
Opdrachtformulering externe commissie Noord/Zuidlijn 
 
 
De financiële prognose 2009 van het project Noord/Zuidlijn laat een zodanig negatief 
beeld van de ontwikkeling van de kosten en de planning zien, dat het College van 
Burgemeester en Wethouders heeft besloten een externe commissie van 
onafhankelijke deskundigen te vragen haar bestuurlijk te adviseren over de 
voortgang van dit project.  
 
Een deel van de stijging van de kosten en de vertraging kan worden verklaard uit de 
recente verzakkingen op de Vijzelgracht. Daarnaast treden steeds nieuwe risico’s op.  
Het College maakt zich zorgen om de jaarlijks terugkerende opdruk van de kosten, 
zeker nu ook de kredietcrisis voor Amsterdam niet zonder gevolgen blijft. 
 
De commissie bestaat uit vooraanstaande experts. 
  
De voorzitter is de heer prof. dr. C (Cees) P. Veerman, oud minister LNV (CDA),  
de heer dr. P. Grinwis 
prof. drs. ir. H. Vrijling  
mr. R. van de Klashorst                       . 
de secretaris is mevr. mr. M. Wagemakers  
 
De commissie kan naar eigen inzicht nog adviseurs aantrekken.  
 
De commissie is gevraagd te adviseren over:  
 

1. De scope van het project. Dat betekent een advies te geven over de 
voortgang van het project in de meest brede zin, waarbij alle alternatieven in 
beeld zijn en eveneens de maatschappelijke kosten en baten in ogenschouw 
worden genomen. 

2. De organisatie van het project. 
3. De financiering. Het College wil graag een advies over een mogelijk betere of 

alternatieve wijze van financieren. 
 
De Commissie zal worden vernoemd naar haar voorzitter : 
de Commissie Veerman. 
Het College verwacht van de Commissie Veerman in mei 2009 een bestuurlijk 
advies. 
 
De Commissie kan gebruik maken van de aanwezige dan wel op korte termijn te 
verschijnen rapporten, audits en interne gemeentelijke stukken. De Commissie kan 
ambtelijke of externe informanten horen. 
 
Binnen een week na haar installatie levert de commissie een kostenraming van haar 
activiteiten aan het College. 
 
 


