
Aanvraagformulier Woningbouwimpuls

1. Kerngegevens aanvraag en project
1.1. Voorwaarden van de Woningbouwimpuls
Geef aan in hoeverre het project voldoet aan de voorwaarden van de
Woningbouwimpuls waaraan de aanvraag moet voldoen om in aanmerking
te komen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls.
Voorwaarde Invulling
De aanvraag is ingediend door het college van B&W. [Ja/Nee]
De aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied [Ja/Nee]
Binnen het projectgebied worden tenminste 500 woningen 
netto toegevoegd (te realiseren woningen minus te slopen 
woningen)

[Ja/Nee]

Ten minste de helft van de te realiseren woningen valt binnen 
de definitie van betaalbaar. [Ja/Nee]

De gevraagde bijdrage is maximaal 50 procent van het 
publieke financiële tekort. [Ja/Nee]

De bouw van de eerste woningen start binnen drie jaar na 
toekenning. [Ja/Nee]

De bouw van de laatste woning start binnen tien jaar naar 
toekenning. [Ja/Nee]

De maatregelen die leiden tot een publiek tekort betreffen 
publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn. [Ja/Nee]

1.2. Afbakening van het projectgebied
Geef aan of er sprake is van samenhang van het ingediende projectgebied
op de volgende aspecten. Licht de antwoorden toe in maximaal 250
woorden op deze drie aspecten.
Afbakening Invulling
Wordt het project aangestuurd vanuit één orgaan met
vertegenwoordiging van gemeente en grond- en 
vastgoedeigenaren in het gebied?

[Ja/Nee]

Is het gebied aantoonbaar geografisch aaneengesloten? [Ja/Nee]
Is er één integrale business case of gebieds- of 
grondexploitatie voor het gehele projectgebied waarvoor u 
deze aanvraag Woningbouwimpuls indient.

[Ja/nee]

Gemeente Ouder-Amstel is bezig met de voorbereiding van een 
grote gebiedsontwikkeling; De Nieuwe Kern (DNK). Dit wordt 
een nieuwe woonwijk met ca 4.500 nieuwe woningen. Hiervoor 
is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 
grondeigenaren in het plangebied; gemeente Amsterdam, NS 
Vastgoed en VolkerWessels. De regie voor deze ontwikkeling 
ligt bij Ouder-Amstel, waarbij vierwekelijks afstemming met de 
grondeigenaren plaats vindt in de stuurgroep DNK. Ouder-
Amstel wil vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van 
DNK graag tijdelijke woningen realiseren voor de doelgroepen  
jongeren en starters die momenteel zeer moeilijk een woning 
kunnen vinden. De te bedienen doelgroepen zijn de reden dat 
alle woningen sociale huurwoningen zijn. 

Om te kunnen versnellen met tijdelijke woningbouw zijn we op 
zoek gegaan naar een geschikte locatie. Verschillende locaties 
vielen af vanwege de eisen aan de locatie (omvang, ontsluiting, 
grondeigendom, Schipholzones en andere bestemming t.b.v. 
bouwterrein) De enige locatie binnen de gemeente die ook past 
binnen de planning van De Nieuwe Kern is het huidige Bus 



parkeerterrein (P Bus) voor evenementen. Deze locatie is 
eigendom van de gemeente Amsterdam. Deze huidige functie 
(busparkeren) verhuist naar de Smart Mobility Hub wanneer 
deze opgeleverd is, naar huidige planning begin 2025. 
Amsterdam is bereid P Bus beschikbaar te stellen voor 15 jaar 
t.b.v. de tijdelijke woningen. Er is een tijdelijke alternatieve 
locatie gevonden voor het parkeren.

Als wordt gekeken naar de locatie van de flexwoningen is er 
sprake van 1 deelgebied wat geografisch aaneengesloten is. 
Echter is het nodig de huidige functie uit te plaatsen waardoor 
een 2e deelgebied ontstaat omdat dit niet op te lossen is op 
dezelfde locatie. Zowel de locatie voor de flexwoningen als de 
alternatieve locatie voor het busparkeren vallen binnen het 
plangebied van De Nieuwe Kern.

In de business case zijn de publieke kosten voor de inrichting 
van beide locaties meegenomen, er is dus sprake van één 
integrale business case. 

1.3. Kerngegevens aanvraag
Gegeven Invulling
Naam gemeente Ouder-Amstel
Naam project Flexwonen P Bus
Rekeningnummer 
gemeente NL41BNGH0285006762

Contactgegevens projectleider
(telefoon en e-mail)

Tessa.ruijs@ouder-amstel.nl
0625661129

Contactgegevens
verantwoordelijke directeur

Serge.donkelaar@ouder-amstel.nl
0629550847

Datum aanvraag 1 september 2021
Netto toe te voegen woningen 540 woningen

Omvang van de publieke
onrendabele top

2.525.581,- euro [bedrag 
in 
euro’s]

Gevraagde bijdrage
Woningbouwimpuls

1.262.790 ,- euro

Naam functie lid college
ondertekenaar aanbiedingsbrief

Burgemeester en 
gemeentesecretaris

1.4. Omschrijving van het project
Geef in maximaal 300 woorden een algemene projectomschrijving. Ga daarbij in ieder 
geval in op (a) de aanleiding van de ontwikkeling, (b) de ligging van het projectgebied en 
(c)wat het huidige en toekomstige gebruik is. Gebruik bijlage 2 om kaartmateriaal bij te 
voegen.
Ouder-Amstel ziet het als een belangrijke opgave om, waar mogelijk, een bijdrage te 
leveren aan het woningentekort in de regio en het behouden van regionale 
groengebieden. Ouder-Amstel is bezig met 3 grote projecten m.b.t. woningbouw 
binnen bestaand stedelijk gebied waardoor het inwoneraantal over 15 jaar naar 
verwachting verdubbeld zal zijn. Eén van deze projecten is de ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern (DNK). (Bro, ontwerp-structuurvisie De Nieuwe Kern, 7 mei 
2021).Verwacht wordt dat de eerste woningen in 2026 opgeleverd kunnen worden. 

Er is een enorme vraag aan woningen voor jongeren en starters. In DNK zullen 
woningen t.b.v. deze doelgroepen gerealiseerd worden, als onderdeel van de 30% 
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sociale woningen per deelgebied. Dit gaat om enkele tientallen woningen per jaar 
vanaf 2026. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid om te versnellen d.m.v. het 
realiseren van tijdelijke woningen voor jongeren en starters. De realisatie van 540 
woningen voor deze doelgroepen in één keer in 2024/2025 betekent dus een 
aanzienlijke versnelling.

De enige geschikte locatie voor het realiseren van tijdelijke woningen is de 
busparkeerplaats P Bus, in eigendom van de gemeente Amsterdam vanwege de 
oppervlakte, een grondeigenaar die het belang ziet van de flexwoningen, geen conflict 
met de ontwikkeling van DNK, reeds ontsloten voor auto en fiets, vlakbij OV-stations 
en geen/beperkte ophoging nodig. Momenteel is de locatie P Bus in gebruik als 
parkeerterrein voor met name bussen tijdens evenementen in het Arenagebied. Als 
onderdeel van de beoogde ontwikkeling van De Nieuwe Kern is op deze locatie op 
termijn woningbouw voorzien. Amsterdam is bereid de locatie P-bus aan Ouder-Amstel 
te verhuren voor 10 tot 15 jaar t.b.v. de tijdelijke woningen, onder de voorwaarde dat 
een tijdelijke alternatieve locatie beschikbaar komt voor het huidige gebruik. NS 
Vastgoed is bereid de hiertoe beoogde gronden nabij station Duivendrecht tijdelijk te 
verhuren. 

Op deze manier wordt de locatie versneld vrijgespeeld t.b.v. de 540 tijdelijke woningen 
en bijbehorende functies als parkeren en openbare ruimte (zie bijlage 2) en kunnen de 
eerste starters- en jongerenwoningen al vanaf eind 2024 / begin 2025 bewoond 
worden aangezien dit type woningen geen lange bouwtijd heeft. 

Deze locatie ligt tussen twee intercity stations met metroverbinding (Duivendrecht en 
Bijlmer Arena) in, deze zijn met de fiets in enkele minuten te bereiken. Tevens ligt 
metrostation Strandvliet op enkele minuten lopen. De OV- en fietsverbindingen voor 
deze doelgroep, die waarschijnlijk erg gericht zal zijn op Amsterdam, zijn dus goed 
aanwezig.

1.5. Deelgebieden
Geef – indien van toepassing – in maximaal 100 woorden aan in hoeverre het project 
bestaat uit verschillende deelgebieden en hoeveel woningen binnen elk van deze 
deelgebieden gerealiseerd worden.
Er zijn twee deelgebieden, namelijk de locatie waar de flexwoningen worden 
ontwikkeld (huidig P Bus) en de locatie waar het busparkeren tijdelijk wordt 
opgevangen. Beide deelgebieden liggen binnen het plangebied van De Nieuwe Kern.

Op de locatie van de flexwoningen (huidig P Bus) worden alle 540 woningen 
gerealiseerd, inclusief parkeervoorzieningen en buitenruimte.
Om deze locatie vrij te spelen moet de huidige functie t.b.v. busparkeren tijdelijk 
worden uitgeplaatst, dat is de tweede locatie. Deze locatie wordt geschikt gemaakt 
voor het parkeren van ca 45 bussen. Na oplevering van de SMH (naar verwachting in 
2025) verplaatst het busparkeren definitief naar de SMH.

1.6. Regionaal belang
Omschrijf in maximaal 150 woorden het regionaal belang van het project en onderbouw 
dit zo concreet mogelijk. U kunt daarbij verwijzen naar gemaakte regionale afspraken 
over woningbouw waar het project in benoemd is, zoals een woondeal, regionale 
verstedelijkingsafspraken, regionale woningbouwafspraken of regionale 
investeringsagenda’s.
De Metropoolregio Amsterdam, waar Ouder-Amstel deel van uitmaakt, werkt 
gezamenlijk aan het versnellen van de woningproductie en probeert het aandeel 
betaalbare woningen zo groot mogelijk te laten zijn. In het Actieprogramma 
Woningproductie 2018-2025 MRA is afgesproken tot 2025 ruim 105.000 woningen te 
bouwen (15.000 per jaar). Dit is bevestigd in de Woondeal van de MRA met het Rijk 



(juli 2019). Op de lange termijn streeft de MRA naar het toevoegen van ongeveer 
250.000 woningen tot 2040.

De regio Amstelland-Meerlanden (waar Ouder-Amstel onderdeel van uitmaakt) is een 
gebied waar de druk op de woningmarkt groot is. De gemeenten hebben gezamenlijk 
een Woonakkoord gesloten. Volgens de indicatieve woningbehoefteprognose van de 
provincie Noord-Holland zijn er in de periode 2019-2030 in de regio naast het huidige 
tekort nog 20.970 extra woningen nodig vanwege de toename van het aantal 
huishoudens. 

Naast het vergroten van het woningaanbod zet de regio nu stappen om de 
woonruimteverdeling aan te passen, zodat woningzoekenden met een dringende 
verhuiswens zoals starters/jongeren, spoedzoekers en kwetsbare groepen, meer kans 
op een woning maken. 

Met de flexwoningen in De Nieuwe Kern wordt ingezet op 100% betaalbare woningen 
juist voor de doelgroepen starters en jongeren. 

2. Gegevens over de noodzaak van de bijdrage
2.1. Toelichting op de maatregelen die leiden tot het publiek tekort
Geef aan welke type publieke maatregelen nodig zijn om woningbouw te
kunnen realiseren.
Maatregel Invulling
Infrastructurele ontsluiting [Ja/Nee]
Verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-
2000 gebieden [Ja/Nee]

Bodemsanering [Ja/Nee]
Uitplaatsing van activiteiten die hinder veroorzaken voor 
woningbouw [Ja/Nee]

De inrichting van de openbare ruimte [Ja/Nee]
Kosten verbonden aan de betaalbaarheid van woningen 
(gederfde opbrengsten) [Ja/Nee]

Geef in maximaal 300 woorden (50 woorden per maatregel) een toelichting op de 
noodzakelijkheid van de maatregelen. Voor de PTPtoepassing en andere technische 
toelichting gebruikt u bijlage 4.
Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de benodigde 
gronden, het bouw- en woonrijp (laten) maken en beheer en onderhoud van de 
gronden. Dit betreft de locatie P Bus, waar de tijdelijke woningen komen te staan, 
maar ook de locatie bij station Duivendrecht, waar de tijdelijke alternatieve locatie 
voor het bus-parkeren is gevonden. Gemeente Amsterdam gaat het busparkeren na 
oplevering exploiteren en beheren.
De inrichting van de openbare ruimte op de locatie van de flexwoningen is nodig om 
goede leefkwaliteit te bieden aan de bewoners van de tijdelijke woningen. Hieronder 
valt het verwijderen van huidige inrichting (asfalt), het aanleggen van water, groen en 
parkeerplaatsen. 

Zoals bij 1.2 en 1.4 al nader is toegelicht, is deze kavel de enige geschikte locatie 
binnen De Nieuwe Kern en binnen Ouder-Amstel waar de flexwoningen gerealiseerd 
kunnen worden. Een van de voordelen van deze locatie is de reeds aanwezige 
ontsluiting voor de auto en fiets. Daarom is het alleen nodig om daar op aan te sluiten.

Na exploitatie van de tijdelijke woningen zal het gebied van maaiveld tot inrichting 
volledig worden aangepast op het nieuwe plan. Om die reden wordt geen restwaarde 



toegekend aan het plan. Wel zijn de kosten opgenomen voor het na afloop van de 
exploitatieperiode opruimen van de tijdelijke inrichting. 

De tijdelijke woningen worden ontwikkeld door woningcorporaties Eigen Haard en 
Ymere. Deze woningbouwcorporaties hebben voor afgesproken hun krachten te 
bundelen en samen te gaan werken t.b.v. dit project. 
Aangezien het een tijdelijke exploitatie betreft is er weinig ruimte in de exploitatie van 
Eigen Haard en Ymere om een additionele bijdrage te doen. Bovendien betekent het 
programma met volledig in zetten op de sociale woningbouw dat er geen 
opbrengstpotentie te verwachten is uit de tijdelijke woningen. 

Geef aan in welke mate de opgevoerde maatregelen bijdragen aan het creëren van 
externe salderingsruimte voor stikstof.

In het publieke tekort is geen kostenpost opgenomen voor het verlagen van de 
stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden. Voor de grotere planontwikkeling van DNK 
is i.h.k.v. de m.e.r.-procedure onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie. Voor een 
variant met 6.200 woningen zijn de stikstofeffecten op de betreffende Natura-2000 
gebieden niet significant. Hieruit maken we op dat ook een project met 540 woningen 
geen negatief effect heeft op de Natura-2000 gebieden in de omgeving. De woningen 
worden gasloos en de parkeernorm is laag De stikstofuitstoot in de gebruiksfase is dus 
zeer beperkt. 

2.2. Kerngegevens gevolgen bij geen bijdrage
Geef aan wat de gevolgen zijn voor het project als de bijdrage uit de
Woningbouwimpuls niet wordt toegekend. Maak in 350 woorden
aannemelijk dat deze effecten optreden. Ga daarbij expliciet in op de
maatregelen conform 2.1.

Gevolg Van toepassing? Verwacht 
effect

Er kunnen minder 
woningen
gerealiseerd worden.

[Ja/Nee] - 540

De startbouw van 
woningen
wordt vertraagd.

[Ja/Nee] nvt

Het aandeel betaalbare
woningen wordt kleiner [Ja/Nee] - 540

[Maak in maximaal 150 
woorden het 
vertragingseffect 
aannemelijk]

Op het moment dat Ouder-Amstel geen 
bijdrage ontvangt vanuit de WBI, worden er 
geen tijdelijke woningen gerealiseerd. Dan 
gaan Ouder-Amstel en de grondeigenaren wel 
door met de definitieve ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern. Locatie P Bus zit echter 
achteraan in de fasering dus dan zullen op 
deze locatie pas woningen gerealiseerd 
worden na 2030. Als DNK start, dan wordt het 
gebied gefaseerd ontwikkeld met een 
gedifferentieerd programma. Hierbij zullen 
ook woningen t.b.v. de doelgroepen jongeren 
en starters gerealiseerd worden, als onderdeel 
van de 30% sociale woningen per deelgebied. 
Dit gaat om enkele tientallen woningen per 
jaar vanaf 2026. Binnen de reguliere 
ontwikkeling van DNK duurt het dus circa 10 
jaar voor er 540 sociale woningen 



gerealiseerd zijn voor de genoemde 
doelgroepen.

[Maak in maximaal 200 
woorden het effect op 
het 
woningbouwprogramma 
aannemelijk]

Het project flexwonen gaat zonder WBI 
subsidie niet door. Ouder-Amstel is een kleine 
gemeente en heeft daardoor maar een 
beperkte begroting met een totale omvang 
van circa 35 miljoen euro en een 
geprognotiseerd tekort in de onlangs door de 
raad vastgestelde kadernota 2022 van meer 
dan 1 miljoen euro structureel. Het is daarom 
niet mogelijk om zelf financieel bij te dragen 
aan het realiseren van de tijdelijke woningen. 
Daarnaast heeft Ouder-Amstel zelf vrijwel 
geen grond in eigendom binnen het 
plangebied van De Nieuwe Kern, 
grondopbrengsten zijn dus niet beschikbaar 
als dekking. Andere partijen (de corporaties, 
de provincie en gemeente Amsterdam) 
spannen zich al maximaal in en hiermee wordt 
de 50% cofinanciering gehaald. Zonder WBI 
bijdrage kunnen daarom de flexwoningen dus 
niet gerealiseerd worden. 

3. Gegevens over de financiële businesscase
3.1. Begroting en onderbouwing van noodzakelijke maatregelen
Voor dit onderdeel dienen twee bijlagen verplicht en zo volledig mogelijk ingevuld te 
worden. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de aanvraag 
Woningbouwimpuls. De eerste bijlage betreft de spreadsheet ‘Aanvraag 
Woningbouwimpuls (Bijlage 3)’ en de tweede bijlage is de
’Toelichting noodzakelijke maatregelen en begroting (bijlage 4)’. Tot slot dient u een 
recent taxatierapport of waardebepaling bij te voegen ter onderbouwing van de inbreng- 
of verwervingswaarde (bijlage 5). De spreadsheet ‘Aanvraag Woningbouwimpuls’ die 
ingevuld dient te
worden bestaat uit zeven tabbladen:
• 3.1.a Instructieblad
• 3.1.b Begroting en prognose
• 3.1.c Plangebied en ruimtegebruik
• 3.1.d Opbrengsten uit grondverkoop
• 3.1.e Onderbouwing kostenverhaal
• 3.1.f Specificatie maatregelen
• 3.1.g Planning startbouw
De tweede bijlage bestaat uit een onderbouwing van de begroting, inclusief een 
toelichting op de noodzakelijke maatregelen. In de onderbouwing van de begroting wordt 
per begrotingspost gevraagd een toelichting te geven. Verwijs naar onderliggende 
documenten van de opgevoerde begrotingsposten, die de opgevoerde bedragen 
onderbouwen en voor de beoordeling kunnen worden opgevraagd. Verder wordt in de 
bijlage gevraagd naar de volgende elementen:
• Een korte omschrijving van de maatregelen conform Artikel 2 van
het besluit.
• Een toelichting op de toepassing van de PTP-criteria (profijt,
toerekenbaarheid en proportionaliteit).
• Een onderbouwing van de parameters voor kosten- en
opbrengstenstijging indien deze afwijken van de standaard
opgenomen parameters (2%).
• Een inschatting van de compensabele btw.



3.2. Optimalisatie kosten en opbrengsten
Omschrijf in maximaal 250 woorden wat u samen met marktpartijen gedaan heeft om de 
kosten en opbrengsten in het project te optimaliseren. Aan welke knoppen gedraaid is en 
welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt. Gebruik bijlage 4 om te benoemen waaruit de
optimalisatie blijkt.

Gekozen is voor een locatie die goed ontsloten is voor auto, ov en fiets, waardoor geen 
aanvullende infrastructuur nodig is. Dit is het voordeel van deze kavel t.o.v. twee 
andere onderzochte locaties.

Overige optimalisaties die zijn doorgevoerd om het publieke tekort omlaag te brengen 
zijn bijvoorbeeld dat de planning is geoptimaliseerd, de tijdelijke bus-parkeerplaats 
ingericht wordt met dikke stelconplaten in plaats van extra dik asfalt, Amsterdam zelf 
verantwoordelijk wordt voor de huur, exploitatie en bouwrijpe oplevering (na afloop) 
van de tijdelijke bus-parkeerplaats, de beschermingsmaatregelen van het 150kV-tracé 
zijn, in overleg met Arcadis (Arcadis, check civiele kostenraming Grex WBI FLEX 
OA_DEF , d.d. 3 september 2021), concreet gemaakt en de plankosten zijn 
geoptimaliseerd.

Doordat de meeste woningzoekenden binding hebben met Amsterdam en er met deze 
tijdelijke woningen dus primair een bijdrage wordt geleverd aan de woningnood op de 
Amsterdamse (sociale) markt, is Ouder-Amstel in gesprek met Amsterdam om ook een 
financiële  bijdrage aan het project te leveren

Om te komen tot een haalbare vastgoedexploitatie heeft Ouder-Amstel de twee 
corporaties met elkaar in contact gebracht waardoor zij gezamenlijk een plan hebben 
kunnen maken dat tot een haalbare vastgoedexploitatie leidt voor een volledig sociaal 
programma. 

Daarnaast is een optimalisatie doorgevoerd doordat Ouder-Amstel de grond van het 
alternatieve parkeerterrein alleen zal huren voor de periode van werkzaamheden 
(inrichten van terrein). 

3.3. Medebekostiging door gemeente en medeoverheden
Laat zien welke overheden (exclusief de rijksoverheid) in welke mate
bijdragen aan het bekostigen van het financieel tekort. Geef per bekostigende partij de 
omvang in euro’s van hun bijdrage en vermeld hierbij de bron. Voeg bijlage 6 toe 
(documenten die de hardheid van de toegezegde bijdrage aantonen).
Partijen Bijdrage Bronverwijzing
a) 
Gemeente nvt

b) Andere 
(niet Rijk) 
overheden

€1.000.000,- 
+ 268.998,-.

Knelpuntenbudget provincie. 

Aangezien vanuit de WBI maximaal 50% van het 
publieke tekort gedekt kan worden en Ouder-Amstel 
zelf niet financieel kan bijdragen, zijn er ook 
gesprekken gevoerd met de provincie Noord-Holland 
over een bijdrage uit het knelpuntenbudget. In bijlage 
7 is de toezegging van de Provincie opgenomen dat €1 
miljoen is gereserveerd voor dit project. Dit is onder 
voorwaarde dat de WBI-aanvraag wordt toegekend. Dit 
betekent dus dat op het moment dat de WBI wordt 
toegekend, Ouder-Amstel niet €1,3 miljoen ontvangt, 
maar €2,3 miljoen. Voor het resterende deel, ca 
€300.000, worden de gesprekken met gemeente 



Amsterdam gevoerd. Hierover wordt uitsluitsel 
verwacht voor eind 2021.

4. Gegevens over het woningbouwprogramma
4.1. Kerngegevens woningbouwprogramma
Geef hieronder aan wat het beoogde programma van het plan is.
Gegeven Invulling
Totaal aantal bruto toe te voegen woningen. 540
Totaal aantal te slopen woningen nvt
Totaal aantal netto toe te voegen 540
Waarvan netto toe te voegen categorie sociale huur 540
Waarvan door woningcorporatie (indien 
beschikbaar): 540

Waarvan netto toe te voegen in categorie 
middenhuur nvt

Waarvan netto toe te voegen in categorie 
betaalbare
koop

nvt

Percentage betaalbare woningen 100%
Startbouw eerste woningen Q1 4
Startbouw laatste woningen Q4 2024

4.2. Betaalbaarheid van de woningen
Geef aan welke instrumenten worden gebruikt om de woningen langjarig
betaalbaarheid te houden.
Maatregel Toelichting Invulling

Huisvestings
verordening

In geval van schaarste 
kunnen
gemeenten in een
huisvestingsverordening 
opnemen dat
huishoudens tot een 
bepaald inkomen in
aanmerking kunnen 
komen voor sociale
of 
middenhuurwoningen.

[Ja/Nee] Gemeente Ouder-Amstel, 
Huisvestingsverordening, d.d. 17 
september 2019

Prestatieafspraken 

Gemeente, 
huurdersorganisatie en
woningcorporatie 
kunnen met elkaar
afspraken maken over 
onder andere de
nieuwbouw van sociale 
huurwoningen en
de huisvesting van 
bepaalde
doelgroepen.

[Ja/Nee] Gemeente Ouder-Amstel 
en Eigen Haard, prestatie 
afspraken, d.d. 20 januari 2021, 

Uitgifte- of
erfpachtovereenkomst

Wanneer een gemeente 
eigenaar van de
grond is waarop 
nieuwbouw gaat
plaatsvinden heeft zij 
de mogelijkheid
om bij overdracht van 

[Ja/Nee]



de grond nadere
voorwaarden vast te 
leggen in de
privaatrechtelijke 
uitgifte- of
erfpachtovereenkomst.

Anterieure
overeenkomst

Wanneer een gemeente 
geen eigenaar is
van de grond waarop 
nieuwbouw gaat
plaatsvinden kan zij een 
anterieure
overeenkomst sluiten 
met de grondeigenaar.

[Ja/Nee]

Andere maatregelen
in relatie tot langjarig
betaalbaar houden
van woningen

[Ja/Nee]

Gemeente Ouder-Amstel, 
Verordening doelgroepen sociale 
woningbouw en middenhuur van de 
raad van Ouder-Amstel , 17 
september 2019

Gemeente Ouder-Amstel, 
Verordening sociale woningbouw 
Ouder-Amstel 2020, 17 september 
2019

Geef in maximaal 200 woorden aan welke afspraken er per maatregel zijn
gemaakt. Ga daarbij per vastgestelde maatregel in ieder geval in op
afspraken omtrent de aanvangshuurprijs, zelfbewoningsplicht, antispeculatiebeding en 
het aantal vierkante meters.
Ouder-Amstel heeft momenteel prestatieafspraken met Eigen Haard aangezien deze 
corporatie reeds woningen in de gemeente heeft.  Met Ymere worden 
prestatieafspraken gemaakt op het moment dat de woningen gerealiseerd worden.
Hierin wordt verwezen naar de woonvisie waarin jongeren en starters zijn 
aangewezen als speciale doelgroepen waarvoor specifiek aandacht moet zijn bij 
woningbouwontwikkeling.

Daarnaast heeft Ouder-Amstel een huisvestingsverordening, een 
Doelgroepenverordening en een Verordening sociale woningbouw.

In de huisvestingsverordening is onder andere geregeld dat de inschrijving op de 
wachtlijst t.b.v. een sociale huurwoning niet wordt beëindigd op het moment dat er 
sprake is van een tijdelijk huurcontract van 2 of 5 jaar én wanneer een woning wordt 
betrokken waar een jongerenhuurcontract aan gekoppeld is. De verhuur bij dit 
project gaat grotendeels via jongerenhuurcontracten waar jongeren tot 28 jaar 
gebruik van kunnen maken. Idealiter kan de jongere uit een tijdelijke woning 
uiteindelijk doorstromen naar een definitieve woning in DNK. 

Voor de woningen in de hoogste huurcategorie (40% van de woningen: 39 m² gbo 
met een huur van € 720,-) kunnen geen jongerenhuurcontracten kunnen worden 
afgesloten. Deze woningen zijn gericht op starters tot 33 jaar die nu vaak tussen wal 
en schip vallen. Voor het deel van de doelgroep ‘starters’ met een leeftijd tussen de 
28 en 33 jaar geldt dus dat de inschrijving op de wachtlijst t.b.v. een sociale 
huurwoning wel wordt beëindigd wanneer ze in een tijdelijke woning in DNK gaan 



wonen. Met de woningcorporaties is afgesproken dat zowel zij als de gemeente zich 
maximaal zullen inspannen voor het aanbieden van een woning na de tijdelijke 
termijn. Doordat deze bewoners dan ook inwoners van Ouder-Amstel zijn, geldt de 
voorrangsregeling voor eigen inwoners (maximaal de helft van de sociale 
huurwoningen mag met voorrang toegewezen worden aan inwoners uit de regio, 
waarvan vervolgens 60% aan inwoners uit de eigen gemeente). Doordat dan ook De 
Nieuwe Kern en de andere grote projecten in ontwikkeling zijn, geeft dit relatief 
goede mogelijkheden op een definitieve woning binnen de gemeente. 

In de doelgroepenverordening zijn uitgangspunten vastgelegd over de 
instandhoudingstermijn van woningen. Voor sociale huurwoningen is dat 25 jaar, 
waarmee geregeld is dat in dit project alle woningen voor de hele exploitatietermijn 
als sociale huurwoning op de markt staan.

In de verordening sociale woningbouw is bepaald dat bij de realisatie van nieuwe 
woningen (vanaf 10 woningen) ten minste 30% sociaal dient te zijn. Aan deze 
voorwaarde voldoet dit project ook aangezien 100% sociaal is.

Voor de aanvangshuurprijs van sociale huurwoningen gaat Ouder-Amstel uit van het 
Besluit huurprijzen woonruimte (Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Besluit huurprijzen Woonruimte, 7 september 1977). 

Met woningcorporaties lopen de gesprekken over de invulling van het programma van 
het project. De corporaties hebben al de intentie uitgesproken aan dit project mee te 
willen werken in een steunverklaring (zie bijlage 7). Op het moment dat de subsidie 
wordt toegekend, zullen de afspraken m.b.t. de doelgroepen, woningtypen, aantallen 
en huurprijzen vastgelegd worden in een anterieure overeenkomst.  

Zaken als de zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding zijn niet van toepassing 
op dit project.

4.3. Doelgroepen voor te bouwen woningen
Geef aan in hoeverre specifiek gebouwd wordt voor bepaalde doelgroepen
en beschrijf in maximaal 250 woorden welke instrumenten worden ingezet
om woningen aan die doelgroepen toe te wijzen.

Doelgroep Invulling Bij benadering
het aandeel

Studenten [Ja/Nee] 30%
Starters [Ja/Nee] 70%
Dak- en thuislozen (incl. 
uitstroom 
maatschappelijke
opvang)

[Ja/Nee]

Senioren [Ja/Nee]
Senioren met een 
zorgvraag [Ja/Nee]

Statushouders [Ja/Nee]
Arbeidsmigranten [Ja/Nee]
Anders, namelijk [Ja/Nee]

Het project betreft tijdelijke woningen voor jongeren  en starters in de 
leeftijdscategorie 18-33 jaar. Belangrijkste reden hiervoor is de woningnood onder 
deze doelgroep in de gemeente Ouder-Amstel, maar met name ook in de regio. Het 
feit dat het tijdelijke woningen betreft, zorgt ervoor dat waar mogelijk met tijdelijke 
huurcontracten wordt gewerkt. In de huisvestingsverordening is onder andere geregeld 



dat de inschrijving op de wachtlijst t.b.v. een sociale huurwoning niet wordt beëindigd 
op het moment dat er sprake is van een tijdelijk huurcontract van 2 of 5 jaar én 
wanneer een woning wordt betrokken waar een jongerenhuurcontract aan gekoppeld 
is. Dat is bij dit project ook het geval voor 60% van de woningen.

De verdeling die wordt aangehouden is:
30% van de woningen met een huur van € 420 en 30 m² gbo (studio)
30% van de woningen met een huur van € 633 en 32,5 m² gbo (2-kamerappartement)
40% van de woningen met een huur van € 720 en 39 m² gbo . (2-kamerappartement)

Daar komt bij dat op grond van Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-
Amstel 2020 paragraaf 4, hebben jongeren (van 18) tot 28 jaar (maar ook eigen 
ingezetenen, maatwerkregeling en ‘van groot naar beter’) voorrang op 25% van de 
jaarlijks aangeboden woningen. En bij dit plan is dat 60%.

5. Gegevens over de kwaliteit van de leefomgeving
5.1. Kwaliteit van het plan
5.1.1. Ruimtelijke opzet
Geef in maximaal 300 woorden de samenvatting van de ruimtelijke opzet. Ga hierbij in 
ieder geval in op de keuze voor het type woonmilieu op de projectlocatie, afstand tot 
dagelijkse voorzieningen, voldoende maatschappelijke voorzieningen om de 
nieuwbouwontwikkeling te accommoderen, parkeernorm en de manier waarop de ambitie 
voor de ruimtelijke kwaliteit later in het proces geborgd is. Voeg bijlage 7 toe. Verwijs 
waar nodig naar brondocumentatie.
De locatie waar de tijdelijke woningen voorzien zijn, ligt in een gebied dat nu nog 
extensief gebruikt wordt door voorzieningen als sport, evenementenparkeerterreinen, 
volkstuinen en een enkel kantoor. In de toekomst zal hier een hele nieuwe woonwijk 
van 4.500 woningen en daarbij behorende voorzieningen gerealiseerd worden. 

De projectlocatie voor de flexwoningen is gelegen in de directe nabijheid van 
verschillende trein- en metrostations en dagelijkse voorzieningen zijn beschikbaar op 
fietsafstand. De doelgroep sluit goed aan bij deze situatie. 
Deze doelgroepen (jongeren en starters) zal vooral gericht zijn op de voorzieningen in 
gemeente Amsterdam. Vanaf station Duivendrecht kan men in 15 minuten op 
Amsterdam Centraal zijn. De dagelijkse voorzieningen zijn te vinden in de Arenapoort 
of het Dorpsplein in Duivendrecht (beide op enkele minuten fietsen). 
Maatschappelijke voorzieningen specifiek voor de doelgroepen in deze tijdelijke 
woningen zijn niet voorzien in dit project. In de omgeving wordt als onderdeel van DNK 
wel een tijdelijk sportpark gerealiseerd en een parkeervoorziening met daarop een 
groot sportdak en commerciële en maatschappelijke voorzieningen in de plint.

Gezien de nabijheid van drie metrostations (en twee treinstations) en de doelgroep, is 
de parkeernorm bij deze woningen laag. Voor de studio’s is dat 0,1 en voor de 2-
kamerappartementen 0,2, inclusief bezoekers. Hierdoor blijft ook voldoende ruimte 
over voor groen in de directe omgeving.

5.1.2. Lokale thema’s
Leg in maximaal 250 woorden uit hoe het ruimtelijke plan bijdraagt aan het grote(re) 
geheel van (lokale) opgaven, zoals klimaatadaptatie, waterhuishouding en de 
energietransitie. Geef minimaal drie voorbeelden waaruit dat blijkt.
Ouder-Amstel ziet het als een belangrijke opgave om, waar mogelijk, een bijdrage te 
leveren aan het woningentekort in de regio en het behouden van regionale 
groengebieden. Ouder-Amstel is bezig met drie grote projecten m.b.t. woningbouw 



binnen bestaand stedelijk gebied waardoor het inwoneraantal over 15 jaar naar 
verwachting verdubbeld zal zijn. Door de tijdelijke woningen te realiseren, kan Ouder-
Amstel al eerder een bijdrage leveren.

Aangezien het tijdelijke woningen betreft én 100% sociale woningen is het een 
uitdaging om een haalbare vastgoedexploitatie te realiseren. Vanzelfsprekend zullen de 
woningen moeten voldoen aan de wet- en regelgeving en zullen de woningen dus niet 
op gas worden aangesloten.

Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor de openbare ruimte (inrichting en beheer). Bij 
nieuwe ontwikkelingen in het plangebied van De Nieuwe Kern wordt een eisen set 
meegegeven aan ontwikkelaars op het gebied van duurzaamheid. Hiermee zorgen we 
ervoor dat gebieden rainproof en natuurinclusief worden ingericht. Het project 
flexwonen moet daar ook aan voldoen. 

5.1.3. Omgevingsbeleid
Leg in maximaal 150 woorden uit welke relatie er is tussen het plan en lokale of 
regionale beleidskaders. Geef daarbij aan welke beleidsdoelen (anders dan onder 5.1.2) 
zijn meegekoppeld in het plan. Denk bijvoorbeeld aan beleid op het gebied van 
leefbaarheid.
Een belangrijk beleidsdoel is het bedienen van een doelgroep die heel moeilijk aan een 
woning kan komen; jongeren. Dit is een lokaal en regionaal beleidsdoel, onder andere 
te vinden in Masterplan Wonen van de provincie (Provincie Noord-Holland, Masterplan 
Wonen, juni 2021).
Door deze flexwoningen toe te voegen zullen meer mensen in het gebied gebruik 
maken van de OV-stations en voorzieningen uit de omgeving. Hierdoor  ontstaat er 
meer draagvlak voor deze voorzieningen.
Bij het ontwerp voor de openbare ruimte zal sociale veiligheid een belangrijk aspect 
zijn.  
Daarnaast is het realiseren van deze woningen ook placemaking voor DNK, zodat 
zichtbaar is dat dit gebied gaat veranderen naar een woongebied. 
Een ander beleidsdoel waaraan een bijdrage wordt geleverd is het voeren van de 
discussie over het bouwen van woningen in LIB 5 binnen Bestaand Stedelijk Gebied 
waarbij Ouder-Amstel conform Rijksbeleid dergelijke locaties zoveel mogelijk 
daadwerkelijk wil benutten. 

5.1.4. Omgevingsmanagement
Leg in maximaal 150 woorden uit hoe de betrokkenheid van belanghebbenden 
(omwonenden, grond- en vastgoedeigenaren, etc) in het planproces is georganiseerd.
Momenteel zijn de grondeigenaren van het plangebied De Nieuwe Kern op de hoogte, 
nauwer contact is er met gemeente Amsterdam en NS Vastgoed waarvan grond 
gehuurd zal worden om het project mogelijk te maken. 
Daarnaast zijn contacten gelegd met woningcorporaties Eigen Haard en Ymere. Eigen 
Haard is een woningcorporatie waar Ouder-Amstel reeds prestatieafspraken mee heeft 
gemaakt. Eigen Haard heeft de samenwerking gezocht met Ymere omdat deze 
corporatie meer kennis en ervaring heeft met flexwoningen.

Er is geen sprake van direct omwonenden. Op het moment dat het publieke tekort is 
gedekt en zekerheid ontstaat over het doorgaan van het project, zullen ook overige 
betrokkenen en belanghebbenden geïnformeerd en betrokken worden.

5.2. Mix van functies
Geef zoveel mogelijk kwantitatief de beoogde te realiseren mix van functies in het plan 
aan als percentage van de totaal gerealiseerde m2 gbo.
Categorie Invulling
Wonen 100%



Werken nvt
Voorzieningen nvt

5.3. Mobiliteitsaspecten
Geef in maximaal 300 woorden aan of de infrastructurele maatregelen ingrepen bevatten 
die direct op en/of aan het areaal van het Rijk aantakken. Ga hierbij in op:
a) Het te verwachten mobiliteitsprofiel, de te verwachten verdeling van (nieuwe) 
reizigers over de verschillende vervoerswijzen van de beoogde doelgroep van het plan en 
in hoeverre dit aansluit bij de aanwezige (en eventuele nieuwe) infrastructuur
b) Of er voldoende capaciteit is op de bestaande (rijks)infrastructuur om de nieuw 
gegenereerde mobiliteit op te vangen 
c) Of bekostiging van eventueel toe te voegen capaciteit hiervan plaatsvindt binnen het 
Infrafonds (en later Mobiliteitsfonds)
d) Of er besluitvorming binnen het bestuurlijk overleg MIRT heeft plaatsgevonden en er 
een MER-procedure is doorlopen.
Er zullen geen infrastructurele maatregelen plaatsvinden die direct aan/op areaal 
van het rijk aantakken. De parkeernorm voor deze woningen is gezien de locatie 
bij OV-stations én de doelgroep laag. Het is dus niet de verwachting dat dit 
project invloed heeft op de bestaande rijksinfrastructuur. 
In het kader van de grotere gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern is een m.e.r.-
procedure gevolgd voor varianten met 4.500 en 6.200 woningen. Hieruit blijkt 
dat die ontwikkeling wel voor toename op lokale wegen zorgt, maar dat die 
capaciteit er ook is. Hetzelfde geldt voor doorstroming van kruispunten.
Hieruit kunnen we afleiden dat het toevoegen van de 540 tijdelijke woningen ook 
geen negatieve effecten zal hebben op de bestaande infrastructuur. Er wordt dus 
geen aanspraak gemaakt op het Mobiliteitsfonds en er loopt geen besluitvorming 
bij het MIRT.

De bewoners van de flexwoningen zijn jongeren en starters die waarschijnlijk 
voornamelijk gericht zijn op gemeente Amsterdam. De Holterbergweg en 
Spaklerweg vormen de fietsroute richting Amsterdam. Vanwege de goede OV-
verbindingen rond de locatie, zullen die veelvuldig gebruikt gaan worden om 
bestemmingen binnen Amsterdam te bereiken.  De verdeling van vervoer van de 
nieuwe bewoners sluit dus aan bij de aanwezige infrastructuur (OV en fiets)

6. Gegevens over de hardheid van het plan
6.1. Kerngegevens project
Ga in op de status en organisatie van het project
Gegeven Invulling
Juridisch planologische 
status van het project In voorbereiding

Rol van gemeente in de 
ontwikkeling 

Actief, verantwoordelijk voor huren benodigde 
gronden, onderzoek en procedures, bouwrijp maken 
en inrichten openbare ruimte

Verdeling van het 
grondeigendom 

Grondeigendom is privaat, nl. bij gemeente 
Amsterdam en NS Vastgoed. Gemeente Ouder-
Amstel zal de voor deze ontwikkeling benodigde 
gronden huren van de grondeigenaren.

Voorziene (kwartaal en) 
jaar wijziging
bestemmingsplan.

Q1 2023

Voorziene (kwartaal en) 
jaar ondertekenen 
anterieure
overeenkomst(en)

 Q1 2022



6.2. Deelgebieden
Geef – indien van toepassing –aan wat de startbouw van de verschillende
deelfases wordt en geef aan of en wanneer voor deze deelgebieden een
planologisch kader wordt vastgesteld. Geef tot slot aan waarom er niet
voor gekozen is om het projectgebied te beperken tot de eerste deelfase.
De woningbouw zal op een deelgebied (deelgebied 1) en ook in een fase 
plaatsvinden. Voordat er met de woningbouw gestart kan worden, moet de huidige 
functie uitgeplaatst zijn naar de alternatieve parkeerlocatie (deelgebied 2). De 
planning is om eind 2022/begin 2023 de vergunning te verlenen. Er zal geen nieuw 
bestemmingsplan vastgesteld worden voor dit project, maar het project zal 
middels een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning (afwijken van 
bestemmingsplan) mogelijk gemaakt worden. Het is afhankelijk van de bezwaar-
/beroeps- en hoger beroepsprocedures wanneer er een onherroepelijke vergunning 
ligt, zie 6.5.

6.3. Huidige status van het plan
Geef aan of de volgende processen zijn gestart, lopende zijn of reeds zijn
afgerond. Laat staan wat van toepassing is;
Checklist huidige status plan Invulling
Is er een door B en W vastgesteld document
met daarin de ruimtelijke, programmatische 
en financiële randvoorwaarden voor de 
beoogde ontwikkeling?

[Nee/lopend/afgerond]

Is er een gemeentelijke grondexploitatie? [Nee/lopend/afgerond]
Is er een communicatieproces opgestart? [Nee/lopend/afgerond]
Zijn de benodigde onderzoeken naar de te
ontwikkelen locatie uitgevraagd? [Nee/lopend/afgerond]

Omschrijf hiernaast in maximaal 300 woorden de huidige status van het project, en de 
belangrijkste mijlpalen die nog bereikt moeten worden om tijdig te kunnen starten met 
de bouw. Beschrijf daarvoor de planologische status, de planning van het 
bestemmingsplan, de ontwerpstatus en de stand van zaken rondom de benodigde 
overeenkomsten, afspraken en communicatie met derden. Verwijs zoveel mogelijk naar 
concrete mijlpalen die bereikt zijn, en benoem de nog te doorlopen stappen tot 
startbouw.
B&W is akkoord (d.d. 24 augustus 2021) met de ruimtelijke, programmatische en 
financiële randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de tijdelijke woningen. Naar 
verwachting zal de gemeenteraad ditzelfde besluit in september 2021 nemen. 
Gemeente Amsterdam en NS Vastgoed hebben beide een intentieverklaring geleverd 
waarin de medewerking aan het project wordt toegezegd (verhuur benodigde gronden) 
en ook de twee woningbouwcorporaties hebben in een intentieverklaring aangegeven 
dat zij dit project graag willen realiseren en daarvoor de krachten bundelen. 

Er zijn intentieovereenkomsten in de maak over de verhuur van de gronden op de twee 
locaties. Wanneer zekerheid bestaat over de toekenning van de WBI kunnen ook 
huurovereenkomsten gesloten worden. 

De uit te voeren onderzoeken als onderdeel van de planologische procedure worden 
opgestart nadat er zekerheid is over de dekking van het publieke tekort, naar 
verwachting Q4 van 2021. 

2021 en 2022 worden gebruikt voor de verdere voorbereiding, planuitwerking en 
vergunningverlening van het project. In 2022 vergunningsaanvraag en start 
werkzaamheden op de locatie voor het tijdelijk busparkeren, dat dat in 2023 in gebruik 
genomen kan worden. In 2023 kan dan gestart worden met het bouwrijp maken van de 
locatie voor de flexwoningen en in 2024 met de bouw van de woningen. Gezien het type 



woningen, is de bouwtijd niet lang. Daarmee is het mogelijk in 2024 op te leveren t.b.v. 
bewoning. 
Voor de invloed van bezwaar-/beroeps- en hoger beroepsprocedures zie 6.5.

De grondexploitatie is opgesteld i.h.k.v. de aanvraag voor de WBI, en zal door de raad 
vastgesteld worden op het moment dat er zekerheid is over het verkrijgen van de 
noodzakelijke subsidies en het publieke tekort is gedekt. 

6.4. Provinciaal beleid
Geef in 250 woorden aan welke rol de provincie heeft in het project en hoe het project 
past in het provinciale (omgevings)beleid. Ga daarbij ten minste in op:
(1) Welke rol en betrokkenheid die provincie heeft in het project;
(2) Welke onderdelen van het plan nog afstemming met de provincie vergen;
(3) Welke formele processtappen met de provincie nog doorlopen moeten worden, zoals 
bestemmingsplanwijzingen, afspraken tussen provincie-gemeente of relevante 
besluitvorming over het project.
Het project flexwoningen op P Bus voldoet aan de beleidsdoelen van de Provincie als het 
gaat om binnenstedelijk bouwen om het groen in de regio te behouden. 
Daarnaast past de focus van dit project op betaalbare woningen, bij de doelstellingen 
van de provincie. Deze heeft hier onlangs nog het Masterplan Wonen (Provincie Noord-
Holland, masterplan Wonen, juni 2021) voor vastgesteld.

De provincie heeft het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen 
Woningbouwproductie vastgesteld (Provincie Noord-Holland, Uitvoeringsprogramma 
Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen, december 2017). Het 
uitvoeringsprogramma  bevat de beleidsuitgangspunten en beschrijft de wijze waarop de 
provincie wil bijdragen aan versnelling van de woningbouwproductie. In Noord-Holland 
Zuid, onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is de urgentie om de 
woningbouwproductie te versnellen het hoogst.

Uit het knelpuntenbudget levert de provincie ook een financiële bijdrage aan Ouder-
Amstel i.h.k.v. de flexibele schil via Actieprogramma Woonproductie MRA 2018-2025. 
Deze bijdrage is bedoeld t.b.v. uitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit om de 
versnelling van woningbouw (ook op kleine locaties) binnen MRA gemeenten te 
bevorderen. Gebleken is dat het gebrek aan personele capaciteit een belangrijke 
belemmering voor voortgang van de woningbouwprojecten was. Ouder-Amstel heeft een 
projectmanager en planeconoom ingehuurd voor DNK die voor een deel uit de financiële 
bijdrage betaald worden. Deze werken ook aan het deelproject flexwonen.

Aangezien vanuit de WBI maximaal 50% van het publieke tekort wordt gedekt, zijn 
gesprekken gevoerd met de provincie Noord-Holland. Deze heeft toegezegd vanuit het 
eerder genoemde knelpuntenbudget ook 1 miljoen euro beschikbaar te stellen als 
bijdrage aan het publieke tekort voor dit project (zie bijlage 7). Hier wordt de 
voorwaarde aan gekoppeld dat tevens subsidie vanuit de WBI wordt toegekend. Met 
deze bijdrage van de provincie, een subsidie vanuit WBI en een bijdrage van gemeente 
Amsterdam kan het resterende publieke tekort volledig worden opgevangen en kunnen 
de 540 tijdelijke sociale woningen gerealiseerd gaan worden in De Nieuwe Kern. Die 
woningen zijn dan vanaf 2024 gedurende 15 jaar beschikbaar voor starters en jongeren.

6.5. Risico’s project
Beschrijf in maximaal 300 woorden de voor dit project specifieke risico’s en de concrete 
maatregelen die voor die risico’s voorzien worden. Geef hierbij aan of risico’s betrekking 
hebben op de projectomgeving, projectorganisatie en het te realiseren project. Ga ook in 



op de afspraken die hierover met derden zijn gemaakt of dienen te worden gemaakt. 
Benoem ook welke risico’s effect kunnen hebben op het planologische proces en de 
planning naar startbouw. Verwijs waar nodig naar brondocumentatie.
De Nieuwe Kern, en P Bus dus ook, is een geluid belast gebied (snelweg, spoor, 
luchtvaart). Dit betekent dat er waarschijnlijk maatregelen nodig zijn om aan de 
grenswaarden te voldoen, dit komt voor rekening van de corporaties. Uit het MER DNK 
volgt dat dit op deze locatie goed te realiseren zal zijn, doordat de locatie zich niet direct 
langs de snelweg of het spoor bevindt. Dit wordt concreet gemaakt in de verdere 
juridisch-planologische procedure.
De tijdelijke woningen kunnen alleen gerealiseerd worden indien het huidige gebruik 
voor busparkeren uitgeplaatst is. De grondeigenaar van de beoogde locatie (NS 
Vastgoed) heeft de intentie uitgesproken (zie bijlage 7) om mee te werken, waardoor dit 
als risicofactor minimaal is.

Het grootste risico voor dit project is het publieke tekort. Als het Ouder-Amstel niet lukt 
om subsidies vanuit de WBI, provincie en een bijdrage van gemeente Amsterdam te 
verkrijgen zullen de woningen niet gerealiseerd worden omdat Ouder-Amstel zelf de 
middelen niet heeft om het resterende publieke tekort te dekken.

Daarnaast ligt de locatie in de LIB 5-zone (i.v.m. Schipholaanvliegroute). In deze zone is  
woningbouw toegestaan en wenselijk als het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) betreft. 
Ouder-Amstel en de Provincie Noord-Holland zijn op basis van grondige juridische 
analyse van mening dat het plangebied van De Nieuwe Kern en dus de ook locatie voor 
de flexwoningen binnen BSG valt, maar definitieve zekerheid hierover ontstaat er pas als 
er een onherroepelijke omgevingsvergunning is. 

6.6. Samenwerking met marktpartijen
Licht in 200 woorden toe of en hoe marktpartijen zijn betrokken bij het plan. Ga hierbij in 
op eventuele afgesloten (intentie)overeenkomsten, samenwerkingsverbanden (zoals 
grondexploitatiemaatschappij, een wijkontwikkelingsmaatschappij of anderszins), de 
frequentie van overleggen en grondposities.’
Voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met de grondeigenaren in het gebied (gemeente Amsterdam, NS Vastgoed en 
VolkerWessels). Daarnaast zijn specifiek voor project Flexwonen gemeente Amsterdam 
(als private grondeigenaar) en NS Vastgoed betrokken omdat het nodig is dat zij hun 
gronden verhuren om het project mogelijk te maken. Beide partijen hebben in een 
intentiebrief (bijlage 7) aangegeven te willen werken aan het beschikbaar stellen van 
hun grond t.b.v. verhuur. Vervolgens zal een intentieovereenkomst gesloten worden 
over de voorwaarden waaronder dat zal gebeuren en daarna een huurovereenkomst.
Ook met woningcorporaties lopen de gesprekken over het project. Deze corporaties 
hebben ook de intentie uitgesproken in een steunverklaring (zie bijlage 7) aan dit 
project mee te willen werken. Op het moment dat de subsidie wordt toegekend, kunnen 
ook daar de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd worden in een anterieure 
overeenkomst. 
Er zijn geen andere samenwerkingsverbanden m.b.t. dit project.



Bijlage A: Overzicht van aan te leveren bijlagen.
U wordt gevraagd om de volgende bijlagen aan het aanvraagformulier toe
te voegen:

Bijlage Omschrijving Bijlage bij
onderdeel

1. 
Begeleidende 
aanbiedingsbrief van het 
college van B en W.

2. 

Een document (max 2 A4) 
met kaartmateriaal die het 
projectgebied
eenduidig aangeeft.

1.2.

3. Spreadsheet aanvraag 
Woningbouwimpuls 3.1.

4. 
De toelichting op de 
noodzakelijke maatregelen 
en de begroting 

3.1.

5. 

Recent taxatierapport of 
waardebepaling bij te 
voegen ter
onderbouwing van de 
inbreng- of 
verwervingswaarde

3.1.

6. 

Een document met de 
ruimtelijke opzet zoals het 
stedenbouwkundig
plan en/of ontwerp of een 
aanverwant document 
waaruit blijkt hoe de
woningen, maatregel(en) 
en de voorzieningen binnen 
het plan zijn
ingepast en hoe de 
kwaliteit van het plan 
geborgd wordt. Bij 
voorkeur
een samenvatting (van 
verschillende 
documenten). Verwijs 
eventueel
naar andere beschikbare 
documenten.

5.1.

7. 

Optioneel: verklaringen 
van bij het project 
betrokken partijen (zoals
marktpartijen, corporaties 
en de provincie). U wordt 
verzocht deze
documenten in één bijlage 
aan te bieden.

6.2. en
6.4.

8. Optioneel: vrije bijlage 
(maximaal 10 pagina’s)


