
RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022, nummer 2022/45

BESLUIT :

1. Geen wensen of bedenkingen te hebben bij het collegebesluit om de SMH als locatie aan te 
wijzen voor de tijdelijke internationale touringcarterminal, mits in een overeenkomst of 
omgevingsvergunning de volgende randvoorwaarden en eisen vastgelegd worden:

a. De ITT verwerkt, conform het verrichte onderzoek, maximaal 45.000 touringcars 
per jaar.

b. De ITT is tijdelijk aanwezig in de SMH voor de duur van maximaal 10 jaar.

c. Amsterdam start per omgaande het proces op dat zal resulteren in de definitieve 
locatiekeuze voor de ITT en zal gemeente Ouder-Amstel hierover elke twee jaar in 
december een update verstrekken.

d. Tijdens evenementenpieken wordt de ITT niet gebruikt en de touringcars kunnen in 
plaats daarvan gebruik maken van een alternatieve tijdelijke voorziening buiten de 
gemeentegrenzen van Ouder-Amstel; in de SMH gaat het evenementenparkeren 
altijd voor;

e. Handhaving en toezicht binnen de SMH en dus ook in de ITT is 24/7 operationeel.

f. Indien en voor zover extra handhaving en toezicht in de openbare ruimte nodig is 
als gevolg van bezoekers of gebruikers van de ITT, dan wordt extra benodigde BOA-
inzet betaald door Amsterdam: 
- Overlast die gekoppeld is aan een van de gebiedsoverstijgende functies in de 
SMH, waaronder de ITT, en die om aanvullende inzet van BOA’s vraagt in de 
openbare ruimte, is voor rekening van Amsterdam.
- Opgelegde bestuurlijke boetes komen in zijn geheel ten gunste van Ouder-
Amstel, omdat Ouder-Amstel bevoegd gezag is en zoals geregeld in titel 5.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht.

g. Amsterdam blijft zich samen met Ouder-Amstel inspannen richting het Rijk, 
conform de in MRA verband overeengekomen Verstedelijkingsstrategie, om tot de 
financiering van de nog niet gedekte bovenplanse kosten voor de 
gebiedsontwikkeling in de Zuidoostflank (waaronder DNK en Werkstad 
OverAmstel) te komen. 

h. Het College van B en W van Amsterdam stemt in haar besluitvorming over het 
raadsvoorstel omtrent de financiering en dus realisatie van de SMH in met de 
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inhoud van voorliggend collegebesluit en spant zich in om, onder voorbehoud van 
besluitvorming door de raad van Amsterdam over deze financiering, dat de 
uitvoering van de SMH inclusief tijdelijke busterminal voortvarend ter hand wordt 
genomen. 

i. Amsterdam gaat over tot voorwaardelijke opzegging van de huur van een deel van 
de volkstuinen (cf structuurvisie DNK) op het moment dat de participatie over het 
stedenbouwkundig raamwerk wordt gestart, met als enige voorwaarde het nog 
verkrijgen van een planologische titel voor woningbouw op deze locaties. 

j. Het gedeelte van de Europese subsidie voor de tijdelijke ITT m.b.t. de openbare 
ruimte wordt ingezet in overleg met Ouder-Amstel, een en ander conform de 
subsidievoorwaarden welke zijn gekoppeld aan de toekenning aan en 
verantwoording door Amsterdam welke Ouder-Amstel in acht zal nemen.  

k. Voor alle openbare sportvoorzieningen die mogelijk zijn gemaakt met het 
bestemmingsplan voor de SMH geldt dat medegebruik door de sportverenigingen 
en sporters in Ouder-Amstel mogelijk is, waarbij voor de voorzieningen tbv voetbal 
geldt dat medegebruik mogelijk is buiten de gebruiksmomenten van FC 
Amsterdam.

2. De reservering voor de tijdelijke ITT naast station Duivendrecht te laten vervallen en aan 
vestiging op deze locatie geen medewerking meer te verlenen;

3. Het college op te dragen om te blijven benadrukken dat het vestigen van een erotisch 
centrum in de nabijheid van De Nieuwe Kern en/of de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel 
zeer onwenselijk wordt geacht vanwege de te verwachten negatieve effecten op ons 
grondgebied.

Ouder-Amstel,  22 december 2022,

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Orscek-
Moolenaar

Mevr. J. Langenacker
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