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Dienst schadebureau 

noord-zuidlijn

Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief 
NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Ter bespreking en ter kennisneming voor de 
commissievergadering van 11 november 2010

VVL

Portefeuille 29
Agendapunt 25
Datum besluit B&W 22 oktober 2010

Onderwerp

Noord-Zuidlijn. voortgang en aanvulling tegemoetkomingsregeling voor ondernemers.

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

1. de voortgang en verbetering van de tegemoetkomingsregeling voor ondernemers 
langs de Noord-Zuidlijn;

2. de brief d.d. 22 oktober 2010 aan de leden van de raadscommissie VVL waarin  
wordt gemeld dat door een verbetering van de tegemoetkomingsregeling een 
andere financiële tegemoetkoming wordt toegekend aan ondernemers die zijn 
aangesloten bij het Bedrijfschap Detailhandel, het Bedrijfschap Horeca en het 
Bedrijfschap Ambachten. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is 
gerelateerd aan het jaar van vestiging.

Wettelijke grondslag

n.v.t.

Bestuurlijke achtergrond

In de raadsvergadering van 12 februari 2010 heeft Mw. M. Bergervoet de moties 149 
en 150 ingediend. In het eerste gedeelte van de motie wordt voorgesteld om, 
vooruitlopend op de aanpassing van de Verordening Nadeelcompensatie en 
Planschade Noord/Zuidlijn, aan ondernemers met onmiddellijke ingang een 
maandelijks voorschot toe te kennen.

In de brieven van 13 en 19 oktober 2010 gaat de wethouder Noord/Zuidlijn in op de 
mogelijkheden om de ondernemers tegemoet te komen. Er is met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2010 ingestemd met het toekennen van een aanvulling op de 
tegemoetkoming aan ondernemers die zijn aangesloten bij het Bedrijfschap 
Detailhandel, het Bedrijfschap Horeca en het Bedrijfschap Ambachten, en die 
gevestigd zijn langs de Noord/Zuidlijn. De hoogte van de tegemoetkoming is 
gerelateerd aan het jaar van vestiging.

In de commissievergadering VVL van 14 oktober j.l. is de brief van de wethouder 
Noord/Zuidlijn niet behandeld.

Reden bespreking

De inhoudelijke en procedurele afdoening van de moties is niet juist en volledig 
verlopen. Procedureel moeten de moties alsnog inhoudelijk worden toegelicht door de 
wethouder Noord/Zuidlijn waarmee aan de correcte afdoening kan worden voldaan. 
Inhoudelijk moet de raadscommissie nog bezien of zij zich kan vinden in de 
voorgestelde maatregelen.
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De brieven van 13 en 22 oktober 2010 van de wethouder Noord/Zuidlijn worden 
alsnog besproken in de commissie van 11 november 2010.

Uitkomsten extern advies

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 1. Brief d.d. 13 oktober 2010 van wethouder Noord/Zuidlijn;
2. Brief d.d. 22 oktober 2010 van wethouder Noord/Zuidlijn;

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

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