma en de eventuele effecten hiervan op de leegstand en in het 
verlengde hiervan het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Er is geconcludeerd dat de 
effecten van het planinitiatief aanvaardbaar zijn voor het woon-, leef- en 
ondernemersklimaat in de regio. Tevens is onderbouwd dat er behoefte bestaat aan deze 
ontwikkeling. Geconcludeerd kan worden dat er wordt voldaan aan de ladder van 
duurzame verstedelijking. 

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:
1. gemeentelijke plankosten voor het stellen van kaders, het toetsen en beoordelen van 

het initiatief en het bestemmingsplan;
2. planschade als gevolg van de ontwikkeling.

1. gemeentelijke plankosten
Eén van de voorwaarden voor medewerking aan het initiatief is dat een anterieure 
overeenkomst wordt gesloten voor het verhaal van de ten behoeve van dit project te 
maken plankosten. De voorliggende anterieure overeenkomst voorziet hier in.

2. planschade
In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over planschade ten behoeve van 
de SMH, namelijk dat de kosten daarvan voor rekening komen van Amsterdam. 

Wat is het vervolg?
Als de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft bij de anterieure 
overeenkomst, kan deze worden getekend en is het volledige kostenverhaal verzekerd.


