
Technische vragen commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 15-12-22
Agendapunt/onderwerp: Tijdelijke internationale touringcarterminal (ITT) Fractie: Antwoord:  
1 Hoeveel weken per jaar betreft het ‘Hoogseizoen’.

!900 auto’s in en uit om de parkeerbelasting bij evenementen te kunnen 
verwerken. Lees hier dat dit betreft de omgeving van het SMH met de ITT, 
echter is men zich ervan bewust dat er tijdens het inrijden naar 
evenementen enorme files ontstaan op de A2. Voor bewoners van 
Ouderkerk die van richting Utrecht komen is het daardoor moeilijk om hun 
woonplaats te bereiken. 

Dit geldt ook wanneer men tijdens een evenement van Ouderkerk naar 
Duivendrecht rijdt , dat men ook in de file komt.  Bij als men terug rijdt 
ondervindt men problemen.

Is er voor deze problemen een oplossing bedacht in dit plan.

NB Het verkeer voor de evenementen kan beter worden verwerkt 
dan in de huidige situatie. Dit volgt uit het verkeersonderzoek bij 
het bestemmingsplan voor de SMH wat reeds door de raad is 
vastgesteld. 

De verkeersafwikkeling tijdens evenementen zal verbeteren 
doordat nu nog kruisende stromen op de Holterbergweg  
ontvlochten worden. Dit effect ontstaat doordat het parkeren niet 
meer aan weerszijden van deze weg plaatsheeft maar wordt 
geconcentreerd in de SMH. 

2  Bijlage 1 – Handhaving - onder 3 – Kiss & Ride – 

Uit het onderzoek blijkt dat er in de SMH op zich ruim voldoende Kiss & 
Ride plekken zijn om ITT verkeer op te vangen, mits er zoals afgesproken 
samenloop is met evenementen. Zal Amsterdam zonodig zorg dragen voor 
handhaving om ervoor te zorgen dat er ook uitsluitend gebruik gemaakt zal 
worden van de officiële Kiss & Ride plekken (dwz optreden tegen parkeren 
Kiss & Ride verkeer buiten de SMH op niet daarvoor bestemde plekken)?

VVD Ja. 
Binnen de SMH zal de beheerder / toezichthouder ervoor zorgen 
dat de juiste plekken gebruikt worden voor Kiss & Ride. 
Buiten de SMH wordt de openbare ruimte zo ingericht dat 
parkeren hier ontmoedigd wordt. Indien er toch sprake is van 
ongeoorloofd parkeren in de openbare ruimte dan is de 
gemeente het bevoegd gezag en kan hierop gehandhaafd 
worden. Dit valt dan onder de extra benodigde BOA inzet, die 
conform afspraak voor rekening van Amsterdam is.

3 Bijlage 1 – Handhaving - onder 4– Winterkoude opvang – Klopt het dat de 
(daklozen)opvang uitsluitend bedoeld is voor opvang voor dagen dat de 
“winterkouderegeling” van toepassing is?

VVD  Ja.

4 Bijlage 1 – Handhaving - onder 4– Winterkoude opvang – In de paragraaf 
staan een aantal voorstellen die nader kunnen worden uitgewerkt in een 
allonge bij de anterieure overeenkomst. Is Amsterdam akkoord met de 
vermelde voorstellen? In hoeverre heeft de gemeente OA invloed op de 
uitvoering van de voorstellen? Kan de gemeente OA bijvoorbeeld eisen dat 

VVD Dit document is samen met Amsterdam opgesteld. De 
basisafspraak rond de winterkoudeopvang is dat m.b.t. 
rondhangen en sociale veiligheid in en rond het gebouw 
Amsterdam zorgt dat dit aparte aandacht krijgt in het ontwerp. En 
dat Amsterdam zorgt voor toezicht en begeleiding zoals bij 
daklozenopvang- en nachtopvanglocaties gebruikelijk is.



er inderdaad een haal-/brengservice wordt toegepast om te voorkomen dat 
de gebruikers overdag rond de SMH verblijven?

De aanvullende afspraak waar overeenstemming over is is dat 
overlast die gekoppeld is aan de winterkoudeopvang en die om 
aanvullende inzet van BOA’s vraagt in de openbare ruimte, voor 
rekening van Amsterdam is.
Het is in Amsterdam niet gebruikelijk om te werken met een haal- 
en breng service, maar dit is wel bespreekbaar als aanvullende 
optie indien sprake blijkt van overlast rond het gebouw 
(rondhangen, blijven hangen). Waarschijnlijker als tussenstap is 
de inzet van een beveiligingsbedrijf op piekmomenten.

5 Pagina 1. In hoeverre moet Gemeente Amsterdam nog instemmen met 
onze wensen? De instemming zou toch uitsluitend gaan over de 
financieringsvorm?

 OAA Over de in het besluit genoemde punten is overleg gevoerd met 
Amsterdam en zij kan ermee instemmen dat deze eisen worden 
gesteld. Naast ambtelijke afstemming over de genoemde punten 
zijn deze binnen Amsterdam tevens voorgelegd aan de 
wethouder. Het is daarmee de verwachting dat Amsterdam zal 
instemmen met deze punten in het college. In Amsterdam is voor 
de financiering van de SMH vervolgens formeel nog een 
raadsbesluit nodig omdat dit het budgetrecht raakt. De 
Amsterdamse besluitvorming volgt noodzakelijkerwijs op die in 
Ouder-Amstel, anders zou men geen rekening kunnen houden 
met onze wensen.  

6 Pagina 3. Waaruit blijkt de positieve bijdrage aan de maatschappelijk 
economische wijze?

 OAA Dat blijkt uit de (door een onafhankelijke partij) 
uitgevoerde  maatschappelijke kosten-batenanalyse.

7 Pagina 5. Wat voor gevolgen zou het  afwijzen door Amsterdam hebben 
voor de door ons gemaakte kosten? Hebben de andere grondeigenaren in 
DNK invloed op dit besluit? Voor of achter de schermen? Kan er voldoende 
duidelijk worden op welk punt, en op welk moment de gemaakte kosten wel 
of niet voor rekening van Amsterdam en/of Ouder-Amstel zijn?

 OAA Zoals aangegeven in het raadsvoorstel: Wanneer Amsterdam 
alsnog negatief besluit omtrent de financiering en dus realisatie 
van de SMH dan gebeurt hetzelfde als in ieder ander 
bouwproject; dan is er geen financiering en dus (voorlopig) geen 
project.

Wanneer de SMH (voorlopig) niet gerealiseerd kan worden 
bestaat de kans dat Amsterdam zich als gevolg daarvan 
(voorlopig) terug trekt uit De Nieuwe Kern.  In dat geval kunnen 
delen van De Nieuwe Kern gelegen op gronden in bezit van 
Amsterdam niet worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan zullen 
ook de andere delen niet uitgevoerd kunnen worden. De kans is 
groot dat als gevolg hiervan de overeenkomsten met alle partijen 
ontbonden zullen worden en het planproces opnieuw zal moeten 
beginnen. Hierbij verliest de gemeente de contractuele zekerheid 
over de terugbetaling van de 2,3 miljoen historische plankosten 



die nu op de balans staat. De kans bestaat dan dat deze alsnog 
voor onze eigen rekening komen en afgeboekt moeten gaan 
worden. 

Wanneer Amsterdam zich (voorlopig) terug trekt uit De Nieuwe 
Kern moet er een nieuwe aanpak met nieuwe contracten en 
mogelijk een nieuw plan gemaakt worden. Dekking voor de inzet 
vanuit Ouder-Amstel is dan nog niet geregeld en onderdeel van 
de nieuwe contractvorming. 

De andere grondeigenaren zijn contractpartner maar zij hebben 
geen invloed op het publiekrechtelijke handelen (het nemen van 
een raadsbesluit) in Amsterdam. 

8 Pagina 8. In de anterieure overeenkomst zou tevens worden opgenomen 
dat de opbrengsten uit de bestuurlijke boetes van dit gebied geheel ten 
goede komen aan de Gemeente . Ouder-Amstel?

 OAA Dit is wettelijk al geregeld. Opgelegde bestuurlijke boetes komen 
ten gunste van Ouder-Amstel, omdat Ouder-Amstel bevoegd 
gezag is als bedoeld in titel 5.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Dit kan ook ter bevestiging worden opgenomen in 
de anterieure overeenkomst. 

9 Om de hoeveelheid breng/haal verkeer te bepalen is gekeken naar de 
stations Sloterdijk en Utrecht. In hoeverre is er meegenomen (gecorrigeerd) 
voor de afstand tot een treinstation aangezien deze busstations direct naast 
grote treinstations liggen en station Duivendrecht een aardig stuk weg ligt?

 GL Dit is niet apart gecorrigeerd. De situatie is vergelijkbaar of beter 
omdat er 3 OV stations (Duivendrecht, Strandvliet en 
BijlmerArena) in de directe nabijheid van de SMH liggen.
Bij de verwerking van de resultaten van de steekproef is 
bovendien rekening gehouden met een foutmarge van 8,95%. 

10 Blz 9: De touringcarvoorziening zal deels dubbel gebruikt worden als 
laadlocatie voor zware elektrische voortuigen (bussen en stadslogistiek), 
maar vanwege de relatief beperkte behoefte zijn hiervoor zes plekken 
gereserveerd.

a. Wordt er rekening mee gehouden dat de behoefte aan 
laadplekken voor zwaar elektrische voertuigen erg zal 
toenemen?

b. Is er mogelijkheid het aantal laasplekken hiervoor uit te 
breiden?

 D66 a.In het ontwerp en bij de realisatie wordt er rekening mee 
gehouden dat de laadcapaciteit uitbreidbaar moet zijn. 
 b. ja

11 Blz 21: De inpassing van de ITT vereist een extra in- en uitrit. Deze zijn op 
basis van het bestemmingsplan niet inpasbaar.

a. Wat is op dit moment de bestemming van deze plek? Gaan 
hiermee groen/bomen verloren?

 D66 In het bestemmingsplan heeft dit al de bestemming Verkeer en er 
hoeven geen extra bomen voor gekapt te worden.     

12 Is er al een idee van welke ruimte (zoals u zegt buiten de gemeentegrenzen 
van Ouder-Amstel) de touringcars tijdens evenementen gebruik kunnen 

 D66 Uit onderzoek van Goudappel is het OV-knooppunt Gaasperplas 
(bus en metro) als uitwijklocatie



maken? Hoe is gegarandeerd dat dit geen extra verkeersdruk oplevert voor 
Ouder-Amstel bovenop het evenementenverkeer?

naar voren gekomen. De logische routing voor alle bussen is dan 
via de A9. De bussen zullen zelf ook juist de evenementenspits 
willen vermijden. Zij kunnen dit ook doen en hierop kan gestuurd 
worden doordat de data voor de grotere evenementen lang 
vooruit bekend zijn.   

13 Hoe worden de voorwaarden die gesteld worden aan de gemeente 
Amsterdam – na vastlegging – bewaakt en wat is de procedure als daarvan, 
mogelijk in de loop van de tijd, wordt afgeweken?

D66 Dit is hetzelfde als bij alle andere projecten waarvoor een 
anterieure overeenkomst wordt gesloten en bestuurlijke 
afspraken worden gemaakt. Er zal een bindende 
privaatrechtelijke overeenkomst zijn waarop een contractpartner 
aangesproken kan worden bij niet nakomen. De check op het 
nakomen vindt via het standaard ambtelijke overleg plaats dat 
zeer frequent is als onderdeel van de samenwerking in DNK. 
Voor afwijken zou een nieuwe afspraak nodig zijn waarom 
verzocht zou kunnen worden in het bestuurlijk overleg dat elk 
kwartaal plaatsvindt. Als dit aan de orde zou komen kan een 
verzoek op haar merites worden beoordeeld.         

 


