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Onderwerp

Vaststelling Verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten Noord-Zuidlijn

De commissie wordt gevraagd aan de gemeenteraad het volgende advies uit te brengen

De Verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten Noord/Zuidlijn vast te stellen.

Wettelijke grondslag

Artikel 147 van de Gemeentewet

Aanvullende informatie commissie

Op 29 oktober 2008 heeft de gemeenteraad de Tegemoetkomingsregeling 
bouwactiviteiten Noord/Zuidlijn  ruwbouwfase 2008-2010 vastgesteld en het besluit 
genomen om de uitvoering van deze regeling met bijbehorend budget aan het 
Schadebureau Noord/Zuidlijn over te dragen.

Op 1 juli 2009 heeft de gemeenteraad, conform het voorstel van het College van 
B&W, ingestemd met de adviezen uit het rapport van de commissie Veerman. Eén 
van deze aanbevelingen was om ruimhartiger te zijn voor de bewoners en 
ondernemers wanneer het gaat om financiële tegemoetkoming wegens langdurige 
overlast als gevolg van de bouw van de Noord/Zuidlijn. De nu voorliggende 
Verordening is hier een uitwerking van.

Eind 2010 loopt de huidige tegemoetkomingsregeling af. De overlast als gevolg van 
de werkzaamheden houdt naar verwachting aan tot en met eind 2015. Daarom wordt 
de voorliggende Verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad voorgelegd. Behalve verlenging van de uitkeringsperiode van de 
financiële tegemoetkoming tot en met 31 december 2015 zijn de volgende nieuwe 
doelgroepen in de voorliggende verordening opgenomen:

1. De uitkeringsperiode van de tegemoetkomingsregeling wordt verlengd tot en met 
31 december 2015;

2. De groep bewoners rond de bouwlocaties van de diepe stations, die op dit moment 
in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming, wordt uitgebreid met 
een groep ondernemers rond die locaties;

3. De  huidige bouwlocaties rond de diepe stations wordt uitgebreid met bouwlocaties 
waar ook langdurige werkzaamheden (gaan) plaatsvinden, waaronder: 

a. Scheldeplein (startschacht);
b. Zijstraten van de Ferdinand Bolstraat waar nooduitgangen worden 

aangelegd, en/of de bodem wordt verstevigd;
4. Het gebied van de huidige bouwlocaties rond de diepe stations wordt vergroot met 

adressen van de zijstraten rond die locaties binnen een afstand van 50 meter 
gemeten uit de hoek van de zijstraten.
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Deze Verordening geeft het college van B&W de bevoegdheid om tot en met 31 
december 2015 adressen aan te wijzen van bewoners en ondernemers die in 
aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming. De inventarisatie van deze 
adressen is ter inzage gelegd.
Het college stelt jaarlijks aan de hand van de daarvoor geldende VROM-tabel de 
waarde van één VROM-punt vast en is bevoegd tot het aanpassen van de hoogte van 
de maandelijkse financiële tegemoetkoming. De hoogte van de financiële vergoeding 
verschilt per groep.
Groepen 1 en 2 krijgen 25 punten, met uitzondering van enkele adressen rond de 
bouwplaats van de startschacht in het natte Damrak. Omdat daar 24 uur per dag 
aaneengesloten wordt gewerkt geldt daar het maximale aantal punten (40). Groep 3 
krijgt 15 punten en aan groep 4 wordt 5 punten toegekend.

De geschatte uitgaven bedragen ca. € 1,1 miljoen per jaar, gedurende een periode 
van 2010 t/m 2015. Deze worden voorgefinancierd uit het bestaande en vastgestelde 
projectbudget die deel uitmaken van de definitieve voorstellen ter financiering van de 
€ 500 miljoen van Veerman. Deze voorstellen zijn opgenomen in het vierde 
kwartaalverslag 2009 van de Dienst Noord/Zuidlijn waarmee op 2 maart het college 
van B&W heeft ingestemd en dat is geagendeerd voor de commissie VVL van 1 juli 
2010.. 

Uitkomsten extern advies

De Verordening is tot stand gekomen in overleg met belangenorganisaties zoals de 
Kamer van Koophandel en de Vereniging Amsterdam City.

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Datum van behandeling in gemeenteraad

7 juli 2010

Stukken

Meegestuurd Verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten Noord/Zuidlijn.

Ter inzage gelegd Inventarisatie van de adressen.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Herman van Velsen, 3449506, h.van.velsen@sbnzlijn.nl


	Commissie Flap.doc

