
MEMO

Inleiding
In deze memo worden de vragen over de tijdelijke internationale touringcarterminal (hierna: tijdelijke 
ITT) van de raadsfracties van gemeente Ouder-Amstel beantwoord. Deze vragen en antwoorden 
dienen ter voorbereiding van de technische sessie over de voorgestelde inpassing van de tijdelijke ITT in 
de Smart Mobility Hub (SMH). 

Achtergrond (zie ook bijlage 2, vanaf pagina 17)

Vanaf 2016 werkt gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van een tijdelijke ITT bij station 
Duivendrecht voor het afhandelen van internationale lijn-, zon- en sneeuwdiensten. In januari 2018 
heeft het College van Ouder-Amstel ingestemd met verdere uitwerking van de plannen, mits de 
voorwaarden die in 2016 door de Raad meegegeven zijn, goed worden verwerkt in de plannen én de 
terminal in samenhang met de planvorming van DNK ontwikkeld wordt. 
De meegegeven voorwaarden: een goede langzaam verkeer verbinding van de terminal naar het Arena 
gebied; meervoudig ruimtegebruik; duurzaamheid als integraal onderdeel van dit project; sociale 
veiligheid en beheer openbare ruimte.

In juni 2021 is in het Bestuurlijk Overleg met Amsterdam ingestemd met het uitvoeren van een nadere 
verkenning naar de mogelijkheden om de tijdelijke ITT in te passen in de SMH, vanwege de mogelijk te 
bereiken voordelen, en om de eventuele nadelen van deze optie goed in beeld te kunnen brengen. 
De resultaten van de studie naar de mogelijke inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH laten zien dat de 
inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet aan de in 2016 gestelde voorwaarden van Ouder-
Amstel en op diverse criteria meerwaarde biedt ten opzichte van de locatie bij station Duivendrecht. 
Omdat in beide situaties aan de eerder gestelde voorwaarden voldaan wordt, was de vraag dus niet of 
de tijdelijke ITT er zou komen, maar wat de beste plek zou zijn.

Het college van Ouder-Amstel heeft 24 mei 2022 de voorkeur uitgesproken voor de SMH als locatie 
voor de tijdelijke inpassing van de ITT. De raad is hierover in de gelegenheid gesteld om wensen en 
bedenkingen te uiten op 23 juni 2022. Als resultaat van de bespreking in de Commissie Ruimte en 
Gebiedsontwikkeling op 23 juni 2022 is besloten een extra technische sessie te organiseren om dit 
vraagstuk nader te kunnen bespreken. Ter voorbereiding op deze sessie is aan de raadsfracties 
gevraagd om hun vragen met betrekking tot de tijdelijke ITT aan te leveren zodat deze beantwoord 
kunnen worden. 

In voorliggende memo worden de aangeleverde vragen inhoudelijk beantwoord. 
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Beantwoording van vragen

[A] Ouder-Amstel Anders
1. Welke toegevoegde waarde heeft de komst van de ITT voor ons, praktisch en financieel?

De belangrijkste toegevoegde waarde is dat de komst van de tijdelijke ITT draagt bij aan de financiering 
van de SMH, welke door recente ontwikkelingen sterk onder druk is komen te staan (zie ook antwoord 
C.1). De ontwikkeling van de SMH is cruciaal en voorwaardelijk voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern 
conform de structuurvisie en vastgestelde ambities. Met de SMH wordt de ruimte voor woningbouw 
vrijgespeeld voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern (zie figuur 1).  

Figuur 1.De SMH maakt mogelijk dat woningbouw en park worden gerealiseerd conform structuurvisie waar nu nog p-bus, 
p2 en het tijdelijke sportpark aanwezig zijn.

Met de SMH wordt de verkeersafwikkeling bij evenementen verbeterd (veiliger en minder overlast, zie 
Toelichting en Bijlage Verkeersonderzoek Smart Mobility Hub bij het vastgestelde Bestemmingsplan 
SMH) ten opzichte van de huidige situatie. 

De tijdelijke ITT draagt ook bij aan de sociale veiligheid van het gebied. Uit de participatietrajecten m.b.t. 
het sportdak en het beeldkwaliteitsplan SMH is gebleken dat het gebied tussen metrostation Strandvliet 
en het huidige Sportpark Strandvlet als onveilig wordt ervaren. Bedrijven uit de omgeving raden 
bezoekers en medewerkers af via dit gebied in de avond te reizen. De komst van de SMH zorgt voor een 
verbetering van de sociale veiligheid, overdag en bij evenementen. In de beginfase (als er nog weinig 
bewoners zijn in DNK) zorgt de toevoeging van de tijdelijke ITT voor meer levendigheid en daarmee 
sociale veiligheid  in het gebied. Dat is positief voor de omgeving van de SMH en (dus) ook voor de 
bewoners van de flexwoningen die direct ten noorden van de SMH komen. Meer gebruikers in het gebied 
is ook goed voor het draagvlak van de plintvoorzieningen in de SMH, die daardoor al vanaf de beginfase 
(als er nog weinig bewoners zijn in DNK) toch al kunnen rekenen op voldoende gebruikers. Dat de 
voorzieningen er vanaf het begin al kunnen zijn is positief voor de levendigheid en draagt bij aan de 
placemaking en aantrekkelijkheid van het gebied.
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Ook doet Amsterdam aanvullende investeringen in de openbare ruimte rond de SMH (verkeersnetwerk, 
fietspaden- en bruggen en landschap. Dit laatste wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese 
subsidie i.r.t. de tijdelijke ITT (zie ook antwoord A.10).

Doordat de ITT de haalbaarheid van de SMH vergroot, gelden tevens de voordelen van de SMH: 
Het ‘polderdak’ van de SMH zorgt voor bufferen van ruim 4 miljoen liter regenwater, waarmee de 
ontwikkeling van de SMH een bijdrage levert aan klimaatadaptie in De Nieuwe Kern.
Ook wordt met de SMH door de realisatie van het sportdak met diverse extra sportfuncties het 
sportaanbod verbeterd (zie figuur 2) ten opzichte van de huidige situatie.

Figuur 2. Ontwerp van het open sportpark op het dak van de SMH (architectenbureau cepezed en Sant&Co).

De financiële toegevoegde waarde voor gemeente Ouder-Amstel betreft de hogere OZB (van de SMH 
zelf en de OZB van de woningbouw op de vrij te spelen locaties p-bus, p2 en tijdelijk sportpark). 

2. In hoeverre is hard te maken dat de komst van de ITT geen negatief effect heeft op de leefbaarheid in en 
bereikbaarheid van Ouder-Amstel?

Potentiële negatieve effecten zijn onderzocht door RoyalHaskoningDHV en Goudappel, de resultaten 
zijn opgenomen in Inpassingsstudie tijdelijke ITT van april 2022. In de onderzoeken zijn geen knelpunten 
geconstateerd t.a.v. verkeer, geluid en milieu. 
De effecten van de inpassing van de tijdelijke ITT zijn met dynamische verkeerssimulaties onderzocht 
door adviesbureau Goudappel. Het verkeerssysteem rond de SMH is ontworpen voor grote 
verkeersstromen op piekmomenten tijdens evenementen; de touringcars zijn daar maar een klein 
percentage van. De ongeveer 150 touringcars per dag hebben geen invloed op de verkeersafwikkeling in 
en rond de SMH. 
De SMH biedt reizigers inpandige sanitaire, wacht- & horecavoorzieningen, waardoor het risico op 
‘uitzwerving’ gering is. De SMH staat 24/7 onder toezicht van lokale beheerders en een regiekamer. Ook 
biedt de SMH voldoende voorzieningen voor buffer, kiss & ride, fietsenstalling en taxiverkeer, zodat de 
openbare ruimte daar niet door belast wordt. Hierdoor wordt overlast door bijvoorbeeld chaotische 
verkeersituaties voorkomen.
Op basis van de maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA, uitgevoerd door Ecorys) blijkt dat de 
maatschappelijke baten opwegen tegen de kosten. De te verwachten baten zijn o.a. de hogere sociale 
veiligheid en vermindering van mijdingsgedrag in het gebied en lokale economische effecten. 
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3. Welke gevolgen heeft een eventueel besluit van de raad om tegen de komst van de ITT bij de SMH te 
stemmen voor Ouder-Amstel?

3.1 De ontwikkeling van de SMH is cruciaal en voorwaardelijk voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern 
conform de structuurvisie en vastgestelde ambities. 
De tijdelijke ITT draagt bij aan de financiering en financiële haalbaarheid van de SMH, welke door de 
recente marktontwikkelingen sterk onder druk is komen te staan (zie ook antwoord C.1). Zonder de 
tijdelijke ITT is de SMH in de huidige markt niet meer te financieren en is zij niet meer financieel haalbaar.   

Wanneer de SMH (voorlopig of definitief) niet gerealiseerd kan worden ontstaat er grote vertraging in de 
woningbouw in De Nieuwe Kern of volledig afstel. Het huidige plan is niet meer te realiseren door twee 
met elkaar samenhangende zaken.  

Het eerste punt is dat de delen van De Nieuwe Kern gelegen op gronden in bezit van Amsterdam niet 
meer kunnen worden uitgevoerd. Betreffende gronden zullen in gebruik blijven om te parkeren en als 
sportcomplex. 

Het tweede punt is dat hierdoor ook de andere delen van DNK niet meer uitgevoerd kunnen worden bij 
gebrek aan geld. Dit komt doordat in Amsterdams bezit zijnde delen mede de opbrengsten creëren voor 
de totale investeringen die gedaan moeten worden om de woningbouw mogelijk te maken zoals het 
geluidsscherm langs de A2, de nieuwe water- en wegenstructuur en het centrale park. Het is niet de 
verwachting dat dit ondervangen kan worden door subsidies of ingrijpen vanuit Rijk of Provincie, zie ook 
bij A3.5.

3.2. Zonder SMH is er geen flexwonen. 
Amsterdam heeft ingestemd met het gebruik van Pbus voor flexwoningen omdat de huidige functie 
(busparkeren evenementen) een plek krijgt in de SMH. Zonder nieuwe locatie voor het busparkeren komt 
dus ook het kavel niet beschikbaar voor de realisatie van de tijdelijke woningen. 

3.3. De huidige sportfuncties van sportpark Strandvliet zijn en worden uitgeplaatst voor de realisatie van 
de SMH. Omdat voetbal terug komt op het dak van de SMH is door Amsterdam een tijdelijk sportpark 
gerealiseerd op het voormalig slibdepot. 
- Vertraging van de SMH zorgt voor verlenging van het gebruik van het tijdelijk sportpark doordat de 

definitieve locatie op het dak van de SMH later of niet beschikbaar komt. 
- Het tijdelijk sportpark ligt op gronden die bestemd zijn als toekomstig park (westelijk deel) en 

enkele bouwblokken. Vertraging van de SMH zorgt er dus voor dat het westelijk deel van het park en 
enkele bouwblokken ook vertraagd of niet gerealiseerd kunnen worden.

3.4 Doordat P2 in gebruik zal blijven voor evenementenparkeren kan AFC Ajax niet uitbreiden op P2 
zolang de SMH niet gerealiseerd is. 

3.5 Amsterdam heeft in het bestuurlijk overleg aangegeven dat er door haar keuzes gemaakt moeten 
worden welke projecten door kunnen gaan, bij gebrek aan financiële middelen. Ook is door Amsterdam 
herhaald dat de SMH zonder de tijdelijke ITT in de huidige markt niet meer te financieren is en dat er 
grote vertraging of volledig afstel in de woningbouw in De Nieuwe Kern ontstaat wanneer de SMH niet 
gerealiseerd kan worden. De gevolgen zoals hierboven beschreven zijn dan niet tijdelijk maar definitief, 
tenzij de Provincie of het Rijk zou ingrijpen. De verwachting is dat dit niet zal gebeuren. De verwachting is 
dat de Provincie en het Rijk hun middelen dan anders zullen gaan inzetten; er is geen overschot aan 
middelen maar een tekort zodat deze middelen ingezet worden op die projecten waar er snel en veel 
resultaat kan komen. Daarnaast gelden voor het verkrijgen van subsidies ook voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden. Onder die voorwaarden valt ook dat het bevoegd gezag de maximale inspanning 
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levert om het project mogelijk te maken. Deze verwachting komt voort uit eerder gevoerd verkennend 
overleg over de inzet van macht en financiële middelen van deze instanties voor projecten in kleinere 
gemeenten. Hierbij komt dat dergelijke financiering in regionaal verband bepleit en verkregen moet 
worden. 

4. Welke financiële gevolgen heeft dit besluit voor Ouder-Amstel?
Als de raad besluit tegen de inpassing van de tijdelijke ITT te stemmen kan dit diverse directe en indirecte  
financiële gevolgen hebben: 
• Vertraging of definitief afstel van de SMH betekent dat geraamde leges voor de aanvraag 

omgevingsvergunning later of niet binnenkomen. Dit betekent een verschuiving of een gat in de 
begroting van circa 250.000 euro. 

• Wanneer de SMH (voorlopig) niet gerealiseerd wordt zijn er dus ook geen OZB inkomsten voor de 
SMH voor Ouder-Amstel, dit gaat om circa 75.000 euro per jaar. Ook dit geeft een verschuiving of 
definitief gat in de begroting. 

• Wanneer de SMH (voorlopig) niet gerealiseerd kan worden, trekt Amsterdam zich (voorlopig) terug 
uit De Nieuwe Kern. Hierdoor valt de contractuele zekerheid weg over de terugbetaling van reeds 
gemaakte kosten voor zover het Amsterdamse initiatieven betreft. 

• Wanneer Amsterdam zich (voorlopig) terug trekt uit De Nieuwe Kern 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 volledige contractuele zekerheid over de terugbetaling 
van de 2,3 miljoen historische plankosten die nu op de balans staat. De boekhoudkundige regels uit 
het BBV dwingen ons er vervolgens toe deze kosten zelf te dragen en af te boeken in 2024.  De 
algemene reserve van de gemeente is hiervoor in 2024 naar verwachting niet toereikend.

• Wanneer Amsterdam zich (voorlopig) terug trekt uit De Nieuwe Kern moet er een nieuwe aanpak en 
mogelijk een nieuw plan gemaakt worden. Personele kosten hiervoor zijn nog niet gedekt (zie ook 5)

5. Welke extra kosten voor Ouder-Amstel heeft een negatief besluit?
Vertraging in de planvorming van DNK betekent vertraging in de nog te sluiten overeenkomsten 
(uitvoeringsstrategie) met de andere partijen. De reeds gemaakte afspraken en gesloten 
overeenkomsten zullen door deze partijen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Hierdoor is er geen 
zekerheid meer over de dekking van de toekomstige kosten/inzet die hiervoor nodig is vanuit Ouder-
Amstel. Dit betekent dat Ouder-Amstel niet meer aan de ontwikkeling van DNK kan werken, tenzij 
hiervoor eigen middelen vrij worden gemaakt in onze eigen begroting en/of nieuwe overeenkomsten 
gesloten kunnen gaan worden met de nog overblijvende grondeigenaren. De investering waar het om 
gaat zal meerdere tonnen op jaarbasis betreffen. 

6. Welke positieve gevolgen heeft een positief besluit van de gemeenteraad zowel economisch als financieel 
voor Ouder-Amstel?

De positieve financiële en economische gevolgen van dit besluit zijn:
• De haalbaarheid en financieringsmogelijkheden van de SMH worden verbeterd (zie ook antwoord 

C.1).
• Het ligt niet aan Ouder-Amstel als de SMH om een andere reden niet door zou kunnen gaan zodat 

de contractpositie richting alle grondeigenaren in stand en sterk blijft.  
• De gemeentebegroting hoeft niet aangepast te worden want ontwikkeling van DNK blijft mogelijk 

conform de structuurvisie.
• Bij realisatie van de SMH: Investeringen in openbare ruimte en het beheer hiervan door gemeente 

Amsterdam.
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7. In de beantwoording van de vragen wordt aangegeven dat de handhaving in de Openbare ruimte ingevuld 
in de lijn met het coalitie akkoord. In hoeverre komen de opgelegde bestuurlijke boetes geheel ten gunste 
van Ouder-Amstel?

Opgelegde bestuurlijke boetes komen in zijn geheel ten gunste van Ouder-Amstel. 
Nadere afspraken met betrekking tot veiligheid, openbare orde en handhaving in en rond de SMH 
worden vastgelegd in een allonge op de anterieure overeenkomst SMH. Deze wordt op dit moment door 
beide gemeentes gezamenlijk opgesteld. Een samenvatting van de afspraken hierover is achteraan deze 
memo bijgevoegd als bijlage 1 (zie pagina 9).

8. In hoeverre is het realiseerbaar om dit gegeven mee te nemen in een eventueel nieuw raadsvoorstel?
Dit is mogelijk. Deze afspraken zijn hoe dan ook nodig voor de SMH. Ze zijn daarom niet specifiek 
gekoppeld aan een besluit over de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH.
Wanneer de gemeente instemt met inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH zullen hiervoor ook aparte 
afspraken vastgelegd worden. Dit betreft afspraken mbt tijdelijkheid, verantwoordelijkheden en 
voorkomen van overlast. Afspraken over de tijdelijke ITT worden vastgelegd in een (eigen) anterieure 
overeenkomst en de tijdelijkheid wordt tevens geborgd via de (tijdelijk) vergunning. 

9. Hoe wordt het aantal bussen gemonitord en hoe wordt dit met de raad gecommuniceerd?
De busmaatschappijen reserveren tijdslots en plek in de tijdelijke ITT zodat Ouder-Amstel via 
Amsterdam kan sturen op de aantallen en deze kenbaar zijn. Wanneer ingestemd wordt met inpassing 
van de tijdelijke ITT in de SMH wordt hier nog een aparte overeenkomst voor gesloten (zie ook punt A.8). 
Afspraken over aantallen bussen en monitoring worden hierin dan opgenomen. 

10. In hoeverre klopt onze indruk dat gelet op het feit dat de komst van de ITT het een internationaal karakter 
heeft en mogelijk een kapitale subsidieverlening ten gevolge heeft. Wordt de subsidie met de gemeente 
Ouder-Amstel gedeeld?

De Europese commissie heeft €8,74 mln. toegekend aan initiatiefnemer gemeente Amsterdam voor de 
ontwikkeling van de SMH in de gemeente Ouder-Amstel. Een essentieel onderdeel van deze toekenning 
is het Europese belang (regionaal en internationaal) van de SMH met de ITT. Aangezien gemeente 
Amsterdam volledig de investering voor de SMH draagt, inclusief alle ambtelijke kosten bij gemeente 
Ouder-Amstel, is Amsterdam ook volledig de beneficieerde partij voor deze subsidie. Gemeente Ouder-
Amstel profiteert wel indirect van de subsidie. Amsterdam zal circa één-derde van de subsidie investeren 
in de openbare ruimte, waaronder o.a. de fietsroutes, groen en het gebied rond metrostation Strandvliet.

11. Waarom is niet transparant gedaan op vragen van onze fractie dat Amsterdam druk heeft gezet op Ouder-
Amstel om de ITT over te nemen?

Er is door Amsterdam geen aparte druk gezet op Ouder-Amstel om ruimte te bieden voor de tijdelijke
 ITT. Indien dit zo is overgekomen bij de raad dan is dat een verkeerd beeld dat is ontstaan door de haast 
bij het  proberen over te brengen van de urgentie.  
Amsterdam heeft voorgesteld de tijdelijke ITT onder te brengen in de SMH uitgaand van de positieve 
grondhouding van het vorige College. Gedacht werd dat er draagvlak voor dit voorstel zou zijn gezien het 
belang van de SMH voor DNK als geheel. 
Daarnaast is in de afgelopen periode duidelijk geworden dat de financiële haalbaarheid van de SMH 
onder druk is komen te staan als gevolg van de recente ongunstige marktontwikkelingen in combinatie 
met het recent ingevoerde schuldplafond van gemeente Amsterdam. Daardoor is de nieuwe situatie 
ontstaan dat de SMH zonder de tijdelijke ITT in de huidige markt niet meer te financieren is en dat er 
grote vertraging of volledig afstel in de woningbouw in De Nieuwe Kern ontstaat wanneer de SMH niet 
gerealiseerd kan worden. 
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12. Kan de ITT nadelige gevolgen hebben voor de verkoop van de te bouwen huizen in de Nieuwe Kern?
Nee, de toename in verkeer ten opzichte van het vigerend verkeersbeeld en het verkeersbeeld van SMH 
zonder tijdelijke ITT is zeer gering. Uit de onafhankelijk uitgevoerde MKBA blijkt  dat er juist een positief 
effect op de woningwaarde wordt verwacht als gevolg van de tijdelijke ITT. Dit heeft een positief effect 
op de OZB opbrengsten. Dit effect op de waarden is wel beperkt omdat de ITT na 10 jaar weer verdwijnt. 

[B] Natuurlijk Belang
1. Graag ontvangen wij alle afspraken die gemaakt zijn tav de internationale touringcar terminal. 

En zo ook de smart mobility hub.
Zie bijlage 2 (tijdelijke ITT) en bijlage 3 (SMH) achteraan dit stuk; pagina 17 en verder.

[C] GroenLinks
1. De voornaamste vraag die wij hebben is of er inzicht gegeven kan worden waarom de ITT nu noodzakelijk 

lijkt te zijn voor de komst van de SMH (en wellicht DNK) en of dit dan ook financieel inzichtelijk gemaakt 
kan worden.

De noodzaak is ontstaan door twee ontwikkelingen die de financiële haalbaarheid van de SMH 
aanzienlijk hebben verslechterd. Dit betreffen een buitengewone stijging van bouwkosten en de 
stijgende rente in combinatie met het recent ingevoerde schuldplafond van gemeente Amsterdam.

De financiële haalbaarheid van de SMH wordt onderbouwd door een kosten-/batenanalyse (ook wel 
business case genoemd). In deze analyse worden alle kosten (o.a. bouwkosten, onderhoud, toezicht, 
energie) en baten (parkeeropbrengsten) over de komende 4o jaar van de SMH doorgerekend, zodat 
vastgesteld kan worden of de SMH een financieel verantwoorde investering is voor gemeente 
Amsterdam. Vanwege de omvang van de investering (te weten **vertrouwelijk**) moet gemeente 
Amsterdam een groot deel van de investering lenen. De kapitaalslasten (rente en aflossing) maken dus 
ook onderdeel uit van de business case. Gemeente Amsterdam heeft niet als doel rendement te maken 
met de SMH en accepteert een beperkt financieel verlies c.q. van ca. **vertrouwelijk** op het project. 

De bouwkosten zijn de afgelopen twee jaar aanzienlijk gestegen en blijven onzeker. Ten opzichte van de 
initiële business case uit medio 2020 (onderliggend aan het bestemmingsplan SMH t.b.v economische 
haalbaarheid) zijn de bouwkosten met ruim 15% gestegen. Dit terwijl de bouwkosten al hoog waren. 
Zelfs na 2021, waarin o.a. de staalprijs een recordhoogte bereikte, heeft het project de ramingen nog 
eens met 7,5% moeten bijstellen, waarmee de geraamde investering voor de mobiliteitshub boven de 
**vertrouwelijk** komt (exclusief sportpark en overige voorzieningen). Vanwege de omvang van het 
project betekent een stijging van 15% direct een verhoging van **vertrouwelijk** op de investering. De 
hogere investering resulteert in een hogere lening, en dus rente, waardoor het resultaat van de business 
case met **vertrouwelijk** verslechtert door de hogere bouwkosten.

Helaas stijgt ook de rente de laatste maanden, na jaren van stabiele lage rentestanden. Waar tot eind 
vorig jaar rekening werd gehouden met 0,7% rente, heeft het project de business case dit jaar al twee 
keer moeten bijstellen naar 1,9% en vervolgens 3,0%. De combinatie van hogere rente en bouwkosten 
resulteren in een aanzienlijke verslechtering van de business case, ver voorbij de ondergrens van 
**vertrouwelijk**.
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In 2021 werd al rekening gehouden met bovenstaande ontwikkelingen en is Amsterdam gestart met een 
onderzoek naar de optimalisatie van de business case. Logischerwijs wordt voortdurend onderzocht op 
welke wijze de bouwkosten kunnen worden verlaagd, met behoud van de architectonische kwaliteit en 
duurzaamheidsambities. Met enkel besparingen op de investering kan de business case maar beperkt 
worden verbeterd. Om die reden zoekt Amsterdam ook naar verbetering van de opbrengsten en 
bijdragen. Het aantrekken van een Europese subsidie is een voorbeeld van dat laatste. Binnen de 
mogelijkheden van het bestemmingsplan zijn ook de mogelijkheden onderzocht om de opbrengsten te 
verbeteren. Ook de afwikkeling van touringcars past in beginsel binnen de mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. Met de integratie van de tijdelijke internationale touringcarterminal kan de business 
case met ca €6mln. worden verbeterd (o.b.v. 10 jaar). Tezamen met de Europese subsidie zorgt dit dus 
voor ca. € 15 mln. verbetering van de business case.

[D] D66 
1. Zijn/worden de andere grondeigenaren in het gebied betrokken bij de SMH? Zo ja op welke wijze.

Ja. 
Proces: De grondeigenaren werken met Ouder-Amstel samen in een stuurgroep. In deze stuurgroep is de 
huidige situatie inzake de tijdelijke ITT en de SMH inclusief het mogelijk geheel terugtrekken van 
Amsterdam besproken. De stuurgroep wacht de besluitvorming van de gemeenteraad af. Zij stelt haar 
vertrouwen in de raad van Ouder-Amstel.  
Inhoudelijk: Zoals bij de vragen van Ouder-Amstel Anders toegelicht is de SMH het startpunt voor de 
ontwikkeling van De Nieuwe Kern en is ontwikkeling van de SMH cruciaal voor de ontwikkeling van De 
Nieuwe Kern conform de structuurvisie en vastgestelde ambities.
Conform de samenwerkingsovereenkomst ontwikkelt gemeente Amsterdam de SMH voor eigen 
rekening en risico. De andere grondeigenaren zijn betrokken ten aanzien van de ruimtelijk inpassing, het 
programma en de voortgang van het project.
West 8 werkt in opdracht van Ouder-Amstel aan de uitwerking van het stedenbouwkundig raamwerk 
voor De Nieuwe Kern, inclusief de inpassing van de SMH in de nieuwe omgeving.

[E] VVD 
Heeft geen andere vragen behalve de vragen die tijdens de commissie gesteld zijn. 
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BIJLAGE 1 Afspraken mbt handhaving en onderhoud rond de SMH

Korte Samenvatting 

De Nieuwe Kern (DNK) wordt gefaseerd ontwikkeld door grondeigenaren Amsterdam, NS en VWV 
en/of de ontwikkelaars van hun gronden. Gemeente Ouder-Amstel heeft beperkt eigendom in het 
Exploitatiegebied en gaat deze gronden niet zelf ontwikkelen. 

Algemeen DNK:
- Na realisatie door de grondeigenaren/ontwikkelaars wordt alle openbare ruimte in DNK gefaseerd 
overgedragen aan Ouder-Amstel (eigendom en beheer) behalve de delen waar aparte afspraken over 
gemaakt worden.
- Ouder-Amstel wordt, na overdracht, verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de openbare 
ruimte (inclusief alle voorzieningen van openbaar nut) binnen De Nieuwe Kern.
- Amsterdam houdt hoofdnetauto in eigendom en beheer.
- De Gemeente Ouder-Amstel heeft primair een publiekrechtelijke rol binnen handhaving van De 
Nieuwe Kern (DNK), zijnde BOA-capaciteit reguliere taken en gebied gebonden basispolitiezorg.

Bijzondere situatie SMH:
- De SMH heeft een functie bij grootschalige evenementen in Arenapoort West. De betrokken partijen 
hebben vastgesteld dat er aparte afspraken nodig zijn over de verantwoordelijkheden met betrekking 
tot onderhoud, veiligheid en handhaving in en rond de SMH. Deze worden vastgelegd in een allonge bij 
de anterieure overeenkomst SMH.
- De benodigde afspraken over veiligheid en handhaving rond de SMH hangen direct samen met de 
functie van de SMH bij grootschalige evenementen in Arenapoort West (parkeren, kiss&ride, taxi’s) en 
de aanvullende gebiedsoverstijgende functies in de SMH (topsporthal, winterkoudeopvang). 
- Wat betreft handhaving in en op de Smart Mobility Hub (SMH) wordt in de allonge bij de anterieure 
overeenkomst SMH vastgelegd dat Amsterdam zorgt voor 24/7 toezicht en beheer binnen in en op de 
SMH. Uitgangspunt hierbij is dat de ruimte in en op de SMH privaatrechtelijk is en niet valt onder 
publieke/ openbare ruimte. 
- De handhaving in de publieke ruimte rondom de SMH is een reguliere Gemeentelijke taak, zijnde 
BOA-capaciteit en gebied gebonden politiezorg. Wat betreft handhaving rondom de Smart Mobility 
Hub (SMH) wordt in een allonge bij de anterieure overeenkomst SMH vastgelegd dat overlast die 
gekoppeld is aan een van de gebiedsoverstijgende functies in de SMH (evenementenparkeren, taxi’s, 
kiss&ride, hostel/winterkoudeopvang, sportdak, topsporthal) en die om aanvullende inzet van BOA’s 
vraagt in de openbare ruimte, voor rekening van Amsterdam is. 
- Verkeersafwikkeling tijdens evenementen, waaronder het sturen van verkeersstromen, kiss&ride en 
taxi’s in en rond de SMH, is primair een verantwoordelijkheid  van Amsterdam. Afspraken mbt de 
verkeersafwikkeling tijdens evenementen in ArenAPoort-west zijn vastgelegd in het Convenant 
bereikbaarheid. Hierin zijn ook afspraken opgenomen met betrekking tot crowdmanagement, inzet 
verkeersregelaars en tijdelijke verkeersmaatregelen en de financiering hiervan.
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1.Inleiding 

1.1 De Nieuwe Kern (DNK) en Smart Mobility Hub (SMH)
Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de 
komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als de Nieuwe 
Kern (DNK) komt ruimte voor 5.000 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor 
bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax.
Op de huidige plek van sportpark Strandvliet ontwikkelt de gemeente Amsterdam een multifunctionele 
parkeervoorziening; de Smart Mobility Hub (SMH). Op deze plek wordt parkeerruimte dubbel 
gebruikt. Dat wil zeggen, dezelfde parkeerplek wordt dan ingezet voor bijvoorbeeld evenementen, 
kantoor, bezoekers van De Nieuwe Kern én ‘kiss&ride’. Hierdoor zijn grote parkeervelden in het gebied 
niet meer nodig. Deze terreinen komen beschikbaar voor nieuwe woningen en andere ontwikkelingen 
in De Nieuwe Kern. In de SMH komen verschillende functies samen. Het wordt een multifunctioneel 
cluster dat dat parkeren combineert met faciliteiten voor binnen- en buitensport, kantoren en 
ondersteunende voorzieningen. Op de begane grond komen maatschappelijke voorzieningen, 
detailhandel, dienstverlening en horeca. Daarmee wordt het een aantrekkelijk en levendig gebied. Het 
gebouw wordt vanuit zowel De Nieuw Kern en Duivendrecht als ArenAPoort en Amsterdam Zuidoost 
goed toegankelijk. Daardoor kunnen inwoners uit deze gebieden gebruik maken van de verschillende 
functies in en om de SMH, waaronder een beweegvriendelijke ruimte en het ‘rooftop sports park’.
Het ‘rooftop sports park’ wordt circa 40.000 vierkante meter groot. Het biedt ruimte voor de huidige 
voetbalvelden van Sportpark Strandvliet, maar ook voor allerlei andere vormen van sporten, spelen en 
bewegen. Van skaten en 3x3 basketbal tot een pumptrack, een soort heuvelachtig parcours om te 
stunten met je BMX, longboard of skates. Met een beweegtuin waar sporters kunnen springen, dansen, 
rennen en freerunning. Speciale aandacht is er voor de trap aan de buitenkant van de SMH, die het dak 
met de openbare ruimte verbindt. De trap kan eventueel gecombineerd worden met interessante 
sportactiviteiten, recreatie, rustmogelijkheden en bijvoorbeeld een glijbaan.
Als alles volgens planning verloopt, worden zowel de SMH als het daarop gelegen ‘rooftop sports park’ 
medio 2025 opgeleverd.

1.2 Aanleiding
Het plangebied De Nieuwe Kern ligt binnen gemeente Ouder-Amstel. Na realisatie wordt alle openbare 
ruimte in DNK overgedragen aan Ouder-Amstel (eigendom en beheer) behalve de delen waar we 
aparte afspraken over maken. Dit is vastgelegd in het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie (december 
2021).1 Het moment van (gefaseerde) overdracht van de openbare ruimte inclusief ondergrond wordt 
per gedeelte gedaan en nader bepaald. Dit is gekoppeld aan de gefaseerde ontwikkeling van DNK. Tot 
Ouder-Amstel gronden overgedragen krijgt en de inrichting ervan accepteert blijft het in eigendom, 
onderhoud en beheer van de betreffende grondeigenaar/ontwikkelaar.

1 Amsterdam, NS en VWV zorgen dat de gronden in het Exploitatiegebied Bouw- en Woonrijp worden gemaakt. […] 
De plannen voor het Bouw- en Woonrijp maken moeten voldoen aan het op te stellen Stedenbouwkundig 
Raamwerk en de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) van de Gemeente. Met uitzondering van het gebied 
rondom de SMH omdat hier een speciaal regime geldt dat rekening houdt met evenementen. Hier is maatwerk 
mogelijk.
Amsterdam, NS en VWV en/of de ontwikkelaars van hun gronden leveren de door hen gerealiseerde Openbare 
Ruimte (inclusief alle voorzieningen van openbaar nut) per Ontwikkelveld op aan de Gemeente. De omvang, 
begrenzing en kwaliteit van hetgeen wordt opgeleverd, zal in nadere overeenkomsten worden vastgelegd (en fiscaal 
worden getoetst) tussen Amsterdam, NS, VWV of de betreffende ontwikkelaars en de Gemeente.
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Direct ten zuiden van De Nieuwe Kern ligt het evenementengebied Arenapoort West (met o.a. de JC 
ArenA, Ziggo Dome en Afas Life) wat al een eigen regime kent. Amsterdam is daar goed op toegerust 
met (afspraken over) afwijkende werktijden, calamiteiten teams, politiehandhaving, regie op verkeer 
en inzet verkeersregelaars etc. De SMH heeft een functie bij grootschalige evenementen in Arenapoort 
West. De betrokken partijen hebben vastgesteld dat er ook afspraken nodig zijn over de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot beheer, veiligheid en handhaving rond de SMH. 
De benodigde afspraken over veiligheid en handhaving rond de SMH hangen direct samen met de 
functie van de SMH bij grootschalige evenementen in Arenapoort West (parkeren, kiss&ride, taxi’s) en 
de aanvullende gebiedsoverstijgende functies in de SMH (topsporthal, winterkoudeopvang). Enerzijds 
moeten afspraken gemaakt worden over eigendom, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en 
anderzijds over openbare orde, veiligheid en handhaving. 
Tijdens evenementen geldt het convenant bereikbaarheid evenementen (2016, nieuwe versie beoogd 
2022) dat tot doel heeft ‘het tijdens piekbelasting perioden [evenementen] reguleren en optimaliseren 
van de mobiliteit en doorstroming voor alle bezoekers, bewoners, forensen en andere 
verkeersdeelnemers’ en waarin ook afspraken zijn opgenomen mbt crowdmanagement, inzet 
verkeersregelaars en tijdelijke verkeersmaatregelen.2

2.Status en afspraken mbt gebouwen en terreinen 

2.1 DNK
De Nieuwe Kern wordt gefaseerd ontwikkeld door grondeigenaren Amsterdam, NS en VWV en/of de 
ontwikkelaars van hun gronden. Gemeente Ouder-Amstel heeft beperkt eigendom in het 
Exploitatiegebied en gaat deze gronden niet zelf ontwikkelen. De Gemeente heeft daarmee primair 
een publiekrechtelijke rol binnen de ontwikkeling van DNK, zijnde publiekrechtelijke toetsing van de 
plannen voor het Exploitatiegebied om via het traject van bestemmingsplannen/omgevingsplannen tot 
omgevingsvergunningen te komen.
Vanuit haar publiekrechtelijke rol heeft de Gemeente een actieve rol ten aanzien van het gezamenlijk 
met de grondeigenaren laten opstellen van het Stedenbouwkundig Raamwerk.
Daarnaast heeft de Gemeente een actieve rol ten aanzien van de ontwikkeling van de maatschappelijke 
voorzieningen en een rol ten aanzien van de bovenwijkse voorzieningen.
Over de ontwikkeling van de Ontwikkelvelden door NS, VWV en Amsterdam worden nadere afspraken 
vastgelegd in een Afsprakenkader Uitvoeringsstrategie en in anterieure overeenkomsten.

1. Openbare ruimte DNK
Status: openbare ruimte
Toekomstig beheerder OR: gemeente O-A
Rol handhaving O-A: BOA-capaciteit reguliere taken, gebied gebonden basispolitiezorg (wijkagent). 
Onduidelijk of er een nieuwe wijkagent bij komt. Dit wordt tzt door de politie bepaald, dat is nu nog te 
vroeg.

2 Op basis van dit convenant komen de financiën voor de inzet hiervan geheel vanuit de convenant systematiek, 
waardoor deze kosten niet voor rekening van gemeente Ouder-Amstel komen.
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Afspraken: conform afsprakenkader ontwikkelstrategie: Amsterdam, NS en VWV zorgen dat de 
gronden in het Exploitatiegebied Bouw- en Woonrijp worden gemaakt. […] De plannen voor het Bouw- 
en Woonrijp maken moeten voldoen aan het op te stellen Stedenbouwkundig Raamwerk en de LIOR 
(Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) van de Gemeente. Met uitzondering van het gebied rondom de 
SMH omdat hier een speciaal regime geldt dat rekening houdt met evenementen. Hier is maatwerk 
mogelijk.
Amsterdam, NS en VWV en/of de ontwikkelaars van hun gronden leveren de door hen gerealiseerde 
Openbare Ruimte (inclusief alle voorzieningen van openbaar nut) per Ontwikkelveld op aan de 
Gemeente. De omvang, begrenzing en kwaliteit van hetgeen wordt opgeleverd, zal in nadere 
overeenkomsten worden vastgelegd (en fiscaal worden getoetst) tussen Amsterdam, NS, VWV of de 
betreffende ontwikkelaars en de Gemeente. 
Amsterdam houdt hoofdnetauto in eigendom en beheer.

2.2 SMH
In allonge bij de anterieure overeenkomst SMH wordt vastgelegd dat Amsterdam zorgt voor 24/7 
toezicht en beheer binnen in de SMH. Uitgangspunt hierbij is dat de ruimte in op op de SMH 
privaatrechtelijk is en niet valt onder publieke/ openbare ruimte.
De SMH komt in lijn met de afspraken die vastgelegd worden in de allonge 24/7 onder toezicht van 
lokale beheerders en een regiekamer: De SMH zal tijdens openingstijden bemand worden door 
beheerders en 24/7 bewaakt worden door de centrale meldkamer. 
Vanwege de Amsterdamse belangen en verplichtingen beoogt zij de exploitatie van de SMH in eigen 
beheer te houden, waarbij directie Parkeren als uitvoerend organisatieonderdeel optreedt. 
De SMH biedt voorzieningen voor buffer, kiss & ride, fietsenstalling en taxiverkeer, zodat de openbare 
ruimte daar niet door belast wordt.

1. Parkeergarage 
Status: Private ruimte (eigendom Amsterdam) die publiek toegankelijk is. Toegangsregime voor 
auto’s dmv slagbomen. Geen onderdeel van de openbare weg. Het gebouw is wel afsluitbaar, 
maar het uitgangspunt is dat deze aan de oostzijde vrij toegankelijk is voor voetgangers.3

Beheer & toezicht: Amsterdam.
Rol handhaving: BOA-capaciteit geen, politie opsporingsbevoegdheid.
Evenementen: verkeersafwikkeling tijdens evenementen, waaronder het sturen van 
verkeersstromen, kiss&ride en taxi’s in en rond de SMH, is primair een verantwoordelijkheid  van 
Amsterdam. Afspraken mbt de verkeersafwikkeling tijdens evenementen in ArenAPoort-west 
zijn vastgelegd in het Convenant bereikbaarheid. Hierin zijn ook afspraken opgenomen met 
betrekking tot crowdmanagement, inzet verkeersregelaars en tijdelijke verkeers-maatregelen 
en de financiering hiervan.
Afspraken: conform anterieure overeenkomst SMH en convenant bereikbaarheid evenementen, 
geen aanvullende afspraken nodig.

3 Vanwege de functie van de hub, toegankelijk en uitnodigend, waarin veel verschillende functies een plek krijgen, is 
ervoor gekozen om de parkeergarage niet standaard af te sluiten zoals bij andere parkeergarages.
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2. Sportdak (rooftop sports park), inclusief trappen 
Het dak van de SMH wordt ingericht als sportpark. Het sportdak, inclusief de trappen die het 
sportdak verbinden met het maaiveld, is publiek toegankelijk maar is geen onderdeel van de 
openbare ruimte in de zin van de APV. 
Status: Private ruimte (eigendom Amsterdam) die publiek toegankelijk is. Onderhoud, toezicht 
en beheer vallen dus onder verantwoordelijkheid van eigenaar Amsterdam.  
Beheer & toezicht: gemeente Amsterdam 
Rol handhaving: geen rol op het sportdak (want privaat gebied). BOA-capaciteit alleen 
reguliere taken in de openbare ruimte om SMH heen dus niet op het dak. Gebied gebonden 
basispolitiezorg (wijkagent). SMH zelf (gebouw incl dak en trappen) valt onder de 
verantwoordelijkheid van Amsterdam. 
Voor (de) kantine(s) dient een exploitatievergunning worden aangevraagd bij de gemeente 
Ouder-Amstel. De handhaving hierop wordt door de gemeente Ouder-Amstel uitgevoerd.
Afspraken: conform anterieure overeenkomst SMH. 24/7 beheer en toezicht in en op de SMH 
wordt vastgelegd in de allonge bij de anterieure overeenkomst.

3. Taxistandplaats & Kiss&ride (binnen SMH)
Status: Privaatrechtelijke ruimte die publiek toegankelijk is. Toezicht en beheer valt onder 
verantwoordelijkheid van eigenaar Amsterdam. Gebouw is afsluitbaar, maar uitgangspunt is 
dat het aan de oostzijde voor voetgangers in principe 24/7 toegankelijk is. De taxistandplaats 
ligt binnen het gebouw dus de wegenverkeerswet of APV zijn niet van toepassing. Idem voor 
kiss&ride.
Beheer & toezicht: Amsterdam. 
Rol handhaving O-A: BOA-capaciteit geen, politie opsporingsbevoegdheid.
Afspraken: conform anterieure overeenkomst en convenant bereikbaarheid evenementen. 
24/7 beheer en toezicht in en op de SMH wordt vastgelegd in de allonge bij de anterieure 
overeenkomst. 
Aanvullend: Amsterdam zoekt bij het opstellen van regels die binnen het gebouw van 
toepassing zijn voor taxi’s afstemming met de Gemeente, om te zorgen dat de regels die in het 
gebouw gaan gelden aansluiten bij de regelgeving in de openbare ruimte.

4. Winterkoude opvang (in plint SMH)
Binnen het bestemmingsplan SMH is het mogelijk om winterkoude-opvang te realiseren 
(maximaal 100 slaapplekken). Dit betreft nachtopvang voor dak- en thuislozen bij 
winterkoude, in de periode november tot medio april, en alleen wanneer de 
weersomstandigheden zodanig zijn dat het medisch niet verantwoord is om buiten te slapen. 
Status: Binnen is privaat, maar om de ingangen heen en rond het gebouw is de openbare 
ruimte. De winterkoudeopvang valt binnen het gebouw SMH (in de oostelijke plint), waarvoor 
24/7 beheer en toezicht is afgesproken met Amsterdam (en vast wordt gelegd in de allonge). 
Dat geldt dus ook voor deze functie.
Beheer & toezicht: Gemeente Amsterdam (centrumgemeente regiofunctie)
Gebruik:- Maximaal 1500 m2

- Maximaal 100 slaapplekken.
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- Winterkoudeopvang; nachtopvang dak- en thuislozen uit de regio4 bij winterkoude 
omstandigheden5. 
- Zomermaanden gebruik als hostel (voor toeristen).

Rol handhaving: Binnen geen. Buiten in de openbare ruimte toezicht en handhaving op 
leefbaarheid door BOA’s Ouder-Amstel. Kosten voor zover boetes niet kostendekkend zijn te  
verhalen op Amsterdam via allonge.
Voorstel (vast te leggen in allonge): 
- Met betrekking tot rondhangen en sociale veiligheid in en rond het gebouw zorgt 

Amsterdam dat dit aparte aandacht krijgt in het ontwerp van het verblijf en in het ontwerp 
van de rest van het gebouw. Daarnaast zorgt Amsterdam voor toezicht en begeleiding 
zoals bij daklozenopvang- en nachtopvanglocaties gebruikelijk is.

- Overlast die gekoppeld is aan de winterkoudeopvang en die om aanvullende inzet van 
BOA’s vraagt in de openbare ruimte, is voor rekening van Amsterdam.

- Overlast rond het gebouw (rondhangen, blijven hangen) is te ondervangen door haal- en 
brengservice gebruikers. En/of inzet beveiligingsbedrijf op piekmomenten.

Afspraken: nader vast te leggen in een allonge bij de anterieure overeenkomst SMH.

5. Openbare ruimte rond de SMH (zie ook tekening volgende pagina)
Status: publieke ruimte
Beheer en onderhoud: Het openbaar gebied direct rond de SMH blijft in eigendom en beheer 
van Amsterdam (dit wordt dus wel onderdeel van de openbare ruimte, maar eigendom, beheer 
en onderhoud blijven bij Amsterdam). 
Amsterdam houdt hoofdnetauto in eigendom en beheer. Het is mogelijk dat de 
ontsluitingsroutes tussen de SMH en de Holterbergweg toegevoegd worden aan het 
hoofdnetauto.
Rol handhaving O-A: BOA-capaciteit reguliere taken, gebied gebonden basispolitiezorg 
(wijkagent). Politie verdeelt het in event en non-event. Non-event + wijkagent, event gelang 
het risico inzet politie SGBO of andere vorm van inzet.
Afspraken: afspraken mbt eigendom, onderhoud en beheer van de OR rond de SMH worden 
vastgelegd in een allonge bij de anterieure overeenkomst SMH. 
Voorstel mbt extra inzet BOA’s (vast te leggen in allonge):
- Overlast die gekoppeld is aan een van de gebiedsoverstijgende functies in de SMH 

(evenementenparkeren, taxi’s, kiss&ride, hostel/winterkoudeopvang, sportdak, 

4 Geen financieel risico voor Ouder-Amstel omdat men zich niet als bewoner kan inschrijven.
5 De GGD-afdelingen van de vier grote steden (waaronder Amsterdam) bepalen wanneer de winterkouderegeling 

van start gaat en wanneer deze weer wordt beëindigd. Het gaat om weersomstandigheden die zodanig zijn dat het 

niet medisch verantwoord is om buiten te slapen. Alle grote steden bieden dus tegelijk de winterkouderegeling 

aan. De regeling duurt meestal enkele nachten en kan afhankelijk van het weer in de wintermaanden (november – 

medio april) enkele keren van kracht zijn (in totaal gaat het per winter dus om een beperkt aantal nachten). 

weersomstandigheden die zodanig zijn dat het niet medisch verantwoord is om buiten te slapen. Alle grote steden 

bieden dus tegelijk de winterkouderegeling aan. De regeling duurt meestal enkele nachten en kan afhankelijk van 

het weer in de wintermaanden (november – medio april) enkele keren van kracht zijn (in totaal gaat het per winter 

dus om een beperkt aantal nachten). 
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topsporthal, ITT) en die om aanvullende inzet van BOA’s vraagt in de openbare ruimte, is 
voor rekening van Amsterdam. 

- 6 maanden na in gebruik name vindt een eerste evaluatie plaats over het functioneren van 
de SMH. Hierbij zijn vertegenwoordigers van Ouder-Amstel en Amsterdam aanwezig.

- Is sprake van overlast in de OR die gekoppeld is aan een van de gebiedsoverstijgende 
functies in de SMH? Dan zorgt Amsterdam voor handhaving ofwel een financiële bijdrage 
voor de inzet van de BOA’s van Ouder-Amstel. 

- Daarna jaarlijks evaluatie. 
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BIJLAGE 2 Overzicht afspraken en besluiten tijdelijke ITT

Besluiten en afspraken - samenvatting

Vanaf 2016 werkt Amsterdam aan de ontwikkeling van de planontwikkeling voor een tijdelijke 
touringcarterminal bij station Duivendrecht. 
Dit is in lijn met het collegebesluit hierover op 15 november 2016  om mee te werken aan verder 
onderzoek: 

1. Instemmen met het verder onderzoek naar de tijdelijke internationale buspassagiers-terminal bij 
station Duivendrecht.

2. Als voorwaarden hierbij te stellen een goede langzaam verkeer verbinding van de terminal naar 
het Arena gebied; meervoudig ruimtegebruik; duurzaamheid als integraal onderdeel van dit 
project. 
> bij besluit toegevoegd bij punt 2: sociale veiligheid en beheer openbare ruimte.

3. Indien deze voorwaarden niet voldoende ingevuld worden niet mee te werken aan een tijdelijke 
terminal.

In januari 2018 heeft het College van Ouder-Amstel besloten mee te werken aan de uitwerking van het 
initiatief, met behoud van eerder genoemde voorwaarden en de toevoeging dat de terminal in goede 
samenhang met de planvorming van DNK ontwikkeld moet worden.

In juni 2021 is afgesproken om een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de 
tijdelijke ITT in te passen in de SMH. 
Het College en de Raad zijn hier in augustus 2021 over geïnformeerd en op 30 september 2021 is dit 
onderwerp op verzoek van de Raad nader besproken in de commissie grote projecten. Daarbij is een 
motie vreemd aangenomen; Motie Tijdelijke Internationale Busterminal (ITT). Hierin heeft de Raad aan 
het College verzocht om 

- de gesprekspartners voor de ITT op de hoogte te brengen van het feit dat de gemeenteraad 
nog niet overtuigd is dat een ITT in de gemeente Ouder-Amstel gerealiseerd moet worden en 

- ervoor te zorgen dat in de onderzoeken naar de realisatie van een ITT bij de mobiliteitshub het 
effect op de bereikbaarheid, openbare orde, (sociale) veiligheid, luchtkwaliteit, leefbaarheid 
van het gebied meegenomen wordt zonder dat dit tot kosten voor Ouder-Amstel leidt. 

- aan te tonen welke toegevoegde waarde de tijdelijke ITT heeft voor Ouder-Amstel en dat deze 
geen negatief effect heeft op de leefbaarheid in en bereikbaarheid van Ouder-Amstel.

De resultaten van de uitgebreide studie naar de mogelijke inpassing van de ITT in de SMH laten zien dat 
de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet aan alle voorwaarden van Ouder-Amstel, op 
diverse criteria meerwaarde biedt ten opzichte van de locatie bij station Duivendrecht en dat deze geen 
negatief effect heeft op de leefbaarheid in en bereikbaarheid van Ouder-Amstel. 

Het college heeft op basis van de afwegingsnotitie de voorkeur uitgesproken voor de SMH als locatie 
voor de tijdelijke inpassing van de ITT en heeft de raad hierbij in de gelegenheid gesteld voor het uiten 
van wensen en bedenkingen.
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Welke besluiten heeft het College al genomen over de ITT?

- 15 november 2016 Besluit medewerking verder onderzoek.
Gemeente Amsterdam is een onderzoek gestart naar potentiële locaties voor een tijdelijke 
internationale buspassagiersterminal (maximaal 10 jaar). Gemeente Amsterdam heeft bij 
Ouder-Amstel aangeklopt omdat een locatie bij station Duivendrecht als goede optie wordt 
gezien door de ligging aan de zuidoostkant van Amsterdam. Aan Ouder-Amstel wordt 
gevraagd in te stemmen met verder onderzoek naar de tijdelijke busterminal.
Besluiten:
1. Instemmen met het verder onderzoek naar de tijdelijke internationale 
buspassagiersterminal bij station Duivendrecht.
2. Als voorwaarden hierbij te stellen een goede langzaam verkeer verbinding van de terminal 
naar het Arena gebied; meervoudig ruimtegebruik; duurzaamheid als integraal onderdeel van 
dit project.
> bij besluit toegevoegd bij punt 2: sociale veiligheid en beheer openbare ruimte
3. Indien deze voorwaarden niet voldoende ingevuld worden niet mee te werken aan een 
tijdelijke terminal.

- Januari 2018 Besluit medewerking uitwerking plannen
Ouder-Amstel werkt mee aan de uitwerking van het initiatief, met behoud van eerder 
genoemde voorwaarden. Tevens dient de terminal in goede samenhang met de planvorming 
van DNK ontwikkeld te worden. 

- 3 september 2019 Toelichting stavaza ITT in projectbespreking
Geen besluiten voorgelegd. Update planvorming en Nota van Uitgangspunten

- 19 oktober 2020 Toelichting stavaza DNK incl ITT  in projectbespreking
Mbt ITT: Voorkeursbesluit ITT in Amsterdam is genomen. Hiermee is binnen Amsterdam 
groen licht en mandaat gegeven om de terminal verder te ontwikkelen en vorm te geven. Het 
voorkeursbesluit is gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten welke is gebaseerd op de 
voorwaarden zoals gesteld door OA en is besproken in het BO 7 november 2019 met gemeente 
Amsterdam. In afwijking van de toelichtende tekst  bij het voorkeursbesluit en conform eis OA 
is door de ambtelijke opdrachtgevers nadrukkelijk afgesproken dat de terminal voor maximaal 
10 jaar een vergunning krijgt. Dit komt in de anterieure overeenkomst waar momenteel aan 
gewerkt wordt.
Nieuwe ontwikkeling; Amsterdam meldt nieuwe inzichten: 4 maal zo veel reizigers verwacht 
bij 2 maal zoveel bussen. Reactie OA: Verbazing uitgesproken, analyses nodig wat dit 
betekent, nieuw raadsbesluit nodig.     

- 24 augustus 2021 Toelichting college + raad mbt besluit BO 24 juni 2021
Op 24 juni 2021 is in het bestuurlijk overleg De Nieuwe Kern door de betrokken wethouders 
van Amsterdam en Ouder-Amstel besloten om in te stemmen met het uitvoeren van een 
verkenning naar de mogelijkheden om de tijdelijke Internationale Touringcar Terminal (ITT) in 
te passen in de Smart Mobility Hub (SMH). De werkzaamheden voor de ITT op de locatie bij
station Duivendrecht worden gedurende deze verkenning stilgelegd. 
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Besluiten:
1 Kennis te nemen van raadsmemo “Stand van zaken tijdelijke Internationale Touringcar 
Terminal”.
2 De raadsmemo “Stand van zaken  tijdelijke Internationale Touringcar Terminal” via het 
postoverzicht te delen met de gemeenteraad.

- 24 mei 2022 Besluit voorkeurslocatie tijdelijke ITT
Het onderzoek naar de voordelen en nadelen van de ITT in de SMH laat zien dat de tijdelijke 
ITT ruimtelijk goed inpasbaar is in de SMH, met waarborging van de verkeersveiligheid. Ook 
blijkt de touringcarterminal op een positieve wijze bij te dragen aan de maatschappelijk-
economische waarde van de SMH. 
Om een afgewogen besluit te kunnen nemen over de beste locatie voor de tijdelijke 
touringcarterminal zijn door Ouder-Amstel vervolgens drie varianten met elkaar vergeleken 
(2022-05-18 afwegingsnotitie inpassing ITT ). Uit de varianten-vergelijking kon geconcludeerd 
worden dat de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet aan alle voorwaarden van 
Ouder-Amstel en op diverse criteria meerwaarde biedt ten opzichte van de locatie bij station 
Duivendrecht. 
Besluiten:
1. De SMH als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de tijdelijke ITT, en daarbij in een 

overeenkomst de volgende randvoorwaarden vast te leggen:

- maximaal 45.000 touringcars per jaar,
- tijdelijkheid van de inpassing: maximaal 10 jaar, 
- evenementen-parkeren gaat altijd voor.

2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen voor het uiten van wensen en bedenkingen 
over de realisatie van de ITT en hiervoor bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan 
te bieden, inclusief afwegingsnotitie.

Bestuurlijk Overleg DNK (Ouder-Amstel + Amsterdam)

- 24 oktober 2016Voorstel keuze locatie Duivendrecht incl. 5 voorwaarden O-A
- 7 november 2019 Nota van Uitgangspunten ITT. 

Ouder-Amstel: Deze concept NvU sluit goed aan bij de door ons eerder gestelde 
randvoorwaarden. Met de opzet van deze NvU kunnen wij dus instemmen. Wat ons betreft 
kan Amsterdam deze NvU dus onderdeel maken van haar verdere besluitvorming. Wij zelf 
gaan er niet nu een apart bestuurlijk besluit van maken/over nemen. Dat doen we gekoppeld 
aan de anterieure overeenkomst, die moet voor de kwaliteitsborging gaan zorgen en is (net als 
altijd bij faciliterend grondbeleid) noodzakelijk voordat wij een planologische procedure gaan 
voeren.

- 18 maart 2021 Notitie Amsterdam (ter informatie) stavaza ITT
- 24 juni 2021 Instemmen met de nadere uitwerking van de inpassing van de 

tijdelijke Internationale Touringcarterminal (ITT) in de Smart Mobility Hub (SMH). 
Bijgevoegde stukken: gezamenlijke notitie (20210519 memo touringcars in SMH def) met 
oplegnotitie (Oplegger bestuurlijk overleg DNK 24 juni 2021 DEF)
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Welke besluiten heeft de Raad al genomen over de ITT?

De raad is in het beginproces betrokken via de raadswerkgroep DNK. Er zijn geen stukken ter 
besluitvorming voorgelegd. Wel is de raad tussentijds geïnformeerd via het postoverzicht, 
beantwoording raadsvragen en Commissie Ruimte/Grote projecten.

Op welke momenten is de Raad nader geïnformeerd over de ITT?
- 17 november 2016  Mondeling heeft projectwethouder Marian van der Weele het 

standpunt van het college t.a.v. het verzoek van Amsterdam besproken in de raadwerkgroep 
DNK.

- 9 februari 2017 Projectwethouder Marian van der Weele heeft de raadswerkgroep 
DNK geïnformeerd over het onderzoek naar de buspassagiersterminal.

- 23 februari 2017 en 2 maart 2017  informatie (onder geheimhouding) via postoverzicht (mede 
n.a.v. raadsvragen)
“collegevoorstel busterminal Duivendrecht” 15 nov 2016 
“151025 memo bestuurlijk overleg internationale buspassagiersterminal Duivendrecht” 
“161107 beantwoording aanvullende vragen gemeente ouder-amstel”

- 16 november 2017  Presentie (onder geheimhouding) aan raadswerkgroep en 
inhoudelijke discussie Verkenning Tijdelijke Touringcarterminal Duivendrecht
“20171116 Presentatie Touringcarterminal Duivendrecht”

- November 2017 raadsvragen OAA (schriftelijk beantwoord)

- 1 februari 2018 Commissie ruimte. Raadsmemo 2018/03
Dit betreft geen raadsvoorstel. De adviezen die door diverse commissieleden zijn gedaan, 
worden meegenomen in het verdere traject. De meeste fracties (D66, CDA, NB, OAA, PvdA) 
adviseren om de terminal nu voor tien jaar te verlenen en dan na negen jaar te evalueren en 
terug te komen naar de raad voor een eventuele verlenging met vijf jaar. Enkele fracties (VVD, 
OAA) vinden een busterminal op deze plek niet opwegen tegen andere mogelijkheden van dit 
gebied.
“180109 raadsmemo touringcarterminal Duivendrecht – definitief”

- 2019/2020/2021 stavaza via nieuwsbrieven en tussentijdse raadspresentaties DNK

- 25 augustus 2021 raadsmemo via postoverzicht
“20210817 raadsmemo verkenning inpassing ITT in SMH_definitief”
“Bijlage_ raadsinformatiebrief Amsterdam - verkenning inpassing ITT in SMH_definitief”

- 30 september 2021 commissie grote projecten
Raadsmemo op verzoek van de Raad nader besproken in de commissie grote projecten. 
Daarbij is een motie vreemd aangenomen; Motie Tijdelijke Internationale Busterminal (ITT).
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- 23 juni 2022 commissie ruimte & gebiedsontwikkeling
Het college heeft op basis van de studie en de afwegingsnotitie de voorkeur uitgesproken voor 
de SMH als locatie voor de tijdelijke inpassing van de ITT en heeft de raad hierbij in de 
gelegenheid gesteld voor het uiten van wensen en bedenkingen.
Naar aanleiding van de bespreking in de commissie ruimte en gebiedsontwikkeling is 
vervolgens besloten een extra technische sessie te organiseren om de vragen van de raad 
nader te kunnen bespreken.

Overzicht relevante stukken: 
2016

- Collegevoorstel busterminal Duivendrecht - 15 nov 2016 
- 151025 memo bestuurlijk overleg internationale buspassagiersterminal Duivendrecht 
- 161107 beantwoording aanvullende vragen gemeente ouder-amstel

2017

- 20171116 Presentatie Touringcarterminal Duivendrecht
- 171218 Eindrapportage Verkenning Touringcarterminal Duivendrecht DEF

2018

- 180109 raadsmemo touringcarterminal Duivendrecht – definitief
2019

- 190903 presentatie ITT projectbespreking college
2021

- 20210519 memo touringcars in SMH def
- Oplegger bestuurlijk overleg DNK 24 juni 2021 DEF
- 20210817 Collegevoorstel raadsmemo verkenning ITT in SMH
- 20210817 raadsmemo verkenning inpassing ITT in SMH_definitief
- Bijlage_ raadsinformatiebrief Amsterdam - verkenning inpassing ITT in SMH_definitief
- 30 september 2021: Motie Tijdelijke Internationale Busterminal (ITT) 

2022

- SMH Verslag studie integratie ITT_definitief_20220426
- 2022-05-18 afwegingsnotitie inpassing ITT
- 2022-05-19 Collegevoorstel ITT 
- 2022-05-19 Raadsvoorstel 2022-45 tijdelijke ITT
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BIJLAGE 3 Overzicht afspraken en besluiten SMH

Welke besluiten heeft de Raad al genomen over de SMH?

1. Raad heeft op 27 september 2017  (besluitnr. 2017/52) Ingestemd met de SOK DNK (men had 
geen wensen en/of bedenkingen en gaf geen wenken mee aan het College ). In de SOK is de 
SMH een onderdeel dat apart benoemd is. Vastgelegd wordt dat deze er moet komen en dat 
dit voor rekening en risico gemeente Amsterdam zal zijn. 

2. De SOK regelt ook dat dit inclusief de sport er bovenop is. Er is nog niet vastgelegd welke tak 
van sport.

3. De locatie staat op de kaart die bij de SOK hoort. Die locatie kon en kan dus op de instemming 
van de raad rekenen.

4. Sindsdien is de raad regelmatig bijgepraat via de standaard nieuwsbrieven (4 maal per jaar) en 
met aparte informatie bijeenkomsten.

5. Specifiek is de raad op 3 oktober 2019  in een informatie bijeenkomst bijgepraat over de 
inhoud van de concept structuurvisie, waarin ook de SMH toegelicht is (dit was dus voordat het 
College instemde met de concept Structuurvisie, zie volgende kop voor de besluiten van het 
College).

6. 28 januari 2021. (besluitnr. 2020/65) Geen wensen en bedenkingen bij het tekenen van de 
anterieure overeenkomst SMH.   

7. 25 maart 2021. (besluitnr. 2021/07)  Vaststellen (gewijzigd) van het bestemmingsplan SMH.  
Bij de behandeling van het bestemmingsplan door de Commissie Grote projecten en in de 
Gemeenteraad zijn vragen gesteld over openbare orde en veiligheid in relatie tot de 
winterkoudeopvang die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.
- Toegezegd is dat Amsterdam verantwoordelijk is (centrumgemeente) en dat er geen 

financieel risico voor Ouder-Amstel omdat men zich niet als bewoner kan inschrijven.
- Mbt rondhangen en sociale veiligheid is toegezegd dat dit aparte aandacht krijgt in het 

ontwerp van het verblijf en in het ontwerp van de rest van het gebouw. Daarnaast de 
begeleiding zoals bij dit soort locaties normaal is die ook effectief is.  

- Kosten voor handhaving en veiligheid: in de ontwikkelstrategie / aanvullende overeen-
komst SMH worden afspraken opgenomen over bijzonder beheerregime rond de SMH. 

8. 27 januari 2022. (besluitnr. 2022/05)  Vaststellen beeldkwaliteitsplan SMH.

Welke besluiten heeft het College al genomen over de SMH?

1. 29 augustus 2017 Ondertekenen van de SOK met daarin de kaart met de SMH en de 
afspraken over rekening en risico Amsterdam inclusief de sport op het dak.
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2. 18 augustus 2020 College stelt vast dat er geen MER hoeft te worden gemaakt voor de SMH.

3. 29 september 2020 Vrijgave ontwerp bestemmingsplan SMH voor publicatie. 

4. 1 december 2020 Ondertekenen anterieure overeenkomst (bij geen wensen en bedenkingen 
raad).

5. 16 februari 2021 voorstel aan de raad om bestemmingsplan SMH gewijzigd vast te stellen 
(wijzigingen nav zienswijzen). 

6. 21 december 2021 voorstel aan de raad om beeldkwaliteitsplan SMH vast te stellen.

Programma in de SMH  (op basis van vastgesteld bestemmingsplan) 
- circa 84.000 m2 bvo parkeerfaciliteiten (circa 2.400 parkeerplaatsen). 

De parkeervoorzieningen zijn flexibel in te zetten voor auto’s, bussen, kiss&ride en 
taxistandplaatsen.

- circa 35.000 m2 sportpark op het dak, 
- circa 9.000 m2 bvo sporthalcomplex (zuidkavel), 
- circa 1.500 m2 bvo sportaccommodatie (clubhuis op het dak), 
- circa 15.000 tot maximaal 30.000 m2 bvo kantoorfuncties (zuidkavel),
- circa 1.000 m2 bvo voorzieningen (commercieel, horeca en retail), 
- circa 3.500 m2 bvo overige maatschappelijke voorzieningen, zoals politiepost, praktijkruimte 

voor (sport-)fysiotherapie en een winteropvang van circa 1.500 m2.

M.b.t. winterkoudeopvang
- Opgenomen in het Bestemmingsplan SMH (vastgesteld maart 2021)
- Maximaal 1500 m2
- Maximaal 100 slaapplekken.
- Winterkoude-opvang: nachtopvang dak- en thuislozen bij winterkoude (in de periode 

november tot medio april, en alleen wanneer de weersomstandigheden zodanig zijn dat het 
medisch niet verantwoord is om buiten te slapen). 

o De GGD-afdelingen van de vier grote steden (waaronder Amsterdam) bepalen 
wanneer de winterkouderegeling van start gaat en wanneer deze weer wordt 
beëindigd. Alle grote steden bieden dus tegelijk de winterkouderegeling aan.

o De regeling duurt meestal enkele nachten en kan afhankelijk van het weer in de 
wintermaanden enkele keren van kracht zijn (in totaal gaat het per winter dus om een 
beperkt aantal nachten). 

- Geen financieel risico voor Ouder-Amstel omdat men zich niet als bewoner kan inschrijven. 
- Zomermaanden gebruik als hostel (voor toeristen).
- Amsterdam is verantwoordelijk (centrumgemeente).
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- Rondhangen en sociale veiligheid: Dit krijgt aparte aandacht in het ontwerp van het verblijf en 
in het ontwerp van de rest van het gebouw. Daarnaast de begeleiding zoals bij dit soort 
locaties normaal is die ook effectief is.  Ervaring is dat overlast dan meevalt men is in de winter 
graag binnen in plaats van buiten.

- Kosten voor handhaving en veiligheid: onderdeel van nadere afspraken over bijzonder 
beheerregime rond de SMH, vast te leggen in allonge bij de ant ovk SMH.

Update aan bestuurders O-A mbt aanpak OOV rond SMH (31 mei 2021)
- Het overleg is op verzoek van de bestuurders (projectwethouder DNK en Burgemeester) van 

Ouder-Amstel ingepland, met daarbij de vraag aan Amsterdam om een update over de 
(aanpak van) veiligheid en handhaving in het gebied rond de ArenA en het gebied rond de 
(toekomstige) Smart Mobility Hub.

- Aanwezig: Joyce Langenacker, Willem Jansen, Klazien Haitjema (Ouder-Amstel) en Ellen 
Nieuweboer, Saskia Park, Koen Raats (gemeente Amsterdam).

- Aanleiding: winteropvang SMH maar ook breder veiligheid en openbare orde bij 
evenementen.

- Toezicht in het gebied is wenselijk. Politiepost Vlierbosdreef naar SMH? Loketfunctie?
- Let op verschil tussen handhaving en politie; vragen verschillende afspraken. Aanpassing van 

de verordening O-A nodig om handhaven door Amsterdam mogelijk te maken. 
Handhavingsarrangement? 

- Mbt handhavingsvraag: meer duidelijkheid nodig wat is er nodig, wat is er wenselijk, welk 
gebied. Doel: afspraken en verantwoordelijkheden goed regelen en vastleggen.

- Vanuit Amsterdam aangegeven graag aan de voorkant een aantal zaken goed te willen 
regelen, zoals beheer en openbare veiligheid.

- In een allonge bij de anterieure ovk SMH afspraken vastleggen? Ook vastleggen dat de 
winteropvang geen extra kosten (handhaving!) geeft voor Ouder-Amstel.

Aanvullende afspraken: allonge
Het plangebied De Nieuwe Kern ligt binnen gemeente Ouder-Amstel. Na realisatie wordt alle openbare 
ruimte in DNK overgedragen aan Ouder-Amstel (eigendom en beheer) behalve de delen waar we 
aparte afspraken over maken. Dit is vastgelegd in het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie (december 
2021). Het moment van (gefaseerde) overdracht van de openbare ruimte inclusief ondergrond wordt 
per gedeelte gedaan en nader bepaald. Dit is gekoppeld aan de gefaseerde ontwikkeling van DNK. Tot 
Ouder-Amstel gronden overgedragen krijgt en de inrichting ervan accepteert blijft het in eigendom, 
onderhoud en beheer van de betreffende grondeigenaar/ontwikkelaar.
Bijzondere situatie SMH:
- De SMH heeft een functie bij grootschalige evenementen in Arenapoort West. De betrokken partijen 
hebben vastgesteld dat er aparte afspraken nodig zijn over de verantwoordelijkheden met betrekking 
tot onderhoud, veiligheid en handhaving in en rond de SMH. Deze worden vastgelegd in een allonge bij 
de anterieure overeenkomst SMH.
- De benodigde afspraken over veiligheid en handhaving rond de SMH hangen direct samen met de 
functie van de SMH bij grootschalige evenementen in Arenapoort West (parkeren, kiss&ride, taxi’s) en 
de aanvullende gebiedsoverstijgende functies in de SMH (topsporthal, winterkoudeopvang). 
- Wat betreft handhaving in en op de SMH wordt in de allonge bij de anterieure overeenkomst SMH 
vastgelegd dat Amsterdam zorgt voor 24/7 toezicht en beheer binnen in en op de SMH. Uitgangspunt 
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hierbij is dat de ruimte in en op de SMH privaatrechtelijk is en niet valt onder publieke/ openbare 
ruimte. 
De handhaving in de publieke ruimte in DNK en rondom de SMH is een reguliere gemeentelijke taak, 
zijnde BOA-capaciteit en gebied gebonden politiezorg. Wat betreft handhaving in de openbare ruimte 
rondom de SMH wordt in de allonge bij de anterieure overeenkomst SMH vastgelegd dat overlast die 
gekoppeld is aan een van de gebiedsoverstijgende functies in de SMH (evenementenparkeren, taxi’s, 
kiss&ride, hostel/winterkoudeopvang, sportdak, topsporthal) en die om aanvullende inzet van BOA’s 
vraagt in de openbare ruimte, voor rekening van Amsterdam is.
- Verkeersafwikkeling tijdens evenementen, waaronder het sturen van verkeersstromen, kiss&ride en 
taxi’s in en rond de SMH, is primair een verantwoordelijkheid  van Amsterdam. Afspraken mbt de 
verkeersafwikkeling tijdens evenementen in ArenAPoort-west zijn vastgelegd in het Convenant 
bereikbaarheid. Hierin zijn ook afspraken opgenomen met betrekking tot crowdmanagement, inzet 
verkeersregelaars en tijdelijke verkeersmaatregelen en de financiering hiervan.

In allonge wordt in ieder geval ook geregeld dat Amsterdam zorgt voor 24/7 toezicht en beheer in en op 
de SMH (binnen het gebouw, op de trappen en op het sportdak): 

- De SMH staat 24/7 onder toezicht van lokale beheerders en een regiekamer. 
- Vanwege de gemeentelijke belangen en verplichtingen beoogd Amsterdam de exploitatie van 

de SMH in eigen beheer te houden, waarbij directie Parkeren als uitvoerend 
organisatieonderdeel optreedt. De SMH zal tijdens openingstijden bemand worden door 
beheerders en 24/7 bewaakt worden door de centrale meldkamer.


