
Het Schadebureau Noord/Zuidlijn is het door de gemeente Amsterdam ingestelde bureau voor de 
behandeling van alle schadegevallen als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn.
Het Schadebureau is onafhankelijk van de Dienst Noord/Zuidlijn dat is belast met de daadwerkelijke bouw 
van de Noord/Zuidlijn.

In aanvulling op de eerder door mij gestuurde brief, en specifiek met betrekking tot de 
paragraaf over de tegemoetkomingsregeling, wil ik u het volgende melden.

Zoals reeds in de commissie van 14 oktober gemeld wil ik graag aan de wens van de raad 
tegemoet komen om de ondernemers langs de lijn verder te ontlasten. Daartoe is de 
tegemoetkomingsregeling gewijzigd door een verbetering aan te brengen in het 
uitvoeringsbesluit tegemoetkoming bouwactiviteiten Noord/Zuidlijn van 12 februari 2010. 
Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

De verbetering van de tegemoetkomingsregeling is er op gericht ondernemers die het 
meeste (economische) hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden van de 
Noord/Zuidlijn sterker te ontlasten dan nu het geval is. Hier denken we effectiever en 
meer toegesneden uitvoering te kunnen geven door de tegemoetkomingsregeling open te 
stellen voor ondernemers die onder het werkingsgebied van het Bedrijfschap Detailhandel 
vallen, het Bedrijfschap Horeca en het Bedrijfschap Ambachten. Dit omdat vooral 
ondernemers afhankelijk zijn van winkelend publiek en economische bedrijvigheid op 
straat. Welke ondernemers onder de betreffende Bedrijfschappen vallen wordt getoetst
per aanvraag. 

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gevonden door het eerder vastgestelde 
uniforme jaarbedrag van €1.383, - te vermenigvuldigen met een factor die afhankelijk is 
van het jaar waarin men gevestigd is (zie tabel), waardoor ondernemers die langer
gevestigd zijn langs de Noord/Zuidlijn een hoger bedrag ontvangen. Dit bedrag kan 
oplopen tot een maximum van € 6.000, - euro per jaar (dit ontvangt een ondernemer die 
zich heeft gevestigd in 2002). Deze regeling geldt voor ondernemers tot het jaar dat ze in 
aanmerking komen voor een aanvraag tot nadeelcompensatie.
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De verbetering van de tegemoetkomingsregeling brengt geen extra kosten met zich mee 
en is dus mogelijk binnen de huidige dekking voor de tegemoetkomingsregeling en de 
verordening nadeelcompensatie. 

Tabel: Overbruggingstoeslag voorzienbaarheid/Nadeelcompensatie voor 
ondernemers aangesloten bij bedrijfsschappen detailhandel (HBD), ambachten 
(HBA) en horeca (BHC)

Gevestigd 
in:

Factor 
(afgerond) Maandbedrag

Tegemoetkoming vervalt, 
ondernemer kan 

nadeelcompensatie 
aanvragen in:

2002 4,3 €        500,00 2011
2003 3,9 €        450,00 2011
2004 3,5 €        400,00 2012
2005 3,0 €        350,00 2012
2006 2,6 €        300,00 2012
2007 2,2 €        250,00 2013
2008 1,7 €        200,00 2014
2009 1,3 €        150,00 2015

Met vriendelijke groet,

I.o. Herman van Velsen

Eric D. Wiebes
Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
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