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Voorwoord
De aantrekkingskracht van Amsterdam, nationaal en

jaren daarna volgden grote investeringen in de infrastruc-

internationaal, voor bewoners en bedrijven is groot en

tuur: de verbouwing van Centraal Station en station Arena

uniek in Nederland. Amsterdam – met in haar slipstream

en ook Internethub AMS-IX. Na 2000 zijn plannen ontwik-

Utrecht en Haarlem – is de belangrijkste motor van de

keld voor projecten in de ringzone en buiten de ring

Nederlandse kenniseconomie. De stad heeft een grote

zoals Bos en Lommerplein, Laan van Spartaan, Zuidas,

aantrekkingskracht op talent uit binnen- en buitenland.

Amstelkwartier, Overhoeks, NDSM, Buikslotermeerplein.

Tussen 2008 en 2011 kwamen er 43.000 inwoners bij.

Met de toeristische, culturele en onderwijsinfrastructuur

Op 1 december 2012 heeft Amsterdam haar 800.000e

maakte de stad een schaalsprong: het Muziekgebouw, de

inwoner verwelkomd. Deze toestroom, met name die van

Openbare Bibliotheek, de Westergasfabriek, de stads-

hogeropgeleiden, is één van de belangrijkste pijlers van

schouwburgde Hermitage, filmmuseum Eye, Ziggodome,

economische groei van Amsterdam. Om deze te blijven

het Stedelijk-, het Scheepvaart- en het Rijksmuseum,

accommoderen zijn voldoende aantrekkelijke woonmilieus

Amstelcampus, Sciencepark en postcodegebied 1012.

een vereiste. De demografische druk op de Amsterdamse

Tegelijkertijd is fors geïnvesteerd in de regionale bereik-

woningmarkt neemt toe terwijl de bouwproductie onder

baarheid; de Westrandweg en de Tweede Coentunnel

invloed van de huidige crisis daalt. De stad werkt dus

worden aangelegd en ook de spoor- en wegverbinding

als een spons en neemt meer mensen op dan vanuit de

tussen Schiphol, Amsterdam en Almere wordt uitgebreid.

woningbouwproductie te verklaren is. De vraag is hoe

In Nieuw-West, Noord en Zuidoost is groots ingezet op

lang dit kan voortduren en de “spons” verzadigd raakt.

stedelijke vernieuwing.

De groei en bloei van Amsterdam en regio in de periode

Veel van deze projecten zijn recent afgerond of worden

1985 – 2008 hangt samen met een aantal factoren.

de komende tijd opgeleverd. Daar kunnen in de jaren die

Enerzijds heeft Amsterdam een geschiedenis van financi-

nu volgen de vruchten van worden geplukt. Ook investe-

ële en zakelijke dienstverlening en handel met een sterke

ren huiseigenaren, glasvezelbedrijven, energiebedrijven,

internationale oriëntatie. Anderzijds is er de aantrek-

multinationals en internationale hoofdkantoren, horeca,

kelijke, historische binnenstad, twee universiteiten en

gegoede Amsterdammers, culturele-, zorg- en kennisin-

verschillende hogescholen die zorgen voor een constante

stellingen gigantische bedragen in de stad. Rijk, regio en

instroom van nieuwe talenten en hoogopgeleiden. Maar

stad investeren de komende tien jaar samen 10 miljard in

essentieel is ook de aanwezigheid van de luchthaven

infrastructuur in en om Amsterdam. Dit zorgt voor dyna-

Schiphol, die de rol van havens in een verder verleden

miek en zwengelt nieuwe investeringen aan. Tegelijkertijd

als drager van de internationale connectiviteit, verving.

stagneren ontwikkelingen onder invloed van de crisis;

Hierdoor hebben Amsterdam en regio zich gevormd

de afnemende investeringsmogelijkheden van markt en

tot een elkaar versterkende magneet voor nieuwe,

overheid en brede discussies. Dit maakt het lastig om te

hoogopgeleide mensen en voor nieuwe, kennisintensieve

profiteren van deze dynamiek die op veel plaatsen in de

bedrijven.

stad aanwezig is. Wat is in deze veranderende omstandigheden de rol en taak van de overheid? En, waarop

Fysieke – tastbare – investeringen in en rond de stad

moeten gemeentelijke investeringen en inspanningen zich

zoals het verbeteren van de bestaande en het creëren

richten in de stedelijke ontwikkeling?

van nieuwe aantrekkelijke woon- en werkgebieden, de
openbare ruimte en een goede bereikbaarheid dragen bij

De opgave om de demografische groei op te

aan de (internationale) aantrekkelijkheid van de stad voor

vangen hangt direct samen met het behoud van de

zowel mensen als bedrijven. Ook sociale – niet tastbare –

economische concurrentiekracht van Amsterdam en

investeringen in het ontwikkelen van talent en terugbren-

de Metropoolregio in het bijzonder. Het vraagstuk van

gen van achterstanden, zijn essentieel. Vanaf 1995 heeft

de woningmarkt is niet alleen een ruimtelijk vraagstuk

Amsterdam gewerkt aan gebiedsontwikkelingsprojecten

maar ook een economisch vraagstuk dat vraagt om

rond het centrum, zoals het Oostelijk Havengebied. Ook

nieuwe impulsen. De komende 30 jaar zal door groei

werden de plannen voor de Noord/Zuidlijn en voor de

van de eigen bevolking, krimp elders in het land en de

herinrichting van het Museumplein gelanceerd. In de

instroom van talent uit het buitenland de druk op de
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woningmarkt toenemen. Voor 2040 is de verwachting

ruimtelijk maar ook vanuit samenwerking en financiering,

dat in de metropoolregio 300.000 nieuwe woningen

om de doelstellingen te realiseren? En, welke plannen

nodig zijn (met Utrecht erbij zelfs 439.000 woningen),

moeten prioriteit hebben omdat ze katalysator kunnen

waarvan Amsterdam er 90.000 woningen voor haar

zijn, aansluiten bij initiatieven die vanuit de stad van be-

rekening neemt. De komende 10 jaar is de demografische

drijven, (internationale) investeerders of burgers komen,

groei echter veel hoger dan de jaren daarna en ook is

of omdat ze domweg geld opleveren. Hoe kunnen we de

de vraag naar stedelijke woonmilieus groot,. Door de

investeringen uit het verleden benutten en evenementen

stagnerende woningmarkt dreigt talent als ‘brandstof’

gebruiken om nieuwe economische impulsen aan de stad

voor de groeiende kenniseconomie op te raken, dit talent

te geven? Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten in het

verdwijnt naar andere Europese steden waar ze wel een

kader van ‘2013’, het vieren van vierhonderd jaar grach-

plek vinden. De toenemende vergrijzing zal leiden tot

ten en de opening van cultuuriconen zoals het stedelijk

extra druk op de beroepsbevolking en door het tekort

museum, het Rijksmuseum en het van Goghmuseum. Het

aan hoogopgeleiden dreigt een disbalans in vraag en

is daarnaast ook cruciaal te kijken naar wat op gang moet

aanbod.

worden gebracht met het oog op de periode na 2020.

Amsterdam en regio doen het nog steeds goed in

Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om vastgoedont-

vergelijking met de rest van Nederland , maar sinds

wikkeling, maar ook om infrastructuur, openbare ruimte

de crisis van 2008 blijft de groei van de Amsterdamse

en om culturele- en onderwijsvoorzieningen: het creëren

metropoolregio achter ten opzichte van andere Europese

van een stedelijk milieu waarin ondernemerschap en

stedelijke regio’s. Juist nu is het belangrijk ambitie te

innovaties floreren.

blijven uitdragen.
Juist in tijden van crisis is het belangrijk ambitie te
Structuurvisie 2040 is leidend voor investeringen in

hebben. De Burgemeester heeft dit verwoord in de lezing

stedelijke ontwikkeling. De ambitie in de visie is metro-

‘Amsterdam, kansen voor een derde gouden eeuw’:

poolvorming: een regionaal perspectief, internationale

Amsterdam heeft alle kwaliteiten om een nieuwe Gouden

concurrentie- en aantrekkingskracht, een uitstekende

Eeuw tegemoet te gaan; ondernemersgeest, internatio-

bereikbaarheid en goede woonmilieus voor de groei-

nale oriëntatie, openheid & inclusiviteit en een creatieve

ende bevolking. Het strategisch plan, een uitwerking

en innovatieve houding. Dit is ook essentieel voor het

van Structuurvisie 2040, geeft een afwegingskader

strategisch plan, juist nu is het belangrijk om op zoek te

voor investeringen voor de middellange termijn. De

gaan naar nieuwe energie en aan te sluiten bij initiatieven

vraag die beantwoord moet worden is: hoe moet het

die vanuit de stad van bedrijven, (internationale) inves-

komend decennium worden gewerkt aan het benutten

teerders of burgers komen. Alleen zo kan de motor van

en behouden van de dynamiek en aantrekkingskracht

stedelijke ontwikkeling blijven draaien.

van Amsterdam? Wat zijn alternatieve mogelijkheden,
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1

Strategisch plan: een afwegingskader voor investeringen in de komende tien jaar
Aanleiding, doelstellingen en proces

Waarom een strategisch plan? Juist in tijden van economische en financiële onzekerheid is het voor een stad belangrijk om goede afwegingen te kunnen maken in
het ruimtelijk economisch beleid. Hierbij is het leidend principe: economisch sterk
en sociaal betrokken. Ruimtelijke ordening is lange termijn planning: de beslissingen van nu bepalen hoe Amsterdam er over twintig jaar uit ziet. In het strategisch
plan worden de economische en maatschappelijke prognoses en de benodigde
investeringen naast elkaar gezet, zodat verstandige beslissingen genomen kunnen
worden voor de toekomst. In dit hoofdstuk: de aanleiding voor het strategisch
plan, de doelstellingen en het proces, ofwel de drie fasen waarin het plan tot
stand gaat komen.
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1.1 Aanleiding: Dagelijkse kostenbeheersing én strategisch kader middellange
termijn
Directe aanleiding voor het strategisch plan was de

klimaatneutraal bouwen

aanbeveling van de commissie Wijntjes dat de gemeente,

• investeren in kwetsbare gebieden versus gebieden waar

in het kader van het beheer van het vereveningfonds,

het hoogste rendement kan worden behaald,

meer programmatische regie moet voeren op de stede-

• één stedelijk investeringsfonds versus middelen per

lijke ontwikkeling, met name op kantoorontwikkeling en

portefeuille, sector of gebied.

woningbouw. Voor de lange termijn is de ambitie voor

Door nieuwe ontwikkelingen, zoals het nieuwe regeerak-

de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam vastgelegd

koord en de watervisie, ontstaan weer nieuwe dilemma’s

in Structuurvisie 2040: Amsterdam economisch sterk

en inzichten die van belang zijn in de ruimtelijk econo-

en duurzaam. Maar om in tijden van economische en

mische sector. Uiteindelijk resultaat van het strategisch

financiële onzekerheid, goede (middellange termijn)

plan is daarom een dynamisch afwegingsdocument. Een

beslissingen te kunnen nemen, die ook met het oog op

document dat afwegingen en argumentatie geeft bij

het vereveningsfonds verantwoord zijn, is er naast de

besluitvorming over concrete voorstellen voor investerin-

dagelijkse kostenbeheersing behoefte aan een vertaling

gen en inspanningen in de ruimtelijke sector.

van de structuurvisie naar een strategisch kader voor de
Gedurende het traject is het doel van het strategisch plan

Hervormingsagenda: verandering in cultuur,
werkwijze en organisatie

verschoven van een beslis- naar een afwegingsdocument

Voor het strategisch plan is de link gelegd met de

bij bestuurlijke besluitvorming over ruimtelijke inves-

bestuurlijke trajecten ‘Eén stad, één opgave’, voortko-

teringen tot 2020 met een aantal concrete voorstellen

mend uit de Kadernota. Hierin wordt gekeken naar een

voor besluitvorming. De reikwijdte van het strategisch

efficiënte organisatie van ruimtelijke taken van stad en

plan is verbreed in de zin dat alle ruimtelijke strategieën,

stadsdelen gegeven de huidige economische situatie

volgend op de structuurvisie met elkaar in verband zijn

en een veranderende maatschappij. Er wordt zowel een

gebracht. Zoals de kantorenstrategie, de hotelstrategie,

cultuurverandering als een reorganisatie van de manier

de kennis en innovatie agenda, klimaatstrategie en mo-

van werken aan de stad bepleit. In hoofdstuk twee van dit

biliteitsaanpak Amsterdam en de bestuursopdracht stede-

strategisch plan wordt verder aandacht besteed aan deze

lijke vernieuwing. Om zoveel mogelijk profijt te hebben

veranderingen.

middellange termijn.

van de gemeentelijke inzet is gekozen voor een integrale
aanpak waarbij beter benutten, concentreren en bunde-

Relatie met beleid in andere domeinen

len van inspanningen en investeringen voorop staat. Deze

In Amsterdam zullen we door moeten gaan om de brug

aanpak leidt niet zondermeer tot eenduidige advisering

te slaan tussen fysieke en sociale opgaven. Het karakter

en/of besluitvorming. De afwegingen zijn complex, geven

van en het krachtenveld tussen en binnen de sectoren

dilemma’s en vragen bovendien om afstemming met

is namelijk aan het verschuiven. Zo lijken de tijden van

andere investerende partijen. De belangrijkste dilemma’s

grootschalige gebiedsontwikkeling voorbij te zijn, krijgt

hebben betrekking op de woningproductie. Verschillende

de gemeente meer zeggenschap op het gebied van

partijen, met name de corporaties, hebben veel bezit

wonen en gaat er door de decentralisatie van rijksgelden

maar weinig investeringskracht. Om de woningproductie

straks veel meer geld om in de sociale sector. In het

op gang te helpen moeten gesprekken worden gevoerd

vervolg wordt in gesprek gegaan met de verschillende

waarbij de vraag is of anderen hun positie over kunnen

partners in het sociale domein. Dit wordt nu al gedaan

nemen. Op de korte termijn geldt voor het commercieel

in het kader van de bestuursopdracht stedelijke vernieu-

woningbouwprogramma dat de opbrengsten van de

wing. Daarnaast worden in fase 3 de sociale geldstromen

grond niet kostendekkend zijn.

voor zover mogelijk in beeld gebracht en gerelateerd aan

In dit document worden vier belangrijke dilemma’s

de stromen in het fysieke domein. Zo kan de analyse die

geschetst waarbij telkens weer de vraag is hoe de ver-

ten grondslag ligt aan ‘Investeren in stedelijke ontwikke-

houding tussen publieke en private inzet scherp gesteld

ling’ worden aangescherpt. Daarnaast wordt aangeloten

kan worden en welke rol en houding de overheid daarbij

op visie en strategievorming in het sociale domein. Zo

aanneemt.

beschrijft de Zorgvisie dat nieuwe rijksregelgeving er

• strategisch prioriteren versus ruimte laten voor de markt

bijvoorbeeld toe zal leiden dat de helft van de huizen

en kleinschalige nieuwe initiatieven,

voor intramurale zorg komt leeg te staan. Het is verstan-

• korte termijn rendement versus lange termijn kwaliteit

dig samen na te denken over de effecten van het nieuwe

en ambities, denk aan parkeernormen en ambities voor

beleid op bijvoorbeeld het maatschappelijk vastgoed in
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de stad en op de kansen en opgaven voor gebieden.

vormen van een strategische voorraad grond, zoals bij
IJburg 2.

Met minder geld gerichter investeren door
scherpe keuzes
De crisis en de gemeentelijke bezuinigingen treffen de
gemeentelijke investeringsmogelijkheden hard. Door

Doel van het strategisch plan is een dynamisch
afwegingskader te bieden bij besluitvorming
over investeringen in de fysieke sector tot 2020.

de schuldencrisis moet de gemeente zich bovendien
de belangrijkste beleidsvoorstellen op hoofdlijnen van

Met andere investerende partijen de richting
bepalen

het college van Burgemeester en Wethouders, is als

Voor de gemeentelijke investeringen en inspanningen

denkrichting opgenomen dat de gemeentelijke schuld

geldt dat we niet meer over dezelfde middelen be-

niet zou moeten toenemen. Dat heeft consequenties

schikken als in het vorige decennium en dus moeten

voor de gemeentelijke investeringsruimte. Ook de Wet

zoeken naar nieuwe manieren van ontwikkelen. Het is

Houdbaarheid Overheidsfinanciën kan een beperking van

niet langer de gemeente die het voortouw neemt in

de gemeentelijke investeringen gaan betekenen. Hoe

stedelijke ontwikkeling. De bal komt meer en meer bij

wordt bij een beperkte financieringsruimte afgewogen

andere investerende partijen te liggen. Dat betekent

welke investeringen wel doorgang vinden en welke niet,

dat een strategisch plan input biedt voor gesprekken

of pas later? Welke overwegingen zijn van belang? Het

met investerende partijen – van grote marktpartijen en

gaat dan niet alleen om de grote afwegingen. Hoe kan de

semipublieke instellingen tot kleinschalige initiatieven. De

gemeente in die context nog beter aansluiten bij andere

Amsterdamse Economic Development Board zal hier ook

investeerders? Ook afwegingen tussen openbare ruimte

bij betrokken worden. Samen moet worden bepaald hoe

en scholen kunnen aan de orde zijn. Als er nieuwe scholen

de toekomstige opgaven en ambities worden opgepakt

moeten komen dan kan dat betekenen dat andere secto-

en waar de kansen liggen voor ruimtelijke en economi-

ren verhoudingsgewijs pas op de plaats moeten maken.

sche dynamiek. Pas dan kan een strategische inzet van

Omgekeerd kan zo’n integrale benadering betekenen dat

middelen in stedelijke ontwikkeling voor de komende tien

ruimtelijke investeringen buiten de ruimtelijke fondsen

jaar worden bepaald; wat gaan we waar doen, hoe gaan

om kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld, door het

we het doen en met wie?

heroriënteren op haar schuldpositie. In Kadernota 2013,

1.2 Doelstellingen realiseren
Visiekaart Structuurvisie Amsterdam 2040

Het strategisch plan is gericht op het realiseren
van bestaande bestuurlijke doelstellingen.
Uitgangspunt bij het investeren in ruimtelijke ontwikkeling is dat het financieel en maatschappelijk rendement
wordt geoptimaliseerd. Over het algemeen geldt dat in
tijden van crisis het financieel rendement dominanter in
beeld komt. Dat wil niet zeggen dat er geen oog meer
kan zijn voor investeringen die juist goed scoren op wat
deze maatschappelijk opleveren. Idealiter gaat het bij
investeringsbeslissingen om het vinden van een goede
balans tussen financiële middelen enerzijds en financiële én maatschappelijke baten anderzijds. Binnen het
strategisch plan is dit maatschappelijk rendement in vier
doelstellingen samengevat die nauw samenhangen met
de ambities uit Structuurvisie 2040 en uit het programakkoord, Kiezen voor de stad, waarin het college van Groen
Links, VVD en PvdA heeft beschreven hoe zij tot 2014 de
stad wil besturen. De vier doelstellingen zijn: het aantrekken van talent, het tegengaan van tweedeling, een goede
bereikbaarheid en een aantrekkelijke openbare ruimte
en de energietransitie van de stad. Deze kunnen niet los
van elkaar worden gezien: ze overlappen en versterken
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elkaar. Ze zijn naast de structuurvisie apart benoemd

Uitwerking

om scherper richting te geven aan de inspanningen en

Econoom Paul Tang en bouwkundig ingenieur Evelyn

investeringen in stedelijke ontwikkeling en om daarbij

Pleijte van adviesbureau Boer & Croon betogen in het

tot een integrale afweging te komen. Algemene ontwik-

essay Vaste grond onder stedelijke ontwikkeling dat om

kelingen en uitkomsten van nadere studies volgend op de

het succes van de stad en de metropool voort te zetten

structuurvisie, zoals de verbrede mobiliteitsaanpak en de

investeringen nodig zijn die ruimte bieden aan nieuwe

bestuursopdracht stedelijke vernieuwing, zijn bepalend in

burgers en bedrijven. Voor de aantrekkingskracht op

de uitwerking van de doelstellingen voor het strategisch

bedrijven zijn investeringen belangrijk die resulteren in

plan.

een versterking van de nabijheid van klanten, markten en
personeel, en de bereikbaarheid, zowel digitaal als fysiek.

Structuurvisie 2040: Amsterdam economisch
sterk en duurzaam

De factor die voor de gemeente Amsterdam het beste

In februari 2011 heeft de gemeenteraad de structuurvisie

werknemers, aldus Tang. Werkgelegenheid volgt steeds

als uitgangspunt genomen voor het ruimtelijke beleid

meer een gekwalificeerde arbeidsmarkt. Daarom is

op de lange termijn. Het motto: Amsterdam economisch

investeren in aantrekkelijk woonmilieus voor werknemers

sterk en duurzaam. In deze structuurvisie worden vier

van groot belang. De nabijheid van werk en voorzieningen

krachtige sociaal-economische bewegingen opgemerkt:

is hierbij cruciaal. Het betreft voorzieningen in brede zin:

ontwikkeling van het Waterfront, internationalisering

vervoer, groen, cultuur, vertier, sport, scholen, winkels. De

van de Zuidflank, uitrol van het centrummilieu en het

woonomgeving kent geen ideale samenstelling van deze

metropolitane landschap. De afgelopen jaren vormden zij

onderdelen, aldus Tang. Bovendien zullen verschillende

de motor achter de sociale en economische ontwikkeling

woonomgevingen verschillende geïnteresseerden trekken,

van de stad. Ook de komende jaren moet het volgen en

afhankelijk van hun levensfase en arbeidsmarktpositie.

accommoderen van deze krachten en ontwikkelingen

Speciale aandacht is vereist voor de juiste condities voor

enerzijds leiden tot een verdere versterking van de (inter)

de groeiende groep zelfstandigen die in de stad wonen

nationale concurrentiepositie van Amsterdam, en anders-

en werken. Hiervoor is een aantrekkelijke woonomgeving,

zins tot het verminderen van de sociale tweedeling in de

de voorzieningen en openbare ruimtes waar men het

stad. De vraag is hoe de ambities uit de structuurvisie in

contact met clienten en collega’s kan onderhouden, bij

economisch zwaar weer toch kunnen worden gerealiseerd

uitstek van belang

is te sturen, is de beschikbaarheid van gekwalificeerde

en welke gemeentelijke inzet in stad en regio op middellange termijn nodig is.

Doelstelling 1. Aantrekken van talent: realiseren van voldoende aantrekkelijke stedelijke
woonmilieus voor hoger opgeleiden

Fysieke investeringen zijn onontbeerlijk voor de
verdere economische en sociale ontwikkeling van
Amsterdam

de motor achter de Amsterdamse economische groei

Doelstelling 2. Tegengaan tweedeling: inspanningen en investeringen bundelen voor de
meest kwetsbare groepen

van de afgelopen jaren en levert de stad, vooral indirect,

Investeringen en inspanningen in stedelijke ontwikkeling

geld op via belastingen en hogere grondwaardes. Goede

zijn gericht op het tegengaan van tweedeling en de

opleidingen, onderzoeksinstituten zijn hiervoor belangrijk

emancipatie van sociaal economisch kwetsbare groepen.

maar een plek om te wonen is essentieel, bijvoorbeeld het

Participatie van mensen in achterstandssituaties is van

Amsterdam University College. Door de huidige crisis op

groot belang voor de sociale en economische situatie

de vastgoedmarkt en de haperende doorstroming op de

van de stad. Dat betekent dat in de meest kwetsbare

woningmarkt is het lastig om in de stad een betaalbare

gebieden extra wordt geïnvesteerd, dat de gebieden

woonplek in een stedelijke omgeving te vinden. Dat

worden verbonden met op de economische vitaliteit van

gaat zowel om permanente huisvesting als om tijdelijke

succesvolle gebieden en dat bewoners de juiste impuls

vormen van huisvesting, zoals Short stay en Longstay, dat

krijgen om mee te doen in de stedelijke economie.

De instroom van talent, met name hoger opgeleiden, is

vooral van belang is voor de internationaal georiënteerde
talenten.

Uitwerking

Voortzetting van de instroom van talent is niet alleen van

Een deel van de stad kent vooruitgang en dit kan ook

Amsterdamse en regionale betekenis, maar zeker ook van

in tijden van crisis nog voortduren. Een ander deel staat

nationaal belang. De Amsterdamse regio fungeerde de

echter op achterstand en juist door de crisis wordt

fagelopen jaren als motor achter de nationale economie.

deze achterstandssituatie op diverse fronten erger. De
marktpotentie van de gebieden met een achterstands-
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positie is over het algemeen het slechtst van de stad. De

metropool ook afhankelijker worden van modern, snel en

investeringen in deze delen renderen het minst, maar zijn

efficiënt openbaar vervoer en uitstekende internationale

maatschappelijk noodzakelijk. Op het niveau van inspan-

verbindingen. Dit is nader uitgewerkt in de nota mobili-

ningen is hier veel winst te behalen, bijvoorbeeld door

teitsaanpak Amsterdam.

woonruimteverdeling en specifiek beleid naar doelgroepen toe. Kansen liggen in het bundelen van de fysieke
inzet met de sociale en sociaal economische programma’s
en in het aantrekkelijk maken van deze gebieden voor

Openbare ruimte en bereikbaarheid worden
steeds belangrijker voor het vestigingsklimaat
voor mens en bedrijf.

andere doelgroepen. Initiatieven rond broedplaatsen,

gelegen ten opzichte van knooppunten, werkgelegenheid

Doelstelling 4. De energietransitie van de
hoofdstad: betaalbare energielasten en een
Amsterdamse bijdrage aan het mondiale
klimaatprobleem

en recreatiegebieden. Deze aanpak wordt geformuleerd

Amsterdam bevindt zich in een transitie naar duurzamer

in de Hervorming Stedelijke Vernieuwing en is onderdeel

energiegebruik met als doel een energieonafhankelijke

van het afwegingskader in het strategisch plan.

stad te worden. Fossiele brandstoffen worden schaarser

tijdelijk braakliggende terreinen en evenementen genereren nu al op veel plaatsen een positieve dynamiek. Ook
zijn een aantal stedelijke vernieuwingsgebieden gunstig

en dus duurder, en veroorzaken schadelijke CO2-emissies.

Stedelijke vernieuwing gaat steeds meer uit van
lokale dynamiek en initiatieven.

Amsterdam wil op tijd haar verantwoordelijkheid nemen.
Op de lange termijn zal de waarde van energie-efficiënte
stad blijken uit een goede marktwaarde voor vastgoed en

Doelstelling 3. Zorgen voor een goede bereikbaarheid en openbare ruimte: ruimte maken
voor de veranderde mobiliteitsbehoefte en het
benutten van de (economische) waarde van de
openbare ruimte

grond. Het is van belang dat Amsterdam in 2020 mini-

Een economisch vitale stad heeft een aantrekkelijk inge-

Uitwerking

richte openbare ruimte en is goed bereikbaar voor werk

Naar verwachting zal de komende tien jaar al veel

en voorzieningen. Dit is essentieel voor de internationale

veranderen in energieprijzen, technologieontwikkeling,

positie van de stad.

marktontwikkeling en regelgeving. In dit strategisch

maal voldoet aan de Europese 20-20-20 doelstellingen,
met ondermeer richtlijnen voor het percentage duurzame
energie en CO2-reductie.

plan wordt hier dus rekening mee gehouden. Denk aan

Uitwerking

besparen, duurzaam opwekken, reststromen gebruiken,

De situatie rondom infrastructuur en de druk op de open-

infrastructuur – in zowel nieuwbouw als de bestaande

bare ruimte is sinds het verschijnen van de structuurvisie

stad. Ook de transformatie van het Afval Energiebedrijf

niet veranderd. Wel zijn de beschikbare middelen voor

van een bedrijf die afval verwerkt naar een bedrijf dat

exploitatie, investeringen en onderhoud verminderd. Dit

duurzame energie en grondstoffnaar meer duurzaam

terwijl door het toenemende aantal bewoners, bedrijven

grondstofgebruik. De rol voor de gemeente in dit com-

en in het bijzonder bezoekers van de stad, de druk op

plexe proces zit in leiderschap, voorwaarden scheppen,

de openbare ruimte en de bereikbaarheid de komende

aanjagen, samenwerken en kansen bieden voor innovatie.

jaren verder toeneemt. Het gaat om bijvoorbeeld drukke

Zoals bijvoorbeeld aan Daimler met de pilot Car to Go,

treinverbindingen op Centraal Station, de capaciteit van

mede waardoor Amsterdam nu over 1.000 openbare

Schiphol, voldoende havencapaciteit voor vracht- en

electrische oplaadpunten beschikt. . Hieronder valt ook

cruiseschepen, groeiende voetgangersstromen in het

goede planologie en ruimtelijke ordening. Bij het laatste

centrum, wachtlijsten voor parkeren op straat, beperkte

gaat het om functies die koeling nodig hebben een

ruimte voor terrassen en uitstallingen in stadsstraten en

plek geven naast diepe meren waar koude uit gehaald

onvoldoende stallingcapaciteit voor de fiets. Elders ligt

kan worden, functies die warmte over hebben naast

juist extra capaciteit die vraagt om benut te worden,

woningen die warmte nodig hebben, ruimte bieden aan

zoals rondom station Lelylaan. Dit vraagt van de overheid

ondergrondse functies zoals grote stadswarmteleidingen,

om inspanningen en investeringen die de openbare

en ruimte bieden aan windmolens met de bijbehorende

ruimte versterken, de druk spreiden en bereikbaarheid

contouren.

verbeteren. Een opgave ligt in het zo efficiënt mogelijk
benutten van de bestaande infrastructuur. De fiets is een
modern en stedelijk vervoermiddel bij uitstek geworden,

De komende jaren zet de stad in op het terugdringen van het energiegebruik.

maar op termijn zal de uitdijende stad en de groeiende
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1.3 Proces: strategisch plan in drie fasen
Fase 1 analyse van de huidige en toekomstige
knelpunten

ringzone, ringzone, buiten de ringzone. De inde-

Het richting geven aan inspanningen en investeringen de

gebieden weer voor het realiseren van maatschap-

komende tien jaar, kan niet zonder een grondige analyse

pelijk en financieel rendement. De ringzone gaat om

van de huidige situatie waarin we ons bevinden. Er is

het gebied rondom de A10 en in het Noorden om het

niet één dominante rol of houding van de overheid in de

gebied rondom het IJ.

ling geeft de ruimtelijke economische potentie van

stedelijke ontwikkeling: naar gelang de opgave en de dynamiek in de samenleving moet worden gezocht naar een

Vervolgens worden er voorstellen gedaan over waar de

passende rol en taakopvattingen. In de analyse in fase

gemeente de prioriteit moet leggen, inclusief de taken

1 wordt onderscheid gemaakt in HOE er aan stedelijke

die de overheid op zich neemt, voor de periode tot 2020.

ontwikkeling wordt gewerkt; stad zijn, stad verbeteren,

Er worden geen voorstellen gedaan voor de korte termijn

stad maken. Daarnaast wordt een schets gegeven van de

of op locatieniveau. Gegeven de variëteit aan wensen en

actuele situatie in de stedelijke ontwikkeling op basis van

ambities zijn er geen eenduidige antwoorden en evidente

een programmatische, financiële en ruimtelijke analyse.

keuzen. Daarom worden een aantal dilemma’s genoemd.

Uitgangspunt hierbij zijn de bestaande plannen voor

De hoofdstukken 3 en 4 gaan dieper in op fase 2.

gebiedsontwikkeling en de verschillende typen investe-

Het resultaat van fase 2 is dit product: ‘Investeren in de

ringen in de ruimtelijke sector die nu gedaan worden op

stad’.

stedelijk niveau en voor investeringen in infrastructuur,
Voor investeringen op stadsdeelniveau is er geen

Fase 3 gesprekken met andere investerende
partijen

compleet beeld, de investeringen in de openbare ruimte

In deze fase wordt door zowel bestuurders als op

worden globaal geschetst. Ook de ruimtelijk program-

ambtelijk niveau gesproken met belangrijke investerende

matische strategieën zoals de kantorenstrategie en de

partijen. Het doel van de gesprekken is een beeld te krij-

analyses voor de programmatische kaders zijn betrokken.

gen van wat deze partijen willen doen in de stad, waarin

Hoofdstuk 2 van dit strategisch plan beschrijft met name

ze investeren, wat ze willen betekenen voor de stad,

deze eerste fase.

hoe zij tegen de gemeentelijke voorstellen en dilemma’s

ook op regionaal en rijksniveau.

aankijken, waar de gemeente belangrijke partijen moet

Startpunt voor de analyse zijn de bestaande
plannen voor gebiedsontwikkeling en de verschillende typen investeringen in de ruimtelijke
sector.

stimuleren en faciliteren en waar kansen liggen om samen
te werken om meer maatschappelijke waarde te creëren.
Op basis van de resultaten wordt de definitieve versie
van het strategisch plan opgesteld. Daarbij horen een
aantal concrete voorstellen voor de middellange termijn.

Fase 2 Gebiedsgerichte analyse en inzet van
gemeentelijke middelen

Het strategisch plan geeft daarmee ook richting aan het
Amsterdamse beleid in de regio.

Fase 2 heeft tot doel een integraal afwegingskader voor
de stedelijke ontwikkeling tot 2020 te produceren. Dit

Fase 3 is nnu in voorbereiding, dus het is nog te vroeg om

afwegingskader bestaat uit de hoofdstukken 3 en4 van dit

concrete resultaten te kunnen laten zien. Hoofdstuk 4 is

document. Op basis van de analyse uit fase 1 worden in

een nog onvolledige quick scan van wat andere inves-

fase 2 de investeringen en inspanningen in de stedelijke

teerders in de stad doen. Het geeft een eerste beeld van

ontwikkeling afgewogen. Dit afwegingskader geeft

hoe fase 3 ongeveer vorm kan krijgen. In deze fase wordt

richting op basis van drie invalshoeken:

de betrokkenheid met de Economic Development Board,

•

Beeld van geplande investeringen en beschikbare

het netwerk van belangrijkste investerende partijen in

investeringsruimte. Welke middelen zijn al begroot en

Amsterdam, en de Amsterdamse Innovatie Motor steeds

waar is nog ruimte?

belangrijker.

Criteria om te komen tot optimalisatie van maatschap-

Tot slot zal ook de relatie worden gelegd met investe-

pelijk en economisch rendement: beter benutten van

ringen en de visie en strategievorming in het sociaal

gedane investeringen en voorzieningen, concentreren

domein. De gesprekken met de sociale partijen worden

op bepaalde gebieden vanuit verschillende sectoren,

gevoerd in het kader van de bestuursopdracht stedelijke

waarde creatie en waarde behoud en het mogelijke

vernieuwing. De resultaten hiervan vormen onderdeel

maken van toekomstige groei.

van het strategisch plan fase 3. Om de afwegingen en

Een geografische gebiedsindeling naar binnen

argumentatie verder aan te scherpen.

•

•
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Het resultaat van fase 3 komt naar verwachting aan het
einde van het tweede kwartaal van 2013 gereed. Dit
wordt vlak na het zomerreces aan het college van B&W en
vervolgens de Gemeenteraad voorgelegd.

Het strategisch plan is een opmaat voor een
nieuwe manier van werken; een gemeente
die beter samenwerkt met andere partijen.
Uiteindelijke doel is afstemming van investeringen en versterken van de samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven in een strategisch plan
voor de komende tien jaar.
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Deel 1
Analyse van
knelpunten
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2

Nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling
Effecten van de huidige economische situatie

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat het strategisch plan wil bereiken
in overeenstemming met bestuurlijke doelstellingen uit het programakkoord
2010-2014 en Structuurvisie 2040: een economisch sterke en duurzame stad met
aandacht voor het aantrekken van talent, het tegengaan van tweedeling, het verbeteren van bereikbaarheid en openbare ruimte en klimaat. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de effecten van de huidige economische situatie op deze ambitie.
Deze blijken nadrukkelijk samen te vallen met een meer vraaggerichte en kleinschaliger manier van stedelijke ontwikkeling. Op de middellange termijn lijkt vooral
het aantrekken van talent als gevolg van de problematiek op de woningmarkt en
in de vastgoedsector in gevaar. Ook verdient het tegengaan van de tweedeling
aandacht, in 2015 valt de rijksuitkering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
weg dat als smeerolie was voor de revitalisering in wijken. De bereikbaarheid van
de stad wordt met name door regionale en rijksinvesteringen de komende tien
jaar verder verbeterd. Stedelijke investeringen in bereikbaarheid, vaak gekoppeld
aan openbare ruimte, staan wel onder druk. De energiedoelstellingen van de stad
krijgen langs de lijnen van het bijbehorende programma vorm. Hier is het doel
vooral een goed samengaan met de bredere ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
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2.1 Effecten van de crisis op de doelstellingen voor stedelijke ontwikkeling
De crisis raakt de ambities voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Amsterdam. Er is een afnemende investeringsmogelijkheid en -bereidheid
bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven. Het
vinden van een goed antwoord wordt bemoeilijkt
omdat het voor een groot deel gaat om factoren
die buiten de invloedssfeer van de gemeente
liggen.

dat de crisis op de woningmarkt nog voort zal duren
en gezien het feit dat veel cruciale factoren buiten de
gemeentelijke invloedssfeer liggen, zal deze situatie,
ondanks de voorstellen die elders in dit Strategisch plan
worden gedaan, ook de komende jaren voortduren.
Ondanks de crisis en teruglopende woningbouwaantallen heeft de stad nog veel potentie. De metropool
Amsterdam groeit en doet dit de laatste jaren harder dan
het nationaal gemiddelde. Mensen willen hier wonen en

Al in Structuurvisie 2040 wordt het begin van de huidige

werken. Dit uit zich in een groeiende bevolking en de

financiële crisis beschreven. Tijdens de vaststelling van

populariteit van de metropool als vestigingsplaats van

de structuurvisie in februari 2011 was de crisis evident.

(internationale) bedrijven. De verwachting is dat de groei

De crisis raakt de ambities voor de ruimtelijke ontwik-

van Amsterdam (10.000 per jaar, 2012: 800.000 inwoners)

keling van Amsterdam op verschillende fronten. Naast

en de rest van de metropoolregio (10.000 per jaar, 1.6

de structurele terugval in de vraag naar kantoren, die

mln in 2012) zich voortzet en wellicht zelfs nog groter

als voor 2008 ingezet was, maar door de crisis versterkt

wordt. Tegelijkertijd is er recent een daling in de toe-

is, is het vooral de woningmarkt waar de effecten het

stroom van met name afgestudeerden uit andere univer-

meest voelbaar én onvoorspelbaar zijn. De stagnatie in

siteitssteden. Juist die hoger opgeleiden zijn essentieel

de vastgoedmarkt leidt tot afnemende investeringsmo-

voor de positie van Metropoolregio Amsterdam en de

gelijkheden en -bereidheid bij zowel de overheid als in

economische groei van de stad. De afname hangt samen

het bedrijfsleven. Het vinden van een goed antwoord

met de economische crisis, maar ook met de situatie op

wordt bemoeilijkt omdat het voor een groot deel gaat

de woningmarkt.

om exogene factoren. Zo is onduidelijk of en wanneer
de economie en vastgoedmarkt zich zullen herstellen.
De afgelopen jaren zijn er zowel
meer woningen als meer mensen bijgekomen in Amsterdam.
De Amsterdamse bevolking
groeit sneller dan het aantal
nieuwbouwwoningen. Hierdoor
steeg voor het eerst in jaren de
gemiddelde woningbezetting.

Daarnaast is de woningmarkt afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en van rijksbeleid ten aanzien
van bijvoorbeeld de huurmarkt.

Teruglopende investeringen leiden tot
planovermaat
De paradox is dat de woningbehoefte
onverminderd groot is terwijl er door de crisis
relatief weinig woningen worden gerealiseerd.
Tegelijkertijd is sprake van een grote overmaat
aan plannen.

Demografie Toename inwoners en woningen 2008 - 2012

Amsterdam heeft de afgelopen jaren een enorme
hoeveelheid plannen ontwikkeld en is met een groot deel
ook gestart. Door teruglopende investeringsmogelijkheden bij gemeente en andere investeerders kunnen niet
al deze plannen gerealiseerd worden binnen het termijn
en met het programma dat hier aanvankelijk voor was
bedacht. Hierdoor is planovermaat ontstaan. Dit heeft
negatieve effecten voor de gemeente omdat rendement
op gedane investeringen uitblijft. Ook projecten die wel
worden gerealiseerd hebben vaker een lager rendement
dan verwacht. Daarnaast blijft de woningproductie achter
op de geplande aantallen. Hierdoor wordt Amsterdam
minder toegankelijk voor nieuwe inwoners en hapert de
doorstroming op de woningmarkt. Gezien de verwachting
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1.000 inwoners (erbij gekomen tussen 2008 - 2012)
[Aantallen afgerond op 500]
Gemiddelde woningbezetting 2,02 person(en) per woning

1.000 woningen (netto toevoegd tussen 2008 - 2012)

Demografie De spons loopt vol: Productie bepalend

De Economische Verkenningen 2012 vormen een wake
up call voor de Amsterdamse metropoolregio. Weliswaar
doen we het in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde nog wel goed maar ten opzichte van een brede
groep stedelijke regio’s in Europa lopen we achterop (Zie
figuren 1.1 en figuur dat de economische van stedelijke
regio’s weergeeft uit de EV 2012). Dit sobere beeld is niet
perspectiefloos. Er is nog steeds een aanhoudende belangstelling voor Amsterdam en haar regio voor mensen
en bedrijven zoals als blijkt uit de demografische ontwikkelingen. Maar veel is afhankelijk van wat de rijksoverheid
gaat doen om de gevolgen van de cirsis te ondervangen.

Economische groei stedelijke regio’s
5
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Gemeentelijke reactie op de crisis

maar mondjesmaat van de grond. De bedoeling is
nog eens 0,6 miljoen vierkante meter kantoorplannen

Door de gemeente zijn van de 66.000 woningen
in de plannen er 32.000 uitgesteld of geschrapt.
Van de 3,7 miljoen vierkante meter kantoren in
de planvoorraad is 2,4 miljoen geschrapt.

te schrappen.
5. Voor gebieden met een stedelijke vernieuwingsopgave wordt gezocht naar een integrale besluitvorming
via het meer samenvoegen of integreren van budgeten en fondsen en het aanhaken op lokaal initiatief en

In reactie op de crisis zijn door de gemeente Amsterdam
reeds de volgende maatregelen genomen:
1. Projectenschouw: in twee schouwen is er flink gesne-

dynamiek.
6. In de nota mobiliteitsaanpak, waarin het stedelijk
mobiliteitsbeleid van de toekomst is uitgewerkt, wordt

den en gefaseerd in de geplande investeringen in de

een aanpak voorgesteld waarbij investeringen beter

fysieke sector, zowel door de overheid als door de

worden benut en geconcentreerd. Met minder geld

markt. Op basis van de adviezen van de commissie

wordt gerichter geïnvesteerd door scherpe keuzen

Wijntjes is daarmee voor de korte termijn orde op

te maken. Zo komt er ruimte voor een veranderende

zaken gesteld in het vereveningsfonds (VEF).

mobiliteitsbehoefte en een betere openbare ruimte

2. Kasstroomsturing in het Vereveningsfonds: projecten
mogen niet worden gestart voordat hier zekere

De komende tijd moet worden bekeken of bovenstaande

inkomsten tegenover staan.

maatregelen voldoende zijn om vraag en aanbod van

3. Bijna de helft van het woningbouwprogramma is

woninglocaties beter in evenwicht te krijgen. Dit zal

uitgesteld maar, de spanning op sommige delen van

moeten blijken uit de gesprekken die in fase 3 met de

de woningmarkt neemt toe en de haalbaarheid van

markt worden gevoerd. De sturingsmogelijkheden van

de doelen uit de structuurvisie en programakkoord

de gemeente in de stedelijke ontwikkeling zijn beperkt

komen onder druk komen te staan.

door de afhankelijkheid van andere investerende partijen.

4. Er is een kantorenstrategie opgesteld waarin het

Tegelijkertijd speelt de principiële vraag in hoeverre de

toevoegen van nieuw kantooroppervlak zoveel

gemeente moet sturen als er behoefte is aan een meer

mogelijk wordt beperkt. Er wordt ingezet op trans-

marktgerichte benadering.

formatie, sloop en herontwikkeling van de bestaande
voorraad maar dit komt mede vanwege de crisis nog

Classificatie vereveningsfonds projecten (o.b.v. OGA-lijst) nov 2011
Voor projecten in het het
Vereveningsfonds is eind 2011 een onderverdeling gemaakt in vier categorieën.
Categorie 1: projecten zijn stil gezet.
Categorie 2: gemeente investeert als daar
voldoende investeringen vanuit de markt
tegenover staan. Over de categorie 3
projecten wordt nog discussie gevoerd
(inmiddels is er wel duidelijkheid over
IJburg 2). Categorie 4 projecten zijn
stilgezet

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
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Status: kaart is indicatief OGA-lijst met bijbehorende actualisaties en afspraken is leidend

Wonen Marktruimte en Planaanbod
In bijna alle delen van de stad is het
aantal woningen in plannen groter dan
het volume dat de markt naar verwachting
zal bouwen. Het aanbod is dus groter
dan de marktruimte. Dit is met name in
stadsdeel Oost aan de orde. Inmiddels zijn
er op basis van het programmatisch kader
woningbouw veel plannen geschrapt.
Daarnaast wordt gekeken hoe het
planaanbod beter kan worden afgestemd
op de vraag.

Totaal aantal woningen marktruimte tot 2019

Totaal aantal woningen planaanbod tot 2019

Wonen Planaabod per sector 20011 - 2012
In het huidige plannen voor woningen
is het grootste aanbod vrije sector
koopwoningen. Dit terwijl de vraag op
dit moment het grootste is naar huurwoningen in het middensegment. Juist dit
aanbod is minimaal in de stad.

Sociale
huurwoningen

Middensegment
huurwoningen

Vrije sector
huurwoningen

Middensegment
koopwoningen

Vrije sector
koopwoningen
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2.2 Veranderingen in werken aan de ruimtelijk economische ontwikkeling van de stad
Steeds meer geven privaat initiatief en private
investeringen richting aan de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam.

Nieuwe rollen en taken voor de gemeente in de
stedelijke ontwikkeling
Stad zijn

De manier waarop aan de stad wordt gewerkt ondergaat

Onder invloed van de crisis wordt scherper

een fundamentele verandering. De vastgoedcrisis nood-

gekeken naar de veelheid van rollen en taken,

zaakt tot een radicale heroverweging van de gemeentelij-

mede in relatie tot de toekomst van de stads-

ke inzet. Het is een zoektocht naar nieuwe verdienmodel-

delen, door heldere prioriteiten te stellen en van deze

len en een nieuwe rol van de overheid. Stadsontwikkeling

prioriteiten het gewenste beheerniveau te bepalen.

wordt kleinschaliger. Gebiedsontwikkelingen worden

Daarvoor worden voorstellen gedaan, bijvoorbeeld in de

opgeknipt in kleinere behapbare delen, grootschalige

mobiliteitsaanpak voor ondermeer het privatiseren van

sloop-nieuwbouw wordt vervangen door renovaties en

parkeergarages. Cruciaal is het vraagstuk van kwaliteits-

gerichte ingrepen in de buurt en nieuwe investeringen

borging: hoe zorgt de overheid dat de burger waar voor

in culturele iconen staan voorlopig niet op de rol. Steeds

zijn geld krijgt.

meer zijn het privaat initiatief en investeringen die richting
geven aan de stedelijke ontwikkeling. Particulieren

Stad verbeteren

bouwen vaker hun eigen woning. Stedelijke vernieuwing

Van grootschalige sloop en nieuwbouw verschuift

richt zich vanaf 2014 nog nadrukkelijker op initiatief uit de

de nadruk bij stad verbeteren naar thematische

buurt. Partijen met een goed plan zijn verantwoordelijk

of sectorale programma’s met een beperkte

voor transformaties van leegstaande kantoorgebouwen

tijdsduur en een beperkte financiële inzet. Mogelijkheden

door de stad. Deze ontwikkelingen worden de afgelopen

voor grootschalige sloop/nieuwbouw zijn beperkt.

tijd steeds breder binnen het gemeentelijk apparaat

Ruimtelijke maatregelen spelen daarom een beperkte rol;

opgepikt.

er ligt veel nadruk op vernieuwing van maatschappelijk
vastgoed. De stedelijke vernieuwing en de Wijkaanpak

Werken aan stad zijn, stad maken en stad
verbeteren

worden in elkaar geschoven en voor de periode 2013-

Het werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad

Stad zijn, stad verbeteren en stad maken

Op deze kaart
wordt schematisch
weergegeven hoe
op welke plek
aan de stad wordt
gewerkt.

kan worden onderverdeeld in stad zijn, stad verbeteren
en stad maken. Stad zijn gaat om het beheer, onderhoud
en exploitatie van de bestaande stad: om het ophalen
van vuilnis, onderhoud van wegen, schoonhouden van de
openbare ruimte, exploitatie van maatschappelijke voorzieningen en openbaar vervoer. Het belangrijkste deel
van het geld in stedelijke ontwikkeling is bestemd voor
stad zijn. Alleen al in de exploitatie van het openbaar
vervoer van Amsterdam gaat per jaar 240 miljoen om, van
de 300 miljoen die de stadsregio daarvoor beschikbaar
heeft voor de hele regio. Stad verbeteren richt zich ook
op het wegwerken van
achterstanden in de bestaande stad. Traditioneel speelt
Stedelijke Vernieuwing een grote rol. Recent zijn hieraan
programma’s voor kantorentransformatie en energiehuishouding toegevoegd. Ook aanpak van bijvoorbeeld
black spots en gevaarlijke kruispunten valt hieronder.
Vaak wordt verbetering vormgegeven in specifieke
programma’s met bijbehorende middelen. Stad maken
gaat om het toevoegen van nieuwe stukken stad en om
de ontwikkeling van bestaande stad door het toevoegen
van nieuwe functies. Hieronder vallen bijvoorbeeld
verdichting- en transformatieprojecten.
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1 Stad Maken
Toevoegen-uitleg
Transformatie gebieden: toevoegen nieuwe functies
Ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied (locatie indicatief)
2 Stad Zijn
beheer, onderhoud en exploitatie

3 Stad Verbeteren
Focusgebied Hervorming
Stedelijk Vernieuwing (HSV)
Stedelijke vernieuwingsgebieden
Transformatie kantoorgebouwen
(locatie indicatief)
OV knooppunt

2014 gericht op een beperkt aantal focusgebieden. Dat

Stad maken

neemt niet weg dat ook buiten deze gebieden onvermin-

De nadruk verschuift van stad uitbreiden naar het

derd het werk aan de vernieuwing wordt voortgezet. Voor

ontwikkelen van de bestaande stad. Waar wel nog

de komende periode worden nieuwe strategieën onder-

stad wordt uitgebreid, gebeurt dit kleinschaliger,

zocht waarbij corporaties veelal het voortouw hebben.

zie de discussie rondom IJburg 2. Dit laat onverlet dat

De verbeteropgave richt zich ook op de transformatie

met de toekomstige woningbouwopgave nog altijd grote

van individuele kantorenlocaties. Oplossingen voor de

getallen gemoeid zijn. Hoewel op korte en middellange

huidige stagnatie zijn nodig. Transformatie van panden

termijn het aantal binnenstedelijke locaties kwantitatief

biedt mogelijkheden om nieuwe impulsen aan gebieden

voldoende lijkt te zijn om de stedelijke opgave te

en straten te geven. Bestemmingen, zoals woningbouw

realiseren, zullen voor de lange termijn nieuwe locaties

waar een groeiende behoefte aan is, kunnen door

nodig zijn. Vanuit het perspectief van de regionale

transformatie van kantoren gerealiseerd worden.

woningbouwopgave is het ook noodzakelijk verbindingen

Door specifieke ingrepen in het energiezuiniger maken

te leggen tussen regionale woningbouwlocaties en de

van panden, investeringen in het warmtenet en benutting

kernstad van de metropool. Het gaat hierbij zowel om

van strategische locaties van warmte- en koudevragers

infrastructuurverbindingen als om de stedenbouwkundige

wordt gewerkt aan het verbeteren van de stedelijke

integratie met gemeenten in de agglomeratie: Zaanstad,

energiebalans.

Diemen en Ouder-Amstel.

2.3 Veranderingen in investeren in de stad
De gemeente doet minder grote voorinvesteringen omdat middelen om te investeren in
de gebiedsontwikkeling zelf moeten worden
verdiend.

er maatschappelijk rendement wordt bereikt met de
investering. De som van de maatschappelijke baten is dan
groter dan de kosten van de investering. Een instrument
omdat te berekenen is de maatschappelijke kosten en
baten analyse. De maatschappelijke baten van publieke

De gemeente is niet de belangrijkste investerende partij

investeringen á fonds perdu komen vaak voor een deel

in de stedelijke ontwikkeling. Rijk, regio en vooral ook

niet direct terecht bij de gemeente. In financiële zin is er

andere investerende partijen, zoals ontwikkelaars en

dan sprake van een onrendabele investering. Bij commer-

woningcorporaties nemen het merendeel voor hun reke-

ciële partijen is dat een probleem maar de overheid zit in

ning. Voor alle investerende partijen geldt dat er minder

een andere positie.

besteed kan worden. De meeste investeringen van particuliere partijen worden gedaan om financieel rendement

Investeringen in grond(exploitaties) zijn renderend of

te genereren. Bij de gemeentelijke investeringen is dat

deels renderend. Het rendement van positieve grondex-

beeld diffuser. Ook de gemeente kent investeringen die

ploitaties wordt ingezet om grondexploitaties met een

financieel rendabel zijn. Daarnaast pleegt de gemeente

negatief rendement te compenseren.

investeringen die à fonds perdu worden gefinancierd en

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van het soort

niet met rente terugkomen. Dit geldt voor veel investe-

investeringen in de stad en de verwachte belangrijkste

ringen in de infrastructuur en de openbare ruimte, buiten

verschuivingen daarin de komende 10 jaar in relatie tot

grondexploitaties. De gemeente investeert dan omdat

de afgelopen 10 jaar.

Tabel 1 Soort investeringen in de stad

Investeren in openbare ruimte
Investeringen in de openbare ruimte worden vooral door
de stadsdelen gedaan. Door bezuinigingen is er steeds

Investeringscategorie
Publieke investeringen, lumpsum en à
fonds perdu
Deels renderend publieke investeringen
Renderende publieke investeringen
Private investeringen, deels renderend
Private investeringen, renderend

Voorbeeld
Infrastructuur en openbare ruimte
budgetten
Parkeervoorzieningen,
grondexploitaties
Grondexploitaties
Sociale woningbouw
Commercieel vastgoed

minder geld beschikbaar. Grootstedelijke middelen voor
openbare ruimte worden steeds meer gebundeld ingezet.
Investeringen in de ruimtelijke kwaliteit en bruikbaarheid van de openbare ruimte heeft zich in Amsterdam
bewezen als middel voor waardecreatie en als belangrijke
vestigingsconditie voor bedrijven en bewoners. Daarbij
is kwaliteitsverbetering soms volgend op een waardestijging van het vastgoed (binnenstad) en wordt deze
soms ingezet als middel om tot waardestijging te komen
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(Indische Buurt, Bos en Lommerweg, Mercatorplein). De

komende tien jaar levert het beeld van onderstaande

laatste tijd wordt onder de noemer ‘Barcelonamethode’

kaart op. De stedelijke uitgaven aan grotere infrastruc-

ook gewezen op de mogelijkheid te komen tot sociale

tuurprojecten lijken de komende tien jaar af te nemen ten

waardecreatie door de openbare ruimte te verbeteren, en

opzichte van de afgelopen tien jaar.

niet alleen in te zetten op vernieuwen van het vastgoed.
Deze methode is recent toegepast in de Indische Buurt.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

Voorwaarde voor het slagen van deze werkwijze is de

•

het effect van veranderende rollen tussen bestuursla-

aanwezigheid van een latente kwaliteit in de woningvoor-

gen als het gaat om dekking van infrastructuur. Tien

raad en het bestaande stedelijk weefsel.

jaar geleden ontving de stad nog direct geld van het
rijk voor grotere investeringen en was er nog geen

Investeren in infrastructuur

regionale wet BDU verkeer en vervoer;
•

De stedelijke uitgaven aan grotere infrastructuurprojecten lijken de komende tien jaar af te
nemen ten opzichte van de afgelopen tien jaar.
De rijksuitgaven aan infrastructuurprojecten in
en om Amsterdam zijn de komende tien jaar naar
verwachting hoger.

de afgelopen tien jaar zijn er vergeleken met de
komende tien jaar meer grootschalige ruimtelijke
ontwikkelingen met bijbehorende grote infrastructuurprojecten geweest, zoals IJburg, de Zuidelijke
IJoevers en het Centrumgebied Zuidoost;

•

Verreweg de grootste stedelijke investering is die
in de aanleg van de Noord/Zuidlijn (gemeentelijke
bijdrage: ca. € 1,8 miljard). Het nog resterende deel

Investeringen van de overheid in infrastructuur zijn vooral

van de investering is aanzienlijk kleiner (1/3) dan het al

initiërend en randvoorwaardelijk voor investeringen van

gerealiseerde deel (2/3).

andere. Dit zal in de toekomst niet veranderen. Een
snelle, globale scan van de gerealiseerde en geplande
infrastructuurinvesteringen in de afgelopen en de

Investeringen infra “opgeleverd 2000 - 2011”
De afgelopen 10
jaar is door rijk,
regio en stad veel
geïnvesteerd in
de bereikbaarheid
van de stad. De
grootste investeringen gingen
naar regionale
bereikbaarheid.
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Verwacht wordt dat de rijksuitgaven aan infrastructuur-

In het essay Vaste grond onder stedelijke ontwikkeling

projecten in en om Amsterdam de komende tien jaar

van Tang en Pleijte is de vergelijking opgenomen van de

hoger zal zijn dan de afgelopen tien jaar. Dit is met name

voorgenomen investeringen voor de komende tien jaar

gebaseerd op:

met de gerealiseerde investeringen van de afgelopen

•

tien jaar, zie tabel 2.

de nadruk die tot halverwege het afgelopen decennium lag op megaprojecten buiten Metropoolregio

•

Amsterdam, zoals de Hogesnelheidslijn Zuid en de

Duidelijk is dat de gemeentelijke investeringen in

Betuweroute (overigens ook van betekenis voor

gebiedsontwikkeling aanzienlijk lager zullen uitvallen. Dat

Amsterdam);

betekent dat de stad minder vooraf investeert in gebieds-

de prioriteit die rijksweg- en spoorinvesteringen op de

ontwikkeling. De gebiedsontwikkeling gaat dus in een

corridor Schiphol – Amsterdam – Almere de komende

trager tempo dan voorheen. Daarnaast zullen veel van

jaren hebben, inclusief Zuidas Dok en omlegging A9

de opbrengsten van eerdere voorinvesteringen komende

Badhoevedorp (in totaal ca. 6 miljard euro).

jaren worden gerealiseerd.

Investeren in gebiedsontwikkeling

De gemeentelijke investeringen in gebiedsontwikkeling

Investeringen in gebiedsontwikkeling, zoals grondexploi-

nemen af, maar ook de samenstelling van de investe-

taties worden steeds meer afhankelijk van investeringen

ringen zal veranderen. Dat blijkt uit tabel 3. Naar voren

van derden. In tegenstelling tot vroeger, toen de

komt dat in aanzienlijk minder mate wordt geïnvesteerd

gemeente grote voorinvesteringen deed, soms zelfs los

in verwervingen. Minder verwervingen weerspiegelen

van wat andere partijen deden of wilden, worden inves-

een lager groeitempo van door de gemeente geleide

teringen in grond(exploitaties) nu volgend op, of samen

gebiedsontwikkeling.

oplopend met, investeringen van andere partijen gedaan.
Dit komt doordat zowel voor de korte als langere termijn

Investeren in stedelijke vernieuwing

geldt de middelen om te investeren in gebiedsontwikkeling grotendeels ook in de gebiedsontwikkeling moeten
worden verdiend, al dan niet door de gemeente.

Rijksbijdragen voor Stedelijke vernieuwing
vervallen vanaf 2015. Vanuit stedelijke fondsen
blijven tot 2025 middelen beschikbaar.

Tabel 2 Grondexploitaties in de afgelopen en komende 10 jaar
In de Bestuursopdracht Stedelijke Vernieuwing is voor de
In miljarden euro’s prijspeil 2011

2001-2011

2012-2022

korte termijn geïnventariseerd welke middelen beschikbaar zijn en hoe die buurtgericht kunnen worden ingezet

Kosten

3,8

1,9

ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid en

2,6

2,4

de sociaaleconomische positie van de bewoners. Vanaf
2015 vervalt het rijksbudget. In samenwerking met de

Opbrengsten
Saldo

-/- 1,2

0,6

stadsdelen wordt nu een werkwijze ontwikkeld waarmee
zonder dit budget een aanpak mogelijk is. Vanuit het

Exclusief Zuidas, inclusief stedelijke vernieuwing

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting blijven tot in ieder

Tabel 3 Samenstelling van investeringen in de afgelopen en
komende 10 jaar

geval 2025 middelen beschikbaar voor de stedelijke
vernieuwing, in bijvoorbeeld de Westelijke Tuinsteden en
een aantal locaties in Noord. De dreiging dat de stede-

In miljarden euro’s prijspeil 2011

2001-2011

2012-2022

lijke ontwikkeling te veel gericht zou zijn op kansrijke
gebieden, krijgt hiermee tegenwicht.

Verwervingen

22%

8%

9%

19%

Groen

2%

4%

Woonrijp maken

29%

38%

Proceskosten

9%

8%

Overige kosten

29%

22%

Totaal

100%

100%

Bouwrijp maken

23

Deel 2
Gebiedsgerichte
aanpak
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3

Afwegingen bij gemeentelijke investeringen
De middelen en de mogelijkheden per gebied

Gegeven de achtergrond van de ontwikkelingen die in het hoofdstuk 2 beschreven
zijn, wordt in dit hoofdstuk een afwegingskader geschetst. Dit wordt gedaan
vanuit de volgende drie invalshoeken: welke middelen zijn voorhanden om de
doelstellingen uit het strategisch plan te realiseren? Hoe kunnen de beschikbare
middelen het beste worden ingezet? En als derde, in welke delen van de stad zijn
investeringen het meest rendabel? Was dat in het vorige decennium nog binnen de
ring A10, nu blijkt dat de ringzone te zijn.
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3.1 Welke middelen hebben we om de doelstellingen bij het strategisch plan te
realiseren?
In de komende tien jaar gaat het erom samen
met andere partijen de ruimte te vinden voor
rendabele investeringen.

Grootste investeringen door andere partijen
De grootste investeringen in de stad worden niet door
de gemeente gedaan, maar door andere investeerders.
Private partijen doen ingrijpende investeringen in herstel

Veel van de investeringen in gebiedsprojecten, infrastruc-

en verbouw van bestaand vastgoed. Deze kunnen worden

tuur of openbare ruimte zijn het resultaat van plannen die

geraamd op jaarlijks € 600 à 700 mln euro. De woning-

we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Een groot deel

corporaties nemen daarvan naar schatting ruim € 200

van de middelen die hiervoor nodig zijn, zijn al belegd

mln voor hun rekening. Investeringen in nieuw vastgoed

in afspraken met rijk, regio en andere partijen of zijn

liggen naar ruwe schatting in dezelfde orde van grootte

de onontkoombare consequentie van reeds genomen

of zijn enigermate omvangrijker.1 Daarnaast investeren

beslissingen. Dan is de vraag: welke middelen worden

kennis- en zorginstellingen, bedrijven en particulieren in

waar ingezet en is er nog investeringsruimte? Wat zijn de

hun panden en soms ook in hun omgeving. In het laatste

mogelijkheden om de komende tien jaar nog te schuiven

hoofdstuk wordt verder ingegaan op private investeringen

met budgetten en om de bestedingsruimte te vergroten?

in de stad. In de komende tien jaar is het vooral belangrijk
om samen met de andere private en publieke partijen de

De speelruimte voor investeringen is afhankelijk van de
mate waarin het project en de besluitvorming over het
project gevorderd is. Hoe verder de tijdshorizon ligt,
des te groter de ruimte om nog (alternatief) te beslissen.
Daarnaast is de investeringsruimte over het algemeen
afhankelijk van het soort investeringen: de ruimte om te
investeren in financieel rendabele projecten is veel groter
dan de ruimte voor financieel onrendabele investeringen.
Het grootste deel van deze paragraaf gaat over gemeentelijke investeringen, maar de inzet van de gemeente
beperkt zich hier niet toe. De gemeente beschikt ook over
middelen om investeringen van anderen te stimuleren of
te flankeren. Hier valt te denken aan: het ruimtelijk-planologische instrumentarium, waaronder accommoderen van
tijdelijke functies; tarieven-, vergunningen- en aanbestedingsbeleid; woningmarktinstrumenten; grondprijs- en
erfpachtbeleid; een aangepaste aanpak van de stedelijke
ontwikkeling (hervormingsagenda); hervorming van de
stedelijke vernieuwing; herprogrammering; bestuurlijke en
ambtelijke inzet en aandacht. Wanneer in het hoofdstuk 4
de publieke inzet wordt besproken zullen deze middelen
ook aan de orde komen.

Cijfers op basis van ramingen van CBS/TNO: Bouwprognoses 2011-2016

1
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ruimte te vinden voor rendabele investeringen.

In gebiedsontwikkeling alleen nog ruimte voor
financieel rendabele investeringen

Op twee manieren kan binnen het vereveningsfonds

Op dit moment is binnen het vereveningsfonds voor ruim

1. Terugdringen van uitgaven: hierbij is de hoofdvraag

aanvullende investeringsruimte worden gecreëerd:

900 miljoen geïnvesteerd in gebiedsontwikkeling. Er zijn

of en zo ja welke argumenten of criteria er zijn die

voldoende locaties om in de ruimtevraag te voorzien;

richting geven aan de vraag waar – welke projecten en

het gaat er dus nu om deze investeringen de komende

welk soort projecten – de grootste inspanning moet

jaren te verzilveren en aanbod in plannen op vraag af te

worden gedaan om de uitgaven terug te dringen.

stemmen. Op de korte termijn is er in het verevenings-

2. Verhoging van inkomsten in relatie tot de kosten. Dat

fonds geen ruimte voor nieuwe verplichtingen. In het

betekent dat prioriteit wordt gegeven aan locaties

meest waarschijnlijke scenario voor de lange termijn is

die de grootste netto verdienpotentie hebben: dat

er weinig ruimte voor nieuwe onrendabele investeringen

zijn locaties waar de inkomsten ten opzichte van de

zoals is gebeurt voor de realisatie van IJburg 1. De ruimte

uitgaven relatief hoog zijn.

om te sturen op investeringen bevindt zich dan ook,
naast uiteraard het toevoegen van grondexploitaties en
projecten met een positief saldo, voornamelijk binnen
de grondexploitatieportefeuille. Door prioriteitstelling
binnen die portefeuille kan sturing plaatsvinden. Tot
slot kan de gemeente op veel locaties op particuliere
initiatieven inspelen en door gebruikmaking van de
Grondexploitatiewet kosten van noodzakelijke gemeentelijke investeringen verhalen.

Kosten en Opbrengsten (in mln) 2012 t/m 2020
De verhouding tussen kosten en
opbrengsten uit grondexploitaties
wordt hier per stadsdeel en in
sommige gevallen gespecificeerd naar
project weergegeven. Het financieel
rendement wordt hoger naarmate de
locatie dichter tegen het centrum aan
ligt.

Kosten (totaal 2153 mln)
Baten (totaal 2639 mln)
2153
2639
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Grote investeringen van Rijk, regio en stad in
infrastructuur

stapsgewijze ontwikkelingen de benodigde investeringen

De bijgevoegde kaarten geven een overzicht van de

geldt dat er op korte termijn weinig schuifruimte is in het

investeringen in infrastructuur door rijk, regio en stad.

stedelijk budget, maar dat er over vijf jaar meer ruimte

Het gaat dan zowel om projecten die al in uitvoering zijn

komt. Hiervoor moeten wel goede afspraken met betrok-

als om projecten die de komende jaren staan gepland.

ken partijen worden gemaakt, zoals met de stadsdelen.

in infrastructuur worden gedekt. Over het algemeen

Samen is het goed voor 10 miljard euro aan investeringen
die in belangrijke mate zullen bijdragen aan de stedelijke
ontwikkeling van Amsterdam. De beschikbare middelen
van het rijk en de regio zijn de komende tien jaren zo
goed als verdeeld. Dat betekent dat er weinig schuif-

De komende tien jaar wordt voor tien miljard
geïnvesteerd in infrastructuur. Dat is veel meer
dan het afgelopen decennium. De ruimte om
hierin te schuiven is beperkt.

ruimte is voor herprioritering van projecten. Voor de
periode na 2020 zal Amsterdam met regio en Rijk moeten
bepalen waar de prioriteiten liggen als het gaat om rijksinvesteringen. Vanwege dreigende verdere bezuinigingen
bij het Rijk is het zaak de afgesproken projecten eerder te
realiseren.
Als we als stad nieuwe of andere investeringen willen op
het gebied van regionale (ov-)infrastructuur zal met de
Stadsregio gesproken moeten worden over een andere
inzet van reeds geoormerkte middelen.
Op stedelijk niveau zijn, doordat de grondopbrengsten
onder druk staan als gevolg van de financiële en vastgoedcrisis, minder grote infrastructuurinvesteringen
nodig. Desalniettemin moet ook bij meerdere, kleinere en

Infra Stedelijke investeringen tot 2020
De stad investeert in de Noord/zuidlijn, de verbinding met Amstelveen
en in hoogwaardig openbaar vervoer
in Westelijke en oostelijke richting.
Ook de ontsluiting van IJburg is een
belangrijke investering.

spoorwegen 		
autowegen		
metrolijnen		
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Infra Regio investeringen tot 2020
De regio investeert tot 2020 in de
Noordzuidlijn, in de versnelling van
de tramlijnen richting West en in de
bereikbaarheid van Amsterdam en
regio met name in het metronetwerk
en HOV.
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Infra Rijksinvesteringen tot 2020
Het Rijk investeert in de NoordZuidlijn
en Zuidas. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de wegverbindingen tussen
Schiphol, Amsterdam en Almere.
Prioriteit ligt op het programma
hoogfrequent spoor in de corridor
Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en
Alkmaar.
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Minder financiële middelen voor stedelijke
vernieuwing

Ruimte voor energietransitie in het
Amsterdams Investeringsfonds

Voor de stedelijke vernieuwing zijn er – afgezien van

Voor het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) zijn de

het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – nog slechts op

bestedingsdoelen en criteria grotendeels vastgelegd. Op

de kortere termijn financiële middelen. Besluitvorming

kortere termijn kan voor de fysieke pijler nog aan 7 mln

hierover vindt plaats in de begroting 2013. Voor de

euro invulling worden gegeven. In de KDL-pijler (Klimaat,

fysieke pijler van de stedelijke vernieuwing zijn op de

Duurzaamheid en Luchtkwaliteit) is 65 mln euro beschik-

langere termijn nog wel financiële middelen beschikbaar.

baar voor energietransitie. Op langere termijn is er zicht

Middelen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (uit

op een verhoging van het AIF. Dit kan vanaf 2014 voor

algemene reserve) worden ingezet in Parkstad, de Banne

investeringsruimte zorgen. AIF-geld wordt in beginsel

en Nieuwendam-Noord en zijn dus voor een groot deel

ingezet in rendabele projecten. Dat betekent dat de

al bestemd. In de begroting voor 2013 wordt de met

investeringen vanuit dit fonds te zijner tijd terug komen

de woningcorporaties overeengekomen herschikking

en dat dat eveneens investeringsruimte schept.

van de middelen opgenomen. Op korte termijn is er
resterende bedrag is 40 mln. Dat kan op langere termijn

Op middellange termijn ruimte in budgetten
voor groen en openbare ruimte

investeringsruimte bieden, afhankelijk van de mate waarin

Ten aanzien van budgetten voor openbare ruimte en

risico’s moeten worden opgevangen.

groen – voor een aanzienlijk deel gaat het om stads-

een investeringsruimte van circa 15 mln euro. Het nog

deelmiddelen – geldt dat de ruimte om te sturen op

Programma’s die de stad moeten verbeteren ten
aanzien van bijvoorbeeld energiebalans of achterstandswijken worden meer in samenwerking
met betrokken partijen vormgegeven.

investeringen voor de korte termijn beperkt is, maar voor
de langere termijn vrij groot is.

Verdeling van middelen voor stedelijke vernieuwing 2000 - 2014
Deze kaart laat de verspreiding van
middelen voor stedelijke vernieuwing
zien over de afgelopen tien jaar.

aug 2012
Bedragen:
Pleinen ingediend voor de pleinenaanpak 2012
Hervorming Stedelijke Vernieuwing 2012 (HSV)
[bedragen 2013 op de kaart]
Stedelijke vernieuwing 2009 (ISV)
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ISV-periode
2000-2004 (ISV 1)
2005-2009 (ISV 2)
2010-2014 (ISV 3)
Totaal 2000-2014

Rijksbijdrage
€339,4 miljoen
€223,7 miljoen
€230 miljoen
€793,1 miljoen

Maatregelen uit de Energiestrategie 2040
De kaart laat zien welke inzet voor
de energietransitie van de stad de
komende periode wordt voorgesteld.
Deze vindt verspreid over stad plaats.
De aard van de ingreep kent wel
een ruimtelijke verdeling. Zo valt de
grootste winst in de energieprestatie
van huishoudens buiten de ring te
halen.

Slechte energieprestatie		
Stimuleren opwekking groene energie
Stimuleren renovatie isolatie		
Smartgrid (energie)		
Amsterdam Smart City
(regelvrije zone mbt duurzaamheid)

Warmte-net (schematisch)		
Ontwikkelgebied windcoalitie (voorstel)
Koude-net (schematisch)		
Energie armoede
Potentiele koudebron-water		
Locatie waar restwarmte vrij komt
Knelpunt netwerk		
Gebied geschikt voor renovatie isolatie, 		
Warmtebron					
warmte, gas

Stedelijke investeringen in groen en openbare ruimte
De kaart geeft de verdeling van
stedelijke middelen voor groen weer.
Investeringen in groen en openbare
ruimte kunnen een aanjager zijn voor
andere investeringen in een gebied
en bieden kansen voor bundeling met
andere ingrepen.

LET OP:
Kaart onvolledig oa niet op de kaart:
-Aanpak Ecologische knelpunten
-Groene daken (scholen/
woningbouwcorporaties)
-Groene braakliggende terreinen
-Nutstuinen-moestuinen
-Stadsdeel projecten
Groengelden :
Stadspark waar groengelden in geinvesteerd worden
10 Miljoen program.akkoord
Stadspark				In 2011 5,5 miljoen opgenomen en verdeeld:
Groen en Wijkaanpak			
Groen &Wijkaanpak 2 miljoen
Investeringen openbare ruimte				
Noorderpark
2 miljoen
Oosterpark
1,3 miljoen
Icoonproject groene daken en muren 200.000Euro

Grootstedelijk Openbare Ruimte :
10 Miljoen program.akkoord
In 2011 en 2012 6,5 miljoen verdeeld:
Stationseiland
Rode loper
Oosterpark
Kwaliteit openbare ruimte
i.r.t wijkaanpak

1.3 miljoen
3,9 miljoen
246.000 Euro
1 miljoen
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Investeringen in cultuur

2

Deze kaart geeft een globale indicatie
van investeringen in nieuwbouw,
verbouw en uitbreiding van cultureel
vastgoed tussen 2005 en 2012.
Deze investeringen zijn gedaan door
particulieren, bedrijven, fondsen, het
rijk, de provincie en/of de gemeente.
Daarnaast staan de locaties waarin de
komende jaren nog geïnvesteerd gaat
worden op de kaart. Deze kaart wordt
in het fase 3 van het strategisch plan
nader uitgewerkt.
Bron: Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling

12
16
1
6
7
17
14

5
13
8

15

3

9

19

11

18

4

10

Dec 2012
Gerealiseerd project - verbouwing
1. Muziek gebouw aan ‘t IJ 		
€48 mln		
11. MuzyQ 		
p.m.
Gerealiseerd project - nieuwbouw
2. Het Ketelhuis 		
€ 1,3 mln		
12. MC Theater		
€4 mln
Project			
3. Pakhuis de Zwijger		
€11 mln		
13. De la Martheater
€53 mln
			
4. Filmtheater Rialto 		
€0.9 mln		
14. Het Scheepvaartmuseum €58 mln
			
5. W139			
€1.7 mln		
15. De Kleine Komedie
€1,9 mln
			
6. Centrale vestiging OBA		
€72,6 mln		
16. EYE filminstituut
€38 mln
			
7. Conservatorium van Amsterdam
€50 mln		
17. De Appel		
€1,6 mln
			8. SSBA/ Melkweg		€36 mln		18. Majellakerk		€3,5 mln
			
9. Hermitage Amsterdam		
€40 mln		
19. Stedelijk Museum
€127 mln
mln = miljoen			
10. Bijlmer Parktheater		
€3,3 mln		
Depot Amsterdam Museum
€14 mln

Quotum onrendabel biedt ruimte

van de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals bestem-

Een andere bron voor gemeentelijke investeringen is het

mingsplannen en parallelle investeringen in openbare

Quotum onrendabel. Dit is een stelpost voor kapitaal-

ruimte of infrastructuur. Voor deze investeringen kan

lasten van toekomstige investeringen in de gemeentebe-

de gemeente eventueel via de Grondexploitatiewet

groting. In het programakkoord en in de tussenliggende

de kosten verhalen.

Kadernota’s wordt ieder jaar de structurele ruimte in de

2. Verleggen van gemeentelijke investeringen naar

begroting bepaald. In het Quotum onrendabel is er een

de markt. In beginsel lenen financieel rendabele

post voor nieuwe investeringen waar vrij over te beslis-

investeringen zich voor een verlegging naar de markt.

sen valt. Via prioriteitsvoorstellen kan deze post worden

(Her)ontwikkeling van locaties en vastgoed zijn daar

benut voor investeringen in stedelijke ontwikkeling.

voorbeelden van. Overigens is het daarbij van belang
goede afwegingen te maken. Het zonder meer

Op lange termijn ruimte in budgetten voor
groen en openbare ruimte

afstoten van bijvoorbeeld grond brengt het risico

Ten aanzien van budgetten voor openbare ruimte en

onvoldoende mate terug komen. Het gaat dan immers

groen – voor een aanzienlijk deel gaat het om stads-

om een gemeentelijke onderneming. Het is de vraag

deelmiddelen – geldt dat de ruimte om te sturen op

of de bedrijfswaarde daarvan bij verkoop kan worden

investeringen voor de korte termijn beperkt is, maar voor

gerealiseerd.

de langere termijn vrij groot is.

met zich mee dat de reeds gedane investeringen in

3. Gemeentelijke bezittingen afstoten en de gegenereerde middelen herinvesteren. Hier wordt gedacht

Mogelijkheden voor het vergroten van
investeringsruimte

aan gemeentelijk vastgoed dat onder de marktwaarde

Er zijn alternatieve mogelijkheden om de investerings-

gaan dat door verkoop kan worden geactiveerd.

ruimte te vergroten. De gemeente kan de volgende acties
en maatregelen overwegen:
1. Particuliere investeringen aantrekken door het bieden
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in de boeken staat. Het kan daarbij om ‘dood kapitaal’

3.2 Hoe kunnen de beschikbare middelen het beste worden ingezet?
Beter benutten van investeringen en van de
bestaande stad, het concentreren van inspanningen en de inzet op toekomstige groei moeten
zorgen voor de optimale inzet van middelen.

die er al ligt. Het optimaal benutten van de bestaande
vervoerscapaciteit is goedkoper dan het aanleggen
van een nieuwe tramlijn. Wanneer in bestaand stedelijk
gebied wordt verdicht kan gebruik worden gemaakt van
al bestaande voorzieningen.

Teruglopende investeringsruimte betekent dat iedere

De compacte stad kan ook veel beter worden benut voor

euro zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet. Omdat

de energietransitie. Denk hierbij aan het dakoppervlak:

de gemeente niet de enige – en ook niet de belangrijkste

de stad heeft ongeveer elf vierkante kilometer geschikt

– investeerder is in de stedelijke ontwikkeling, kan de

dakoppervlak voor zonne-energie. Verder kan de rest-

gemeentelijke inzet niet los worden gezien van de inves-

warmte van bedrijven in de stad dienen als verwarming

teringen van andere partijen. Wat is dan de optimale inzet

van omliggende woningen en de koude van diepe

van middelen, in relatie tot de bestuurlijke doelstellingen

meren voor de koeling van kantoren. De ondergrond kan

en met behoud van toekomstige investeringsruimte? De

worden benut voor een slimmer energienet en warmte/

volgende criteria worden gebruikt voor het behalen van

koude opslag in de bodem.

zoveel mogelijk maatschappelijk en financieel rendement:
beter benutten, concentreren en bundelen van middelen

Concentreren en bundelen van middelen

en waardecreatie en waardebehoud mogelijk maken.

Door inzet te concentreren op een beperkt aantal

Goede voorbeelden zijn: het verzilveren van investeringen

gebieden kan efficiencywinst worden behaald. Als de

in de Noord/Zuidlijn, en het concentreren op gebieden en

vraag naar meer stedelijkheid in de bestaande stad kan

bundelen van inzet zoals nu voor stedelijke vernieuwing

worden geaccommodeerd, dan heeft dat de voorkeur

wordt gedaan. Waardecreatie en waardebehoud gaat ook

boven het creëren van nieuwe plekken. Ook concentratie

om het nemen van maatregelen en het wegnemen van

van investeringen en inspanningen op plekken waar al

belemmeringen die de toekomstige groei van de stad

veel is geïnvesteerd ligt voor de hand.

mogelijk maken. Voorbeeld hiervan is de scenariostudie

Succesvolle projecten als de ontwikkeling van het

naar de Haven-stad ontwikkeling.

Westerpark of het Timorplein laten zien dat het altijd

De genoemde criteria worden al in de praktijk gebracht

gaat om een combinatie van maatregelen. Dus niet het

in de mobiliteitsaanpak en bij spelregels rondom het

toevoegen van voorzieningen op de ene plek en een

Amsterdamse Investeringsfonds. Daarnaast is er nog een

metrohalte of investeringen in de openbare ruimte op

belangrijke leidraad bij het bepalen hoe beschikbare

de andere, maar deze bundelen voor optimaal resultaat.

middelen het beste in kunnen worden gezet. En dat is

Het gaat hierbij niet alleen om het combineren van

het moment van investeren. Evenementen, maar ook

publieke budgetten, maar ook om private investeringen.

het gereed komen van eerdere investeringen, in de stad

Dit betekent onderlinge afstemming en flexibiliteit om

bieden daarbij houvast.

op de juiste plek de juiste ingreep te kunnen realiseren.
Bijvoorbeeld, de renovatie van corporatiewoningen en

Beter benutten van investeringen

investeringen in de openbare ruimte integraal aanpakken.

Bij beter benutten gaat het om het verzilveren en zo

Of investeringen in het glasvezelnet combineren met

goed en efficiënt mogelijk benutten van reeds gedane

het onderhoud aan de rijbaan en maatregelen om de

investeringen in onder andere grondexploitaties. Bij ge-

doorstroming te versnellen.

biedsontwikkeling is de maatstaf het verschil tussen nog
grondexploitaties. Als in gebieden veel investeringen zijn

Waardebehoud en waardecreatie door te
werken aan toekomstige groei

gedaan, dan zijn de nog te maken kosten vaak laag in ver-

Investeren heeft rendement als op termijn waarde-

houding tot de nog te realiseren inkomsten. Het benutten

vermeerdering optreedt en waardevermindering

van deze locaties heeft dan een hoog rendement.

wordt voorkomen. Waardecreatie treedt op wanneer

Voor reeds in bedrijf zijnde voorzieningen en infrastruc-

investeringen een plek (of zijn omgeving) aantrekkelijker

tuur is een efficiëntere exploitatie belangrijk waarin je

en dus duurder maken. Daarnaast is de ene investering

hetzelfde voor minder, of meer voor hetzelfde krijgt.

vaak een randvoorwaarde voor de andere. Dit geldt met

Voorbeeld is het versnellen van tramlijnen, optimaliseren

name voor de ontwikkeling van gebieden en locaties:

van het gebruik van parkeergarages en efficiënter maken

houthavens vormen een eerste stap in de ontwikkeling

van energienetten. Ten tweede betekent het dat er wordt

van Havenstad. Overamstel verbindt de Amstelcorridor

voortgeborduurd op voorzieningen en infrastructuur

met de binnenstad en IJburg 2 is een springplank naar

te realiseren opbrengsten en investeringen in lopende
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Almere. Op de middellange termijn gaat het er om die

stad. Een vergelijkbare dynamiek is te verwachten rond

maatregelen te nemen die belemmeringen weghalen en

de stations van de Noord/Zuidlijn.

kansen creëren voor de toekomstige ontwikkeling van de

Ook grote evenementen als het EK Atletiek (2016) en de

stad.

750e verjaardag van de stad (2025) kunnen momentum

Investeringen in de bestaande stad ondersteunen de

creëren. Ruimtelijke investeringen daarbij zijn bijna altijd

(vastgoed)waarden die daar al aanwezig zijn. Als be-

noodzakelijk. Aan de ene kant zijn investeringen nodig

paalde functies hun waarde verliezen, dan is transformatie

om evenementen mogelijk te maken. Afhankelijk van het

naar een andere functie – indien mogelijk – voor de hand

soort evenement gaat het hier om evenemententerreinen,

liggend en heeft de voorkeur boven nieuwe locaties. Wel

venues, openbare ruimte, infrastructuur of hotels en

geldt dat vanuit het nauwe perspectief van gebiedsont-

andere horeca. Aan de andere kant lokken evenementen

wikkeling de kosten van transformatie op dit moment

ook particulier initiatief uit. Private investeerders en

hoger liggen dan de kosten van het bouwen van nieuwe

andere overheden haken graag aan op de feestjes in de

locaties. Wachten op afwaarderingen is hier daarom een

stad.

financieel verstandige strategie.

Naast de jaarlijkse evenementen staan er voor de periode
tot 2020 een aantal grote internationale evenementen op

Investeren op het juiste moment

de rol voor Amsterdam. Iedere drie jaar vindt weer een

De timing van de ingrepen is cruciaal. Deze hangt voor

ander evenement in een ander deel van de stad plaats en

een groot deel samen met de dynamiek die vanuit ver-

worden resultaten van eerdere investeringen zichtbaar en

schillende initiatieven, zowel publiek als privaat, ontstaat.

merkbaar. Deze evenementen zijn een promotie voor de

Het zichtbaar gereed komen van de Westrandweg heeft

stad, maar ook geschikt om met publieke investeringen

gezorgd voor meer belangstelling voor Sloterdijk 3. Als

private investeringen uit te lokken.

het masterplan Schiphol en Zuidasdok in uitvoering gaan,
dan zal dit momentum creëren aan de zuidkant van de

Deze kaart geeft een impressie van
de evenementen en gebeurtenissen
die plaatsvinden tot 2020. Het EK
atletiek, het gereedkomen van de
NoordZuidlijn, de verbindingen naar
Nieuw West kunnen nieuwe dynamiek
en investeringen in de stad genereren.
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3.3 Waar kunnen de beschikbare middelen het beste worden ingezet?
De mogelijkheid voor het realiseren van bestuurlijke doelstellingen wordt in sterke mate bepaald
door de ruimtelijke economische potentie van
gebieden.

Ruimtelijke en economische dynamiek bepaalt
gebiedsindeling
Per gebied verschillen de kansen en opgaven en daarmee
ook de nodige investeringen en inspanningen van de
gemeente. Sociaal economische achterstand is met

De structuurvisie 2040 laat zien dat de ruimtelijke

name te vinden buiten de ring en boven het IJ. Hierin is

economische dynamiek in de verschillende delen van

de afgelopen decennia via stedelijke vernieuwing veel

de stad anders is. Dit vraagt om een gebiedsgerichte

geïnvesteerd, zowel fysiek als sociaal. Een analyse van

inzet en werkwijze. In deze paragraaf wordt daarom een

de ontwikkeling van vastgoedwaarden laat zien dat het

onderscheid gemaakt tussen het gebied binnen de ring

deel van de stad dat aantrekkelijk wordt gevonden zich

A10 en onder het IJ, de ringzone – in het zuiden, westen

uitbreidt.

en oosten is dat het gebied langs en tussen de ring A10
en het Ringspoor – en in het noorden de noordelijke
IJoevers, en buiten de ringzone. De regio is uiteraard ook
van essentieel belang voor het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch plan.

Vastgoedwaarden

De vastgoedwaardekaart laat zien
waar mensen op dit moment bereid
zijn hoge prijzen te betalen om te
wonen. De afgelopen jaren heeft het
rood-gele gebied van de binnenstad
zich uitgebreid.
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Structuurvisie 2040 onderscheidt vier bewegingen in de
stad waar de economische dynamiek het grootst is: (1)
waterfrontontwikkeling als toekomstige stedelijke woon
en werklocaties, (2) uitrol centrummilieu als motor van de
Nederlandse kenniseconomie, (3) ontwikkeling Zuidflank
met de meeste werklocaties en essentieel voor de internationale concurrentiepositie en (4) het metropolitane
landschap als nieuwe doorslaggevende vestigingsconditie
van stedelingen als contramal voor de drukke stad.

Strategische locaties. Gebieden met potentie:
in de ringzone

1. Waterfront

De structuurvisie stelt dat voor het realiseren van de
doelstellingen van een economisch sterke en duurzame
stad, deze bewegingen zoveel mogelijk ondersteund
moet worden door gemeentelijke inspanningen en
investeringen. Voor het strategisch plan is bekeken waar,
gegeven de vier bewegingen, de meest strategische
locaties zijn gelegen voor de middellange termijn. Dit zijn
de plekken waar de bewegingen elkaar overlappen. De
kaart (5) laat zien dat de gebieden in de ringzone er uit
springen. De gebieden waar de hiervoor genoemde vier
bewegingen zich afzonderlijk aftekenen zijn plekken waar
investeringen een grote kans op het hoogste rendement
hebben. Die kans wordt groter in gebieden waar meer-

2. Centrumuitrol

dere bewegingen elkaar kruisen. Dit zijn strategische en
kansrijke locaties in de stad.
Onderstaande kaart (5) laat zien waar de bewegingen uit
de structuurvisie en investeringen in infrastructuur elkaar
overlappen.

3. Internationalisering Zuidflank

5. Strategische locaties
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4. Metropolitaan landschap

De ontwikkeling van de infrastructuur is mede bepalend

Nabijheid binnen stad en regio wordt meer en meer een

voor de effectiviteit van fysieke investeringen. De regio

zich onderscheidende ruimtelijke conditie tussen steden.

kent met de kennisstad Amsterdam en de internati-

Een verbindende en ontsluitende regionale infrastructuur

onale hub Schiphol twee krachtige motoren van de

enerzijds en een fijnmazig stedelijk netwerk voor fiets en

Nederlandse economie. Die werken bovendien als een

efficiënt openbaar vervoer en autosysteem anderzijds

krachtige magneet op mens en bedrijf. Goede bereik-

vormen samen een krachtige voedingsbodem voor een

baarheid van stad en regio via lucht, weg en spoor is en

succesvolle stad en regio. Het gaat hier met name om de

blijft een noodzakelijke conditie voor dat succes.

Noord/Zuidlijn, het Centraal Station en de verschillende
stations in de ringzone. Ook de hoogwaardige openbaar
vervoer verbindingen richting Nieuw-West zullen naar
verwachting veel dynamiek en spin-of creëren.

Strategische locaties in combinatie met investeringen in infrastructuur
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De regio speelt een rol bij het ontlasten van de program-

Regionale ontwikkelingen

matische druk die het gevolg is van de krachtige magneetwerking van Amsterdam. De bewegingen Waterfront
en Zuidflank kunnen op termijn successievelijk tot het
Zaan-IJ-gebied en de Utrecht-corridor reiken. Hoewel
belangrijke beslissingen rond infrastructuur en woningbouwopgave (IJmeerverbinding, schaalsprong Almere,
ontwikkeling van Schiphol, 2e Zeesluis) op regionaal
niveau worden genomen, is het van belang de stedelijke
ontwikkeling hierop aan te laten sluiten.

Regionale ontwikkelingen en strategische locaties
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Programmatische en financiële analyses geven aan dat

Plannen voor woningbouw en strategische locaties

ook vanuit de markt de kracht van deze locaties wordt
De meeste locaties
voor woningbouwprojecten liggen in
de ringzone.

onderschreven: hier bevinden zich de meeste projecten,
het meeste programma en is de verdienpotentie, samen
met projecten binnen de ring, het grootste. Recente
gesprekken met woningcorporaties in het kader van de
bestuursopdracht Stedelijke Vernieuwing, laten zien dat
ook de corporaties hun focus leggen op de ringzone. Het
volgen en accommoderen van deze krachten en ontwikkelingen moet enerzijds leiden tot het verder binden van
talent aan de stad en tot het verminderen van de sociale
tweedeling in deze stad.
De gebieden waar de genoemde vier bewegingen, investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling elkaar
overlappen zijn plekken waar investeringen een grote
kans op relatief het hoogste financiële en maatschappelijke rendement hebben in relatie tot de doelstellingen
van het strategisch plan.

Gebieden met potentie in de ringzone

Project op strategische locatie (meerdere sterke bewegingen)
Project op locatie geschikt voor centrumuitrol
Project op locatie met bewegingen waterfront + landschap
Project op locatie met één andere beweging dan centrum of geen beweging

Locaties met grote verdienpotentie
Projecten waar per geïnvesteerde Euro het
hoogste rendement
gehaald kan worden
liggen voornamelijk
binnen de ring en in
de ringzone.

De meeste kansen voor het realiseren van de
bestuurlijke doelstellingen liggen in de ringzone.
De ringzone en het gebied binnen de ringzone zijn
strategische en kansrijke locaties in de stad. De ringzone
bestaat uit de gebieden tussen en langs de spoorring
en de A10 in het westen, zuiden en oosten en de
Noordelijke IJoevers in het noorden. De Noord/Zuidlijn
verbindt twee verschillende delen van de ringzone met
elkaar en met het centrum. Doordat dit gebied samenvalt
met belangrijke infrastructuur liggen hier veel knooppunten: Sloterdijk, Lelylaan, Zuid, Amstel, Sciencepark. Hier
omheen zijn grote concentraties werk- en onderwijslocaties te vinden. Er is een groot planaanbod en ambitieuze,

Project in top 10 verdienpotentie

voor de toekomst van de stad cruciale, projecten zoals
Zuidas, Houthavens en Overamstel.

Gebiedsindeling

[schematis

Projecten en programma’s die binnen de overlappende
gebieden zijn gepland, bieden de meeste garantie op
succes, zowel wat betreft financiële en maatschappelijke
doelstellingen als voor de bestendiging van de sociaal-

Regio

economische dynamiek van Amsterdam en haar regio.

Buiten
de
Ringzone

Dat de gebieden buiten de ringzone niet meteen van de

Sloterdijk

Centraal Station

Ringzone

kaart afspringen zegt niet dat ze van minder belang zijn

Lelylaan

Binnen
de
Ringzone

dan de ringzone, hier liggen strategische locaties voor de

Amstel
Zuid

sociale opgave, de klimaatopgave en voor het realiseren
van woonmilieus in lagere dichtheden.
Schiphol

Bijlmer ArenA
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De onderstaande kaart met de huidige geplande investeringen en inspanningen, plannen en projecten geven
een beeld van wat de kansen en opgaven per gebied zijn.
Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering
voor het behalen van de verschillende bestuurlijke
doelstellingen.

De opgaven en kansen per gebied geven richting
aan hoe de gemeente haar beschikbare middelen
in kan zetten.
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De combinatie van de
verschillende plannen,
projecten, ingrepen
en programma’s zoals
weergegeven op de
eerdere kaarten (zie
rechts) leidt tot een
integraal beeld ‘de
projectenkaart’ van wat
er de komende tien jaar
in de ruimtelijke sector
op stapel staat.

ds

fon

gs
enin

v

e
Ver

rgie

ne
en E

aat

Klim

ng

uwi

jke

deli

Ste

ie
vern

e

imt

e ru
bar

pen

nO
en e

Gro

r

ctuu

tru
fras

In

St

ie

rvis

uu
ruct

41

Binnen de ringzone: benutten marktdynamiek
en waarborgen aantrekkelijkheid

gedane investeringen in bijvoorbeeld de Noord/Zuidlijn

In de ringzone is veel economische dynamiek; dit

ervoor worden gezorgd dat de negatieve bijkomstighe-

blijkt onder meer uit succesvolle transformaties,

den van de populariteit van het gebied niet voor al te

hoge vastgoedwaarden en private investeringen in

veel overlast gaan zorgen. De aantrekkingskracht van het

het gebied. Er is en wordt al veel geïnvesteerd in de

gebied binnen de ring geeft problemen met parkeerdruk

bereikbaarheid en openbare ruimte, onder meer via de

en te lange -wachtlijsten, congestie, stallingsproblemen,

aanleg van de Noord/Zuidlijn en de verbouwing van het

luchtkwaliteit, druk op de openbare ruimte en een

Centraal Station, het opknappen van de Rode loper en

ontoegankelijke en vastzittende huizenmarkt.

Stationseiland, maar ook ontmoetingsplekken als musea,

Voor het behalen van energiedoelstellingen zijn in het

het Museumplein, de Openbare Bibliotheek en theaters.

centrum door versnipperd eigenaarschap en eisen aan

De gemeente wil graag profiteren van de marktdruk

monumentale panden minder kansen dan in andere delen

door investeringen te stimuleren en projecten met een

van de stad.

en rond het Museumplein te benutten. Daarnaast moet

winstgevende grondexploitatie te realiseren en de reeds

Zone Binnen de ring
Binnen de
ringzone ligt
een groot aantal
projecten en
programma´s met
een focus op de
openbare ruimte
zoals fietsenstallingen, renovatie
van bruggen,
investeringen in
stations van de
Noord-zuidlijn en
stadsstraten.

Klimaat en Energie
Stimuleren opwekking groene energie
Stimuleren renovatie isolatie
Knelpunt netwerk
		
Warmte-net (schematisch)
Koude-net (schematisch)
Potentiele koudebron-water
Ontwikkelgebied windcoalitie (voorstel)
Locatie waar restwarmte vrij komt
Energie armoede
Slechte energieprestatie		
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Infra en Openbare
Stadstraat te ontwikkelen/stimuleren
Investering tramlijn
Investering autoweg
Renovatie brug
Kade werkzaamheden
Vervangen spoor tram GVB
Beter benutten parkeergarages
Toevoegen fietsenstallingen
Efficienter gebruik fietsenstallingen
Metrohalte NoordZuidlijn
NS station

Projectlocaties OGA
Projectlocatie planex
Projectlocatie zonder grenzen
Pleinen ingediend voor de pleinenaanpak 2012
Hervorming Stedelijke Vernieuwing 2012 (HSV)
[bedragen 2013 op de kaart]
Stedelijke vernieuwing 2009 (ISV)
Leegstand en braakliggend
Leegstaand kantoor
Braakliggend terrein
Zelfbouwkavel
Geslaagde transformatie

Ringzone: afmaken van stedelijke woonmilieus,
benutten van knooppunten en energietransitie
mogelijk maken

liggen in en tegen de ringzone gebieden met kansen

Het gebied in de ringzone biedt de meeste kansen om

een duurzame woningvoorraad. De zone moet ook plaats

de verschillende bestuurlijke doelstellingen te realiseren.

bieden aan het ringnet stadsverwarming en decentrale

De ringzone speelt een belangrijke rol in het opvangen

energieopwekking.

en verleggen van de druk op de openbare ruimte en

Ontwikkeling in de ringzone is onder de huidige omstan-

de bereikbaarheid van het gebied binnen de ring.

digheden minder vanzelfsprekend dan verondersteld

Hier liggen de grootste mogelijkheden aantrekkelijke

in de structuurvisie. Marktpartijen aarzelen en hebben

stadsmilieus te creëren; belangrijk voor de instroom van

moeite met voorfinanciering en wachten op initiatief en

hoogopgeleid talent. Door de lagere vierkante meterprij-

keuzes van de overheid.

zen in verhouding tot het gebied binnen de ring liggen

Hoewel dynamiek en opgave in grote delen van de

hier mogelijkheden tot het aanbieden van goedkopere

ringzone overeenkomen en er overal kansen liggen voor

starterswoningen en grotere woningen in het middenseg-

het toevoegen van (hoog)stedelijke milieus, zijn gebieden

ment. Hier zijn ook de gebieden die essentieel zijn voor

binnen de ringzone erg verschillend. Dit betekent een

de ontwikkeling van de stad op de lange termijn. Het

gedifferentieerde inzet van inspanningen en investeringen

gaat hier om Amstelkwartier, Houthavens en de Zuidas.

aansluitend bij de potentie van de plek en de wensen

Bovendien vormt de ringzone de schakel tussen suc-

en mogelijkheden van aanwezige partijen. Programma,

cesvolle en minder succesvolle delen van de stad. Private

woningtype en uitstraling kunnen variëren. Wel is overal

partijen investeren in de transformatie van leegstaande

ruimte voor verdichting en diversificatie van functies.

voor sociale en economische verbetering. In de uitleggebieden en de stedelijke vernieuwing liggen kansen voor

kantoorgebouwen. Aan de andere kant

Zone De ring
In de ringzone
ligt een groot
aantal woningbouwprojecten.
Tegelijkertijd ligt
er een opgave
voor de planovermaat, braakliggende terreinen
en zelfbouwkavels.
Dynamiek gaat
uit van het grote
aantal stations en
stadsstraten en
van potentierijke
pleinen en parken.

Klimaat en Energie
Stimuleren opwekking groene energie
Stimuleren renovatie isolatie
Knelpunt netwerk
		
Warmte-net (schematisch)
Koude-net (schematisch)
Potentiele koudebron-water
Ontwikkelgebied windcoalitie (voorstel)
Locatie waar restwarmte vrij komt
Energie armoede
Slechte energieprestatie		

Infra en Openbare
Stadstraat te ontwikkelen/stimuleren
Investering tramlijn
Investering autoweg
Renovatie brug
Kade werkzaamheden
Vervangen spoor tram GVB
Beter benutten parkeergarages
Toevoegen fietsenstallingen
Efficienter gebruik fietsenstallingen
Metrohalte NoordZuidlijn
NS station

Projectlocaties OGA
Projectlocatie planex
Projectlocatie zonder grenzen
Pleinen ingediend voor de pleinenaanpak 2012
Hervorming Stedelijke Vernieuwing 2012 (HSV)
[bedragen 2013 op de kaart]
Stedelijke vernieuwing 2009 (ISV)
Leegstand en braakliggend
Leegstaand kantoor
Braakliggend terrein
Zelfbouwkavel
Geslaagde transformatie
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Buiten de ringzone: transformatie naar gemengde gebieden

grootste opgaven liggen in stedelijke vernieuwing en

Het gebied buiten de ringzone heeft twee gezichten.

naar gemengde gebieden. In eerstgenoemde gebieden

Enerzijds liggen hier prachtige woongebieden als IJburg,

moet worden gezorgd dat deze gebieden niet onder een

economisch sterke werkgebieden en stadsdeelcentra

minimum zakken. Binnen de bestuursopdracht Stedelijke

met een regionale (Buikslotermeerplein) of zelfs nationale

Vernieuwing wordt gezocht naar nieuwe partijen en

(ArenA) betekenis. Lokaal is hier bovendien sprake

initiatieven. Onderwijs en veiligheid zijn belangrijke items,

van grote dynamiek rond bijvoorbeeld broedplaatsen,

net zoals het betaalbaar houden van de energierekening

evenementen en buurtinitiatieven. Anderzijds zijn hier de

van huishoudens. De te transformeren gebieden zijn met

meest kwetsbare gebieden te vinden die minder scoren

name van belang voor de toekomst van de stad. Hierbij is

op leefbaarheid en waar de sociaaleconomische positie

het belangrijk die dingen te doen die toekomstige groei

van bewoners relatief slecht is. In deze gebieden is de

mogelijk maken en belemmeringen voor die groei weg te

marktdruk laag. Marktpartijen zijn minder geneigd te

nemen.

transformatie van monofunctionele woon- en werklocaties

investeren in nieuwbouw en transformatie. Uitzondering
hierop zijn de corporaties die, mede aangemoedigd
door gemeentelijke subsidies, investeren in renovatie
en het energiezuiniger maken van hun woningen. De

Zone Buiten de ring
Buiten de ringzone
ligt een groot
aantal Stedelijke
vernieuwingsgebieden en is
er een opgave
ten aanzien van
energiezuinigheid,
braakliggende
terreinen en
leegstaande
kantoren.

Klimaat en Energie
Stimuleren opwekking groene energie
Stimuleren renovatie isolatie
Knelpunt netwerk
		
Warmte-net (schematisch)
Koude-net (schematisch)
Potentiele koudebron-water
Ontwikkelgebied windcoalitie (voorstel)
Locatie waar restwarmte vrij komt
Energie armoede
Slechte energieprestatie		
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Infra en Openbare
Stadstraat te ontwikkelen/stimuleren
Investering tramlijn
Investering autoweg
Renovatie brug
Kade werkzaamheden
Vervangen spoor tram GVB
Beter benutten parkeergarages
Toevoegen fietsenstallingen
Efficienter gebruik fietsenstallingen
Metrohalte NoordZuidlijn
NS station

Projectlocaties OGA
Projectlocatie planex
Projectlocatie zonder grenzen
Pleinen ingediend voor de pleinenaanpak 2012
Hervorming Stedelijke Vernieuwing 2012 (HSV)
[bedragen 2013 op de kaart]
Stedelijke vernieuwing 2009 (ISV)
Leegstand en braakliggend
Leegstaand kantoor
Braakliggend terrein
Zelfbouwkavel
Geslaagde transformatie

Regio: zorgen voor doorstroming van de
woningmarkt

via SMASH (ontwikkeling Schiphol), NZKG (ontwikkeling

Amsterdam en de regio zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

vervoer oostkant van Amsterdam met Almere). Daarnaast

bonden. De wederzijdse afhankelijkheid blijkt met name

wordt gewerkt aan een regionale woningbouwstrategie.

op de woon- en arbeidsmarkt. Op dit moment stagneert

Het doel is om met het strategisch de ontwikkelingen te

de in- en doorstroom op de regionale woningmarkt.

stimuleren die toekomstige groei mogelijk maken. Dit kan

Terwijl dit cruciaal is voor de internationale aantrekkings-

richting geven aan de regionale woningbouwstrategie en

kracht van de Metropoolregio Amsterdam. De koers van

de andere trajecten.

Noordzeekanaalgebied) en OV-SAAL/RAAM (openbaar

de regionale ontwikkeling voor de komende jaren wordt
momenteel in verschillende windrichtingen vormgegeven

Zone Regio

De komende
jaren voltrekt de
ontwikkeling van
de metropoolregio
zich langs een
aantal regionale
assen. Daarbinnen
vormen hindercontouren
van Schiphol en
de Haven, en
groengebieden
belemmeringen
voor ontwikkeling.

45

3.4 Huidige inzet van middelen binnen en buiten de ringzone en in de ringzone
De indeling naar maatschappelijke en financiële potentie

In tabel 2 op de volgende bladzijde is per gebied

zal voor weinigen een verrassing zijn. Het is een weergave

opgenomen welk soort investeringen uit welke fondsen

van de plannen en inspanningen die de afgelopen

worden gedaan. Opbrengsten van gemeentelijke

decennia in de stad zijn verricht. In deze paragraaf wordt

investeringen zijn te zien. Het gaat hier om verwachte

bekeken hoe over de afgelopen jaren de verspreiding van

investeringen en opbrengsten.

middelen is verschoven binnen de verschillende gebieden. Daarnaast wordt gekeken naar de huidige inzet van

Bij de opstelling van deze tabel zijn kanttekeningen te

middelen over de verschillende gebieden. Deze tabel kan

plaatsen. De belangrijkste:

na gesprekken met andere investerende partijen verder

1. Niet alle investeringen laten zich naar zones indelen.

worden aangevuld waarna men kan bekijken of en hoe

Met name de grote investeringen in de infrastruc-

een andere inzet noodzakelijk dan wel mogelijk is.

tuur – grotendeels bekostigd door het rijk en regio
– moeten als gebiedsoverstijgend worden beschouwd.

De nadruk van investeringen verschuift van
binnen en buiten de ringzone naar investeringen
in de ringzone.

Het gaat immers vaak om ingrepen in regionale of
landelijke netwerken. Vanwege netwerkeffecten
komen de baten van deze investeringen ten goede
aan meerdere zones. Als de baten van een investering

In tabel 1 is weergegeven hoe de investeringen in

vooral in één zone vallen is de investering toegere-

gebiedsontwikkeling over de stad zijn verspreid verge-

kend aan die zone.

leken met het vorige decennium. Er is een duidelijke

2. In de gebiedsontwikkeling (vereveningsfonds) worden

verschuiving zichtbaar. Het eerste decennium van de

de cijfers nog vertekend door planoptimisme. De

eenentwintigste eeuw stond verhoudingsgewijs nog

cijfers zijn op basis van ramingen van verwachte

sterk in het teken van investeringen binnen de ring en

kosten en opbrengsten, vaak nog uitgaand van ‘oude’

het uitbreiden van de stad. De ringzone zal in het tweede

verwachtingen.

decennium deze rol overnemen.

3. Voor het Amsterdams Investeringsfonds is de verdeling over de gebieden een inschatting: een geografische verdeling is lastig te maken aangezien deze
afhankelijk is van het beroep dat door externe partijen

Tabel 1: Investeringen naar zones in de afgelopen en komende 11 jaar
In miljarden euro’s prijspeil 2011

op het fonds wordt gedaan.

Het merendeel van de investeringen in infrastructuur komen ten goede aan de stad als
geheel

2001-2011

2012-2022

Binnen de ring

23%

16%

De circa tien miljard in infrastructurele investeringen

Ringzone

23%

39%

springen in het oog. Het gaat vooral om de grote inves-

Buiten de ring

35%

25%

Amsterdam per spoor en rijksweg. De laatstbedoelde

ZBE en IJburg

19%

21%

investeringen voltrekken zich voor een aanzienlijk deel

teringen in de Noord/Zuidlijn en in de bereikbaarheid van

buiten Amsterdams grondgebied. De verreweg grootste
Totaal

100%

100%

gemeentelijke investering is natuurlijk de Noord/Zuidlijn.
De verwachte gemeentelijke bijdrage is ongeveer 1,8
miljard euro op een totale investering van 3,1 miljard.
Ten tweede valt op dat grote opbrengsten en investeringen worden verwacht in de ringzone. Dit is ten opzichte
van het achter ons liggende decennium een opvallende
verschuiving waar de nadruk lag op investeringen binnen
de ring en buiten de ringzone (zie ook paragraaf 4.5).
Ten derde valt op dat de kosten-batenverhouding binnen
de ring het meest positief uitvalt. Binnen de ring is het
afmaken van projecten belangrijk omdat hier nog veel
opbrengsten, mede voortkomend uit reeds gedane
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Tabel 2: Investeringen en opbrengsten stedelijke ontwikkeling; 2012-2021; in mln euro
Vereveningsfonds

Stimuleringsfonds

Zuidas

Infrastructuur

Volkshuisvesting

Fonds

Openbare

Amsterdams

Stedelijke

ruimte t/m

Investeringsfonds*

vernieuwing

2016

(2013-2014)
Binnen de

Kosten

153

Ringzone

Baten

535

Ringzone

Kosten

597

Baten
Buiten de

Kosten

Ringezone

Baten

516

55

Uitbreiding (met

Kosten

556

regionale inzet)

Baten

472

Algemeen/

Kosten

Niet-toegedeeld

Baten

75

400

844

82

420

345

98

239

4

250

10

451

-

45

27,5

226

55

75

28,5
27,5
28,5
8.434

6

Bron: Grondexploitatie, gemeentebegroting, meerjarenramingen
* Middelen van de KDL (Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit)-pijler; uitgaande van €65 mln waarvan 13 mln geen (of laag) financieel rendement heeft (gerekend met
0), 45 miljoen gemiddeld 10% rendement haalt en 7 mln minimaal 4,5% rendement heeft.

Tabel 3: Investeringen naar zones, exclusief niet naar zone toe te bedelen investeringen (infrastructuur en FSV)

Binnen de ringzone
Binnen de ringzone

Vereveningsfonds
Vereveningsfonds
Ringzone

Stimuleringsfonds
StimuleringsfondsVolkshuisvesting
Volkshuisvesting

Ringzone

Zuidas
Zuidas
Infrastructuur

Infrastructuur

Fonds Stedelijke vernieuwing
(2013-2014)
Fonds Stedelijke vernieuwing (2013-2014)

Buiten de ringzone
Buiten de Ringzone

Openbare
Openbareruimte
ruimtet/m
t/m2016
2016
Amsterdams
Amsterdamsinvesteringsfonds
Investeringsfonds

Uitbreiding (met regionale
Uitbreiding (met regionale inzet)
inzet)
0

500

1000

1500

2000

investeringen, te verwezenlijken zijn. Ten vierde zijn de

doeld voor het in samenhang aanpakken van de openba-

investeringen in de openbare ruimte in kwantitatieve

re ruimte in specifieke buurten. Zo krijgen de Kinkerbuurt

zin vrij omvangrijk. Doordat veel van deze investeringen

in West, de Frans Halsbuurt in Zuid, Overtoomse Veld in

vanuit stadsdeelbudgetten worden gedaan, vallen ze in

Nieuw-West, Nieuwendam en de Banne in Noord en de

het gemeentelijke investeringsbeleid vaak niet zo op. De

dreven in Zuidoost de komende jaren nieuwe profielen

grootste openbare ruimteprojecten de komende periode

en bestratingen. Hier is sprake van meer strategische

zijn de Rode Loper (Damrak en Rokin: 41 miljoen euro) en

investeringen in de kwaliteit en uitstraling van de open-

Stationseiland (66 miljoen euro).

bare ruimte. Ook is een deel van dit bedrag bestemd
voor nieuwe openbare ruimten in ontwikkelingslocaties.

Investeringen in openbare ruimte zijn vooral
voor herprofilering en groot onderhoud

Denk aan het CAN-gebied in Noord en Polderweggebied

De cijfers voor de openbare ruimte betreffen de reguliere

ten als Haarlemmerplein, Stadionplein en Surinameplein

herprofileringen en groot onderhoud van straten en

vallen vanwege de planning (uitvoering na 2016) buiten

pleinen in de stadsdelen. Een deel gaat naar straten die

deze cijfers

en Amstelkwartier in Oost. Grote openbare ruimteprojec-

afgeschreven zijn of vanwege achterstallig onderhoud aan
vervanging toe zijn. Een ander deel van het geld is be-
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4

Gebiedsgerichte investeringen en inspanningen
Een gespreksagenda voor investerende partijen

Om met minder geld bestuurlijke doelstellingen te halen moet gerichter worden
geïnvesteerd. Gebieden in de stad kennen een eigen dynamiek met bijbehorende
kansen en opgaven. Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak voor de gebieden
binnen Ring A10, in de ringzone en buiten de ringzone. De focus ligt op het beter
benutten van gedane investeringen, het concentreren van investeringen en inspanningen verrichten die zorgen voor groei van de stad. Dit hoofdstuk gaat over waar
de gemeente de komende tien jaar in wil gaan investeren, en met welke middelen.
Het is het resultaat van het in het vorige hoofdstuk beschreven afwegingskader
voor investeringen in de stad.
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4.1 Stad zijn, maken en verbeteren vanuit kracht en potentie van gebieden

van de stad, moet Amsterdam blijven werken aan zowel

Benut bestaande stad voor je aan iets nieuws
begint

stad zijn, stad verbeteren als stad maken. Voor de korte

Als er gebouwd wordt in de bestaande stad worden

en middellange termijn ligt de nadruk op het ontwikkelen,

de bestaande infrastructuur en de (maatschappelijke)

transformeren, verdichten, verbeteren en beheren van de

voorzieningen beter benut dan wanneer aan de stad of

bestaande stad. Terwijl hieraan wordt gewerkt moeten

buiten de stad wordt gebouwd. Met de toevoeging van

de condities worden geschapen om op de lange termijn

nieuwe locaties en grondexploitaties moet ook vanuit

nieuwe stukken stad te kunnen maken. Stadsbreed is de

financieel oogpunt terughoudend worden omgegaan. Er

volgende richting te geven aan de gemeentelijke inzet.

is voldoende ‘werkvoorraad’ om in de vraag te voorzien.

Voor een economisch sterke en duurzame ontwikkeling

Ook transformatie biedt goede mogelijkheden om in

Doorstroming op de woningmarkt stimuleren

de vraag naar woningen te voorzien. Het uitgangspunt

De woningmarkt is essentieel voor een economisch

is om pas wanneer bepaalde opgaven niet binnen de

vitale en ongedeelde stad. Het stimuleren van in- en

bestaande stedelijke milieus te realiseren zijn, nieuwe

doorstroming – binnen de voorraad en door woningen

gebieden te ontwikkelen, zoals IJburg 2. Maar, een

toe te voegen – betekent inzetten op het economisch

zorgvuldige afweging tussen oud en nieuw is nodig. Een

groeipotentieel van deze stad. Wat de stad al doet is:

betere benutting van de bestaande stad heeft zijn prijs:

•

Woonmanifest: maatwerk doelgroepen, klantgericht

met name binnen de ring leidt een verdere verdichting

werken richting huurders, marktconforme huren en

tot meer drukte in de stad wat noopt tot investeringen in

inkomensondersteuning, denken vanuit de metropool,

openbare ruimte en bereikbaarheid. Op langere termijn

kleinschalige en buurtgerichte stedelijke vernieuwing,

zullen uitbreidingslocaties nodig zijn om aan de vraag

gericht stedenbouwkundig en programmatisch

naar woningen te voldoen. Hierop moet tijdig worden

ingrijpen rond de Ring A10.

geanticipeerd.

•

Aanpak middensegment: het stimuleren van kansrijke
meer woningen in het middensegment in de be-

Geen nieuwe culturele iconen maar inzetten op
openbare ruimte rond ontmoetingsplekken

staande voorraad.

Er is in de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in

Transformatie van kantoren naar woningen via de

culturele gebouwen en voorzieningen waarvan het meest

projecten in de nieuwbouw voor het middensegment,

•

leegstandsverordening.

recente voorbeelden cultuuriconen EYE en het Stedelijke

•

Meer ruimte voor zelfbouw.

Museum zijn. Deze investeringen hebben enorm bijge-

•

Regionale afstemming over

dragen aan de aantrekkelijkheid van de stad. De schaal-

woningbouwprogrammering.

sprong van de culturele voorzieningen in de stad voorziet

Aanvullende aanbevelingen vanuit het strategisch plan:

voorlopig in de vraag naar cultuur, verder investeren in

•

Focus aanbrengen: projecten bundelen, overige

culturele iconen ligt daarom voorlopig niet voor de hand.

ontwikkelingen passief faciliteren. Kosten en baten

Wel is het verstandig te investeren in versterking van de

analyses kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.

omliggende openbare ruimte zodat de investeringen in

Benutten: waar woningen worden toegevoegd,

cultuur optimaal worden benut. Het aantrekken van ta-

gebruik maken van bestaande voorzieningen en

lent, bedrijven en bezoekers vraagt om een aantrekkelijke

infrastructuur.

openbare ruimte. Als de stad steeds belangrijker wordt

Benutten: realiseren van gebieden met de grootste

als interactiemilieu en verblijfsplek en als de stad zich met

verdienpotentie. Dat zijn gebieden met een positieve

evenementen (internationaal) wil profileren – Sportas, EK

verhouding tussen nog te realiseren opbrengsten en

Atletiek, – zou dan in de komende periode niet juist op

investeringen in lopende grondexploitaties.

open ruimte moeten worden ingezet?

•

•

Op middellange termijn is het lostrekken van
de woningmarkt essentieel voor de ruimtelijke,
economische en sociale ontwikkeling van
Amsterdam.

Ruimte maken voor de veranderende mobiliteitsbehoefte en een betere openbare ruimte
Investeren in het verkeerssysteem en de openbare ruimte
blijven nodig in de stad, zowel in beheer en onderhoud
als in de verbetering en aanleg. Binnen de ring heeft
de verblijfskwaliteit prioriteit. De gebruiksintensiteit,
economische toegevoegde waarde en cultuurhistorische
overwegingen rechtvaardigen een kwaliteitsverbetering
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die bovendien een verdere versterking en uitrol van

Aandacht voor kwetsbare gebieden

het centrummilieu als doel heeft. In de ringzone wordt

Gebieden die een slechtere positie hebben op de

naar een goede balans tussen de verschillende functies

woningmarkt en bewoners met een minder goede

gezocht. Flexibel gebruik van de openbare ruimte kan

sociaal economische positie – veel gebieden buiten de

een oplossing bieden. In stadsstraten komt er meer

ringzone – kunnen achter blijven bij ontwikkelingen in de

ruimte voor de voetganger en fietser, op andere routes

rest van de stad. Daarom is er extra aandacht voor deze

hebben openbaar vervoer en auto meer prioriteit. Extra

gebieden. De financiële en personele inzet vanuit de

investeringen in de openbare ruimte gaan samen met

centrale stad wordt gericht gebruikt, uitgaande van een

multimodale bereikbaarheid en vastgoedontwikkeling.

zogenaamd strategisch palet aan maatregelen, gericht

Buiten de ringzone is op een enkele uitzondering na,

op de kracht en potentie van gebieden, bewoners en be-

bijvoorbeeld het Arena-gebied, geen ruimtelijk knelpunt

langhebbenden. De nadruk ligt op de maatschappelijke

die noopt tot herprioritering in de ruimteverdeling tussen

participatie en eigen verantwoordelijkheid van bewoners

de verschillende verkeerssoorten en verblijf.

en ondernemers. Belangrijke partners zijn de corporaties.
In een lager tempo en minder grootschalig dan voorheen

Meer dan voorheen is de openbare ruimte van
economische waarde voor Amsterdam.

willen de corporaties de woningvoorraad in de gebieden

Om de schaarse openbare ruimte evenwichtig te verdelen

Vanuit het vereveningsfonds zijn gemeentelijke inves-

over verschillende gebruikers wordt bij de herinrichting

teringen in stedelijke vernieuwingsgebieden volgend

van straten explicieter gekozen welke functies voorrang

op investeringen van andere partijen. Dit loopt terug

krijgen. Op plekken waar veel functies strijden om een

onder invloed van de crisis. Maar stedelijke vernieuwing

plek in de openbare ruimte en waar de grondwaarde

heeft via het stimuleringsfonds een goede basis om de

hoog is – vooral binnen de ring en de ringzone – worden

komende tien jaar die investeringen te doen die vanuit

auto’s meer inpandig geparkeerd en wordt het stedelijk

maatschappelijk belang noodzakelijk zijn. Daarnaast gaat

openbaar vervoer efficiënter georganiseerd en meer

de gemeente op zoek naar particuliere investeerders

ingericht op verschillen in de vraag in spits- en daluren.

die in deze gebieden willen investeren. De komende

In stadsstraten gaat het om een betere balans tussen

jaren wordt gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe

enerzijds verblijfsfuncties voor voetgangers, terrassen

werkwijze in de stedelijke vernieuwing.

in de ringzone en buiten de ringzone verbeteren.

en uitstallingen en anderzijds verkeersfuncties voor fiets,
openbaar vervoer en auto. Plusnetten geven aan welke
vervoerwijze op welke plek prioriteit verdient. Hier wordt
in de mobiliteitsaanpak verder op ingegaan.

Regionale inzet: prioritering woningprojecten,
verbindingen en versterken internationale
positie
De regionale inzet is onlosmakelijk verbonden met de

Een energie-efficiënte stad

ontwikkeling van Amsterdam als metropool. Het strate-

Amsterdam heeft haar duurzaamheidsdoelstellingen

gisch plan is, als uitwerking van de structuurvisie voor de

vastgelegd in Structuurvisie 2040. Belangrijke pijlers zijn

middellange termijn, input voor de regionale discussie

energiebesparing, windenergie, duurzame warmte en de

rondom de verschillende ruimtelijke projecten. Voor de

fiets als transportmiddel. Voor energiebesparing in de

regionale inzet speelt op korte termijn de prioritering

bestaande woningvoorraad worden onder andere via de

van de woningprojecten binnen de regio. Daarbij is de

overeenkomst Bouwen aan de Stad (financiële) afspraken

discussie met het rijk over het luchthavenindelingsbesluit

met corporaties gemaakt. Voor particuliere huizenbezit-

(LIB) van belang voor de toekomstige ruimte voor nieuwe

ters is er een leningfaciliteit (AIF) voor energiebesparende

locaties. Voor het creëren van aantrekkelijke woonmilieus

maatregelen. Zonne-energie wordt steeds meer rendabel;

is een goede verbinding tussen stad en regio noodza-

een bijdrage van de overheid is hier alleen nodig in

kelijk. Denk aan de discussies rond Almere, maar ook

regelgeving. Alle nieuwbouw in de stad is vanaf 2015

aan verbeteringen op kleinere schaal in het fietsnetwerk

klimaatneutraal. De komende opgaven voor duurzame

en de ontsluiting van de groene scheggen. Op lange

warmte zijn het sluiten van de warmtering en het aanslui-

termijn gaat het er om de internationale positie van de

ten hierop van de bestaande gebouwde omgeving, zowel

metropoolregio te borgen en te versterken. Daarvoor

bronnen als gebruikers. Duurzame warmte wordt tot op

moeten we op regionale schaal in goede samenwerking

heden gefinancierd door energiemaatschappij NUON en

voorbereidingen treffen. Het gaat onder andere om de

Westpoortwarmte (NUON en AEB) via rendabele business

positie van Schiphol, de Haven, het ontwikkelen van

cases. Daar waar mogelijk en zinvol wordt stadswarmte

kennisclusters, internationale spoorverbindingen, het

toegepast.

waarborgen van digitale bereikbaarheid, de organisatie
van evenementen.
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Het strategisch plan zet voor de middellange termijn

vernieuwing. Uitgangspunt is dat dit in de toekomst

in op de projecten die op strategische locaties in de

wordt voortgezet. Het gaat onder andere om:

ringzone liggen en dan met name op gebieden die van

•

betekenis zijn voor de toekomstige regionale ontwik-

Faciliteren van kleinschalige initiatieven die ontwikkeling op gang houden,

kelrichtingen: Zuidoost, Zaan-IJ, Schiphol, Almere.

•

Collectief en particulier opdrachtgeverschap,

Nadere prioritering op locatieniveau moet plaatsvinden

•

Transformatie van gebouwen en gebieden,

via de uitwerking van de programmatische kaders en de

•

Tijdelijkheid op plaatsen waar ontwikkelingen

gesprekken met andere investerende partijen.

stilvallen,
•

Voortzetting van lopende strategieën en
programma’s
In de afgelopen collegeperiode zijn er verschillende stra-

Beter benutten en dubbelgebruik van bestaande
infrastructuur en ruimte door te differentiëren naar
tijd, gebieden en doelgroep,

•

Onderscheid maken in de kwaliteit van netwerken met

tegieën ontwikkeld om in tijden van crisis de stedelijke

zogenaamde plusroutes voor fiets, openbaar vervoer,

ontwikkeling op gang te houden en tegemoet te komen

auto én de voetganger,

aan de veranderende sociaaleconomisch omstandighe-

•

den. Deze zijn en worden nader uitgewerkt in verschillende trajecten zoals de mobiliteitsaanpak, het klimaat en
energie programma en de bestuursopdracht stedelijke

Een duurzame stad: klimaatneutraal, vermindering
CO2-uitstoot,

•

Nieuwbouw kantoren concentreren in de ringzone
met focus op de Zuidas.

4.2 Binnen de ringzone: versterken en benutten van (internationale) aantrekkingskracht, verdienpotentie en reeds gedane investeringen
In het gebied binnen de ring is de meeste markdyna-

der overheidsmiddelen te worden ingezet. Overcapaciteit

miek, winkeliers, huiseigenaren,ondernemers investeren

in garages wordt gebruikt om parkeerdruk op straat te

hier volop. De overheid zorgt voor de randvoorwaarden:

verminderen en de aantrekkelijkheid van de openbare

door te investeren in voorzieningen en openbare ruimte

ruimte te versterken.

maar vooral ook door te investeren in het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte en in een goede
bereikbaarheid. Bij het laatste gaat het er vooral om slim
de druk op het centraal station af te wenden op andere
stations in de stad. Naast het faciliteren van de markt-

Binnen de ringzone is de markt aan zet, de
gemeente zorgt voor de goede randvoorwaarden. Andere partijen worden gestimuleerd en
gefaciliteerd om te investeren.

dynamiek, door bijvoorbeeld het juridisch planologisch
ook gekeken worden hoe investeringen en inspanningen

Concentreren energieopgave op specifieke
gebouwen en voorbeeldprojecten

van de overheid de marktdynamiek activeren.

Kansen voor energietransitie liggen bij inspirerende voor-

mogelijk maken van de transformatie van gebouwen, kan

beeldprojecten zoals Groene Grachten – energieneutraal

Stimuleren van private investeringen

maken van grachtenpanden, onder leiding van Wubbo

Amsterdam investeert in de bereikbaarheid van knoop-

Ockels – en Wetering Duurzaam. De gemeente faciliteert

punten en de Noord/Zuidlijn. Dit genereert veel nieuwe

dit door kennisdelen of via participatie in windenergie. Er

(economische) dynamiek in de stad. De stationsomgevin-

liggen ook kansen in duurzamer maken van gemeentelijke

gen van het Centraal Station en de haltes van de Noord/

gebouwen. Hiervoor wordt dit jaar een ‘routekaart’

Zuidlijn worden aantrekkelijke plekken voor investeringen

opgesteld. Uitgangspunt zijn rendabele business cases.

in transformatie en verdichting. Grote investeringen zijn
rondom het Museumplein. De gemeente daagt markt-

Beter benutten leegstaande gebouwen door
faciliteren van transformatie

partijen uit om ook in de huidige economische situatie,

Transformatie van functies is belangrijk voor de gehele

de potentie van deze plekken te benutten. Het gebied

stad, maar juist binnen de ring van groot belang. Hier

binnen de ring is hét gebied in Nederland waar voor

liggen minder mogelijkheden voor nieuwbouw en komen

private investeringen rendement is te halen.

economische impulsen voort uit functieveranderingen.

Private investeringen in parkeervoorzieningen worden

De analyse van private investeringen laat zien dat de

aantrekkelijker door aanpassingen in de tarievenstelsels

bereidheid van de markt om hier te investeren groot is.

en door dubbelgebruik te bevorderen. Zo hoeven er min-

De overheid faciliteert dit door transformatie juridisch en

ook gedaan in verschillende musea in de stad, met name
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planologisch mogelijk te maken.

Stimuleren fietsgebruik en meer ruimte voor de
voetganger

Benutten van verdienpotentieel en van eerdere
investeringen

Het toenemend fietsgebruik draagt bij aan de bereikbaar-

Grondexploitaties binnen de ring hebben doorgaans

frastructuur. Tegelijkertijd zet de sterke toename van

vanwege hoge grondprijzen een grote verdiencapaciteit.

het fietsparkeren op straat de kwaliteit van de openbare

Het realiseren of afmaken van projecten binnen de ring

ruimte onder druk. In drukke centrumgebieden hebben

heeft daarom prioriteit. De positieve bijdrage aan het

fietsers en voetgangers prioriteit. Dit betekent een

Vereveningsfonds maken andere fysieke investeringen

autoluwe inrichting en op gerichte plekken aanpassing en

mogelijk. Ambities ten aanzien van stedelijke dichtheden

verbetering van de openbare ruimte. Als de stallingsca-

en functiemenging mogen hierbij niet uit het oog worden

paciteit onvoldoende is en de ruimtedruk groot, zijn extra

verloren. Toekomstige kansen voor het vergroten van de

fietsenstallingen mogelijk, vooral bij stations en rond de

toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid en om het verdien-

Rode Loper. Waar mogelijk wordt uitgegaan van betere

potentieel te benutten liggen in de ontwikkeling van het

benutting van bestaande stallingscapaciteit.

heid en betekent een besparing op openbare en autoin-

Marine-etablissement.

4.3 Ringzone: maatwerk en inzet op strategische gebieden met grootste verdienpotentie en maatschappelijk rendement
In de ringzone liggen de meest kansrijke locaties voor het

lijk is. Hieronder wordt daar op voorgesorteerd.

realiseren van stedelijke woonmilieus met een belangrijke
focus op het middensegment. De ontwikkeling van

Verzilveren van investeringen

woonlocaties, het toevoegen van functies, transformatie,

In de ringzone is door de gemeente de afgelopen jaren

versterking van de openbare ruimte en het benutten van

vanuit het Vereveningsfonds het meeste geïnvesteerd.

de goede bereikbaarheid in de ringzone, zijn niet alleen

Zaak is nu deze investeringen te verzilveren. Dat betekent

belangrijk voor het binden van talent aan de stad maar

dat bij een mogelijke nadere prioritering de focus ligt

ook voor het tegengaan van tweedeling en de emanci-

op het realiseren van die projecten met de grootste

patie van kwetsbare groepen. In de ringzone zijn door de

verdienpotentie.

gemeente veel voorinvesteringen gedaan en is nu, net als
binnen de ring, de markt aan zet. Voor de gebiedsontwik-

Nu de groei van later mogelijk maken

keling in de ringzone wordt ingezet op een organische,

In de toekomstige ontwikkeling van de stad ligt de

meer kleinschalige groei van gebieden waarbij andere

nadruk veel meer op transformatie en verdichting van de

investerende partijen leidend zijn voor het tempo. Hierbij

bestaande stad dan op het maken van nieuwe stukken

horen de nieuwe werkwijzen en verdienmodellen uit de

stad. Eerst het bestaande benutten dan wel transfor-

hervormingsagenda. Vooralsnog betekent dit dat ge-

meren en pas nieuw toevoegen als dit in het bestaande

biedsontwikkeling kleinschaliger wordt georganiseerd en

niet kan, zoals bij IJburg 2. Voor de middellange termijn

meer samen wordt gewerkt uitgaande van de behoefte in

heeft de stad voldoende bouwlocaties beschikbaar.

de samenleving. Daarnaast wordt binnen de regelgeving

Voor de periode daarna, de ontwikkeling van de stad op

gezocht naar flexibiliteit en naar ruimte voor nieuwe en

lange termijn, is een aanlooptijd en een nieuwe vorm van

oude partijen die bereid zijn de gebiedsontwikkeling ook

gebiedsontwikkeling nodig. Hierop moet de komende

af te maken. De gemeente heeft een actieve rol en zoekt

periode al worden voorgesorteerd.

naar prikkels en randvoorwaarden die de ontwikkeling

Op basis van de bestaande planvorming, de struc-

van locaties vlot trekt.

tuurvisie, Transformatiestrategie Haven-Stad, de

De huidige economische omstandigheden vragen om

besluitvorming rondom IJburg 2 en Amstelkwartier

prioritering van projecten. Dit gebeurt op korte termijn

ligt in de publieke inzet de focus op ontwikkeling van

via de programmatische kaders, waarbij in de afgelopen

de gebieden Houthaven, Sloterdijk en Amstelkwartier.

jaren een deel van de planovermaat voor wonen en

Aan de zuidoostelijke richting zou in navolging van

kantoren is geschrapt. En dit gebeurt op basis van kas-

Transformatiestrategie Haven-Stad nadere uitwerking

stroomsturing, waarbij gemeentelijke investeringen alleen

moeten worden gegeven. Voor de richting Schiphol

plaatsvinden als opbrengsten (lees: investeringen van

wordt dit deels ondervangen in de regionale trajecten

andere partijen) zeker zijn. Voor de middellange termijn

in samenwerking met het rijk, Visie Schiphol en Visie

moet bekeken worden of verdere prioritering noodzake-

Zuidas. Met IJburg 2 en in de openbaar vervoerstrajecten
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WAA, SAAL en RAAM zijn de plannen in Noordoostelijke

Benutten koudebronnen en warmtenet

richting uitgewerkt.

Om meer CO2-reductie te bereiken is het belangrijk de

De benadering van de regionale opgave gebeurt nu

warmtering te sluiten. Bovendien maakt dat het systeem

van binnen naar buiten: dus wat doet Amsterdam om

betrouwbaarder. Financiering is mogelijk via NUON, wel-

regionale ontwikkeling mogelijk te maken. Gekeken

licht samen met andere investeerders in het netwerk, en

moet worden of deze benadering ook van buiten naar

het gebruik van Westpoortwarmte. Verder is het doel de

binnen kan: dus wat doet de regio wat relevant is voor

koude bronnen, de diepe meren in en rondom de stad,

Amsterdam: via welk platform moeten we dit gesprek

beter te benutten.

voeren?

In de ringzone gaat de gemeente anders werken
en wordt de markt uitgedaagd investeringen
te verzilveren en locaties af te maken. Prioriteit
gaat naar locaties die de toekomstige groei van
Amsterdam mogelijk maken.

Concentreren en bundelen van investeringen in
groen, stadsstraten en pleinen.
Alleen woningbouw is onvoldoende om van gebieden
in de ringzone aantrekkelijke stedelijke milieus te
maken. Stadsstraten, parken, pleinen en plassen zoals
nu benoemd in de structuurvisie moeten nader worden
geprioriteerd. Dit gebeurt samen met belanghebbenden

Slimmer inrichten van openbaar vervoer door
betere benutting knooppunten

uitgaande van de potentie van deze plekken. Het gaat

Betere benutting van de ov-knooppunten in de ringzone

van sterke en kwetsbare gebieden en tegelijkertijd de

ontlast de druk op het Centraal Station en de binnenstad.

potentie hebben iets toe te voegen aan de stedelijke

Het spoor kan efficiënter worden benut door treinomlo-

woonmilieus in hun nabijheid. Daarnaast is er al dynamiek

pen in de spits korter en simpeler te maken, door minder

uit de markt aanwezig waardoor ook private investerin-

verschil tussen sprinters en intercity’s te maken en door

gen volgen. Op basis hiervan komen onder andere de

goederenvervoer buiten de spits te laten rijden. Het

Jan Evertsenstraat, Bos en Lommerweg-De Vlugttlaan,

brengt meer mensen in de spits sneller op hun werk of

de Van der Pekstraat, het Rembrandtpark, Flevopark,

school. En door het stedelijk openbaar vervoer slimmer in

Gaasperplas en Sloterplas Noordoever als plekken naar

te richten, wordt bovendien de exploitatie gunstiger. Het

voren waar op korte termijn in kan worden geïnvesteerd,

geeft tenslotte ook een impuls aan de gebiedsontwikke-

samen met de markt en andere belanghebbende partijen.

om plekken en straten die bijdragen aan het verbinden

ling rond deze knooppunten.

4.4 Inzet buiten de ringzone
In de kwetsbare gebieden wordt gericht geïnvesteerd

stimuleringsfonds. Dynamiek komt van investeringen van

in de leefbaarheid en verbetering van de sociaalecono-

corporaties in een energiezuinigere woningvoorraad,

mische positie via sociale programma’s. De inzet richt

vanuit broedplaatsen en tijdelijk gebruik en vanuit de

zich op het benutten van reeds gedane investeringen

sterke concentraties van voorzieningen rond onderwijs en

in bijvoorbeeld Arena-gebied, stedelijke vernieuwing

werkgelegenheid in het gebied.

Nieuw-West en de Noord/Zuidlijn (eindhalte Noord).
Functiemenging, verbetering openbare ruimte en groen
en reductie van energiegebruik maken de gebieden
aantrekkelijker voor huidige en toekomstige bewoners.
Door verbindingen meer op economische centra en
OV-knooppunten in de ringzone te richten en minder
eenzijdig op de binnenstad verbetert de bereikbaarheid

Gemeentelijke programma’s gericht op onderwijs
of het betaalbaar houden van de energierekening ondersteunen kwetsbare groepen mensen
die buiten de ringzone wonen. Stedelijke
vernieuwing wordt met gebundelde middelen en
met een andere aanpak voortgezet.

en daarmee ook de aantrekkelijkheid.
Deze opgaven vragen een actieve gemeentelijke rol

Benutten van kwaliteiten en ruimte bieden aan
woningen in lage dichtheden

waarbij door de fysieke sector vooral wordt ingezet

De kwaliteiten van de gebieden buiten de ring kunnen

op het ondersteunen van programma’s vanuit onder

nog meer worden benadrukt en benut. Denk aan de

andere wijkaanpak, onderwijs en klimaat en energie.

aanwezige (internationale) scholen en zorgvoorzieningen,

Voor stedelijke vernieuwing zijn met de corporaties

maar ook aan de uitstekende ligging van deze gebieden

afspraken gemaakt over verdeling van middelen uit het

ten opzichte van werkgebieden als Schiphol, Haven,
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gennet, luchthaven) en metropolitane landschappen. Met

Bundelen van geldstromen voor versterking
openbare ruimte en stadsstraten

verkeers- en mobiliteitsmanagement kan regionale en

In de focusgebieden stedelijke vernieuwing (zie kaart p. )

stedelijke infra beter worden benut. Er is ruimte voor het

zijn onder andere groengelden, geld uit het programma

aanbieden van aantrekkelijke woonmilieus voor starters

maatschappelijke investeringen, Stifo-gelden en geld

en gezinnen en werk- en recreatiemilieus, die gezien hun

voor openbare ruimte gecombineerd. Deze middelen

extensievere grondgebruik of milieuhinder niet wenselijk

worden zoveel mogelijk gebundeld en gericht gebruikt,

zijn in de gebieden binnen de ring en in de ringzone.

afhankelijk van de specifieke situatie per gebied, kracht

Door dergelijke woningen en woonmilieus buiten de

van bewoners en mogelijke investeerders in het gebied.

ringzone toe te staan wordt dit gebied aantrekkelijker

Dit maakt ook in de toekomst investeringen in de open-

voor investeerders. Omdat buiten de ring voldoende

bare ruimte, van pleinen tot stadsstraten, als aanjager van

ruimte beschikbaar is, kan het autobezit hier ook, zij het

een buurt mogelijk.

Amstel III, Sloterdijken, de infrastructuur (spoor, snelwe-

beheerst, toenemen.

Investeringen in energieopwekking en reductie
energiegebruik

Focus op projecten voor de toekomst van de
stad
Buiten de ringzone speelt de opgave om via investerin-

Buiten de ringzone geldt energiebesparing in de

gen nu, de juiste condities te scheppen voor de toe-

gebouwde omgeving, zowel bij woningen als bedrijven.

komst. De ontwikkeling van IJburg is hier een voorbeeld

Dit wordt gefinancierd door vastgoedeigenaren zelf, en

van. Doel is fysieke en functionele verbindingen te leggen

gefaciliteerd door de overheid via subsidies. De Wet

met de dynamiek in de regio. Voor de agglomeratie met

Milieubeheer helpt de gemeente hier bij. Ook is de inzet

gemeenten als Zaanstad, Diemen en Ouder-Amstel gaat

gericht op het opwekken van duurzame energie, wind

het dan om continuering van stedelijke leefomgevingen

en zon. Er zijn al afspraken gemaakt om nieuwbouw aan

en bijvoorbeeld goede en veilige fietsverbindingen.

te sluiten op het warmtenet (rendabele business cases

Voor gemeenten verder in de regio zoals Almere,

van NUON en WPW). Ook Amsterdam Smart City, een

Haarlemmermeer en richting Utrecht gaat het veel eerder

publiek-private samenwerking gesteund door het rijk,

om goede infrastructuurverbindingen zoals momenteel in

Europa, bedrijven, verzet hiervoor werk in drie gebieden:

verschillende trajecten met rijk en regio wordt voorbereid.

Nieuw-West (Osdorp), Zuidoost (rond Amstel III) en
IJburg.

4.5 Voorlopige conclusies
We gaan van een gemeente die flink investeert
in stedelijke ontwikkeling – er van uitgaande
dat andere investeerders zullen volgen – naar
een gemeente die met minder geld, samen met
andere partijen, gericht investeert.

als voor stad verbeteren (wegwerken achterstanden) blijft
inzet nodig.

Inzet gericht op doorstroming woningmarkt
De woningmarkt is essentieel voor het realiseren van de
economisch vitale en ongedeelde stad. Juist hier dienen

Veranderde rol en houding van de overheid

zich de grootste onzekerheden en financiële en program-

Op alle fronten is onder invloed van de crisis en een

matische problemen aan. Dit leidt tot één doorslag-

veranderende samenleving sprake van verschuivingen en

gevende strategie: doorstroming op de woningmarkt

zelfs paradigmawisselingen in de rol en taakopvatting van

bevorderen. Immers doorstroming betekent meer ruimte

de overheid. De tendens is duidelijk. Ruimtelijke ontwik-

voor talent, meer ruimte voor lage inkomens, middenin-

kelingen worden kleinschaliger en meer vanuit markt en

komens, meer mogelijkheden om wooncarrière te maken

de maatschappij vormgegeven. Hierbij horen nieuwe

voor iedereen. Het stimuleren van de doorstroming

gesprekspartners als zorg- en onderwijsinstellingen, glas-

betekent inzetten op het economisch groeipotentieel

vezelbedrijven en kleine ondernemers. De focus in het

van de stad. Het gaat daarbij zowel om de bestaande

werken aan de stad is komen te liggen op de bestaande

voorraad en nieuwbouw als om transformatie.

stad (met name stad verbeteren en ontwikkelen), op het
voorzieningen. Zowel voor stad zijn (beheer en exploitatie

Gerichte inzet in gebieden, afhankelijk van
opgaven en marktdynamiek

bestaande stad), stad maken (ontwikkelen en uitbreiden)

Voor elk van de de drie gebieden – binnen de Ring A10,

benutten van transformatiemogelijkheden en bestaande
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ringzone en buiten de ring – is een verschillende rol van

werk of onderwijsplek. De ringzone kan niet alleen het

de gemeente vereist, afhankelijk van de marktdynamiek

voorbeeld van de Javastraat volgen, een zeer succesvolle

in het gebied en de opgaven die er liggen. De meeste

ontwikkeling van een stadsstraat in Oost, en daarmee zelf

kansen voor maatschappelijk rendement liggen in de ring-

sterk verbeteren, maar ook beslissend zijn voor het succes

zone. Dat betekent uiteraard niet dat in andere delen van

van de stad buiten de ring, waar ongeveer de helft van

de stad niets wordt gedaan. Binnen de ring gaat het er

de Amsterdammers wonen. Tegelijkertijd kampt ook de

vooral om de bestaande potenties zo goed mogelijk uit

ringzone met het probleem van planovermaat: projecten

te buiten en oplossingen te zoeken voor de knelpunten.

concurreren met elkaar. Dit vraagt op specifieke plaatsen

Buiten de ring worden nog delen van de stad ’gemaakt’,

om aanpassing van het programma en temporisering.

vinden nog grote infra-investeringen plaats, bevinden

Met name projecten die niet in de regionale bewegingen

zich focusgebieden van de stedelijke vernieuwing en

liggen, zullen op een andere, meer organische, manier

ligt de grootste energie-uitdaging in de bestaande

worden ontwikkeld. Dit maakt de ringzone niet alleen tot

woningvoorraad.

een gebied met een grote hoeveelheid aan plannen en
ambities, maar ook tot een gebied waar deze plannen en

Inzet gericht op ringzone: maatschappelijk en
financieel rendement

ambities sterk verweven zijn en de opgave groot is. Dit

In de ringzone liggen de grootste opgaven én de
grootste kansen voor het komende decennium.

Kansen en risico’s bij inzet in de ringzone

vraagt om een integrale aanpak.

Bij een actieve gemeentelijke inzet in het noordelijke en
het westelijke deel van de ringzone zijn er de volgende

De grootste kansen voor het behalen van bestuurlijke

belemmeringen. Er zijn veel leegstaande kantoorpanden,

doelstellingen liggen in de ringzone. Hier kan de impasse

dit is zowel een kans als een opgave. Verschillende

op de woningmarkt worden doorbroken. Dit volgt niet

partijen, met name de corporaties, hebben hier veel bezit

alleen uit het grote planaanbod in dit deel van de stad,

maar weinig investeringskracht. Om de woningproductie

maar ook uit de kansen die hier liggen voor het maken

op gang te helpen moeten gesprekken worden gevoerd

van (hoog)stedelijke woonmilieus die belangrijk zijn voor

waarbij de vraag is of anderen hun positie over kunnen

de toestroom en doorstroom op de woningmarkt. De

nemen. Op de korte termijn geldt voor het commercieel

kansen voor uitbreiding van het centrummilieu bevinden

woningbouwprogramma dat de opbrengsten van de

zich in dit gebied, stadsstraten met potentie, parken die

grond niet kostendekkend zijn. Dat betekent dat er

nog niet zo bekend zijn bij de Amsterdammer, galeries

nauwelijks geld is om de openbare ruimte in te richten

die er hun heil zoeken omdat de huren in de binnenstad

passend bij het kwaliteitsniveau van de ringzone. Ook

veel hoger zijn. Direct grenzend aan de ringzone lig-

investeringen in infrastructuur, eventuele verwervingen en

gen relatief onbekende maar mooie gebieden, zoals

de realisatie van maatschappelijk vastgoed kunnen niet

de Sloterplas of nieuwe stukken stad die er gemaakt

worden gedekt uit de ruimtelijke fondsen. In ‘Investeren

worden, bijvoorbeeld Houthavens, Zuidas, Overhoeks,

in de stad’ worden voorstellen gedaan voor het zoeken

Amstelkwartier. Er liggen strategische focusgebieden van

naar alternatieve investeringsruimte zowel binnen als

de stedelijke vernieuwing: Kolenkit, Slotermeer Oost, Van

buiten projecten en wordt een nieuwe rol van de overheid

der Pek- en Vogelbuurt, met grote kansen voor betaal-

verkend. Het doel hierbij is de kwaliteiten en de verdien-

bare en energiezuinigere woningen. Tot slot is het de

potentie van de ringzone optimaal uit te nutten en ook

belangrijkste zone met knooppunten. Hier liggen kansen

de openbare ruimte op het kwaliteitsniveau te krijgen dat

om verschillende vervoerswijzen beter op elkaar aan te la-

hoort bij dit gebied.

ten sluiten, het geheel efficiënter te laten functioneren en
reizigers een kortere reistijd te bieden op weg naar hun

4.6 Dilemma’s
De voorgestelde gemeentelijke inzet leidt tot
bestuurlijke dilemma’s. Ambities kosten geld
en kunnen botsen: wat doen we waar wel en
wat niet? Wat zijn de afwegingen tussen lange
termijn en korte termijn belangen? Ook deze

dilemma’s staan op de agenda voor het gesprek
met andere investerende partijen.
Moet de gemeente strategisch prioriteren op
locatieniveau of laten we dit los?
Zetten we binnen de programmatische kaders in op onze
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eigen stedelijke programma’s of laten we ruimte voor

Anderzijds is het vastlopen van de woningmarkt benoemd

kleinschalige nieuwe initiatieven?

als de grootste bedreiging voor de ruimtelijke ontwikke-

Huidige prioritering in woningbouw komt vanuit program-

ling van de stad. Vasthouden aan normen kan op korte

matische kaders en daaraan voorafgaand de twee projec-

termijn ontwikkelingen, met name het realiseren van

tenschouwen. Hierin zijn de grote gebiedsontwikkelingen

aantrekkelijke woonmilieus, belemmeren. Dit is vooral

opgenomen wat soms ontwikkelingen tegenhoudt vanuit

aan de orde op plekken waar sprake is van een stapeling

kleinere initiatieven. Dit speelt vooral in gebieden en

van ambities, zoals in de ringzone, die het vlottrekken van

projecten met veel bestaande afspraken en contracten.

ontwikkelingen nu in de weg staan.

Waar leggen we de prioriteit en hoe bepalen we waar we

Het gaat hierbij om onder andere de volgende normen

als gemeente wel of niet in meegaan? Hoeveel ruimte is

en ambities:

er voor de ontwikkeling van kleinere gebieden als dit ten

A. Dichtheden en grondgebonden wonen

koste gaat van de ontwikkeling van grotere gebieden?

Met het oog op het kortetermijn rendement is het

Hoe gaan we flexibel om met het programmatisch kader

aantrekkelijk om lagere dichtheden en grondge-

zonder dat de financiële risico’s zich verder opstapelen?

bonden woningen toe te staan op plekken waar op

Hoe brengen we het planoptimisme in de grote transfor-

de langere termijn weer goede kansen zijn voor het

matiegebieden verder terug? Hoe geven we ruimte aan

realiseren van hoogstedelijke milieus. Het gaat dan

nieuwe markten en nieuwe investeerders?

om locaties zoals bijvoorbeeld het Zeeburgereiland of
in de omgeving van stations zoals Lelylaan.

Enerzijds zet het strategisch plan in op het zo goed

B. 30 procent norm voor sociale woningbouw

mogelijk faciliteren van marktinitiatief. Dit pleit voor

Moet overal de 30 procent norm worden gehaald?

flexibiliteit tussen plannen en in het uitvoeringstempo

Zijn er plekken waar dit ruimer kan worden gehan-

van projecten. Heel sterk focussen op een beperkt aantal

teerd, bijvoorbeeld door onder deze 30 procent ook

gebieden heeft het risico in zich dat kansen blijven liggen

het middensegment te scharen of is het juist nu de

als private partijen wel ontwikkelmogelijkheden in andere

‘Donnerpunten’ worden ingevoerd en effecten ervan

gebieden zien.

merkbaar worden, ‘not done’?
C. Parkeernormen bij nieuwbouwlocaties

Anderzijds zijn bepaalde projecten cruciaal voor de

Bij nieuwbouwlocaties gelden vaak normen voor het

ambities die in het strategisch plan zijn geformuleerd.

aantal te realiseren inpandige parkeerplaatsen om

Dit geldt voor projecten die noodzakelijk zijn voor de

zo de druk op de openbare ruimte te beperken. Dit

toekomstige regionale woningbouwopgave. Bovendien

maakt nieuwbouw in gebieden als Nieuw-West, IJburg

is alle ballen in de lucht houden qua proceskosten relatief

en Noord duur en de inpandige parkeercapaciteit

duur en is de markt gebaat bij duidelijke keuzes tussen

wordt niet altijd efficiënt benut. De doelgroep van

concurrerende projecten.

de nieuwbouwwoningen kan zich die extra kosten
van een parkeerplaats niet veroorloven. Het volledig

Gaan we voor korte termijn rendement of voor
lange termijn kwaliteiten en ambities? Wat is
de flexibiliteit van normen en ambities?

loslaten van dergelijke parkeernormen daarentegen
kan op termijn leiden tot een grote parkeerdruk op
straat en meer auto’s in gebieden, waar dat vanwege
de kwaliteit van de openbare ruimte niet gewenst is.

De gemeente heeft haar ambities verankerd in een groot

D. Duurzaamheidambities

aantal normen en regels in het bouwproces. Deze dienen

Hoe serieus nemen we als gemeente de doelstel-

een economisch sterke en duurzame stedelijke ontwik-

lingen in de energietransitie? Een paar voorbeelden:

keling op de lange termijn. Op welke van deze punten

Alleen akkoord met een wijkaanpak waarin de betrok-

kunnen en willen we flexibel zijn? Kunnen de ambities

ken woningcorporaties voldoende aan energiebespa-

ook op andere manieren worden bereikt. Hoe groot is de

ring doen? Alleen vestigingen van nieuwe datacentra

ruimte voor experiment?

die ‘groen’ zijn? Vanaf 2015 alleen klimaatneutrale
nieuwbouw?

Enerzijds zijn in de structuurvisie en uitwerkingen daarvan

staan ook in het strategisch plan centraal. Vasthouden

Investeren in de meest kwetsbare gebieden of
in de gebieden waar een hoog rendement te
halen valt?

aan normen en ambities garandeert op lange termijn

Dit dilemma komt voort uit het traject bestuursopdracht

kwaliteit.

stedelijke vernieuwing. Na 2014 valt waarschijnlijk de

ambities vastgelegd die op lange termijn moeten leiden
tot een economisch sterke en duurzame metropool. Deze

rijksbijdrage voor stedelijke vernieuwing weg. Momenteel
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wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak die hierop

in de stad. De mate van invloed die de gemeente op

inspeelt. Sociale investeringen en particulier initiatief uit

deze afwegingen kan uitoefenen verschilt van geval tot

de wijk zullen centraal staan. Mocht blijken dat er ook

geval. Vanuit een investeringsstrategie is dit een belem-

fysieke investeringen nodig zijn, is de vraag waar deze

merend gegeven. Bij een strategisch plan moet worden

worden ingezet: in gebieden die er het slechtst voor

nagedacht over een herschikking van de gemeentelijke

staan (buiten ringzone) of in aangelegen gebieden waar

financiële middelen. De mate waarin dit kan is voor de

deze investeringen ook een groot effect kunnen hebben

korte termijn beperkt, maar voor de langere termijn

(ringzone of binnen ringzone)?

flexibeler. Meer inzicht in de flexibiliteit van de vrije

Enerzijds staat het tegengaan van de tweedeling in de

investeringsruimte is mogelijk door een onderscheid aan

stad centraal in het strategisch plan. Deze doelstelling

te brengen naar bijvoorbeeld verplicht en niet-verplicht

vraagt om investeringen in de sociaal zwakkere gebieden

of begrensd en onbegrensd. Daarmee is het mogelijk

van de stad. Deze maken de kloof kleiner.

een model te introduceren waarin investeringen meer

Anderzijds noodzaakt de ontwikkeling van de gemeen-

integraal kunnen worden afgewogen. Het is van belang

telijke financiën tot een grotere focus op projecten met

erover na te denken of voor de wat langere termijn voor

financieel rendement. Er is minder ruimte voor projecten

één stedelijk investeringsfonds moet worden gekozen, en

met een negatief saldo. Kansen op financieel rendement

hoe dit zou werken.

in sociaal zwakke gebieden zijn kleiner dan in andere
delen van de stad. Bovendien betekent het investeren in

Enerzijds is een strategie die zich richt op gemeentelijke

sociaal zwakke delen dat investeringen niet elders gedaan

investeringen in stedelijke ontwikkeling gebaat bij

kunnen worden waar kansen voor het behalen van andere

integrale afwegingen waarbij schotten tussen sectoren zo

doelstellingen liggen.

min mogelijk een rol spelen.

Eén stedelijk investeringsfonds of verschillende
sectorale fondsen?

Anderzijds kan het belemmerend en vertragend werken

Er zijn verschillende partijen, zowel binnen als buiten de

ben van de voor die sector geldende investeringsruimte.

als de sectoren ieder voor zich geen duidelijk beeld heb-

gemeente, die binnen hun eigen financiële en inhoudelijke kaders afwegingen maken over investeringen
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Deel 3
Vooruitblik
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5

Vooruitblik: andere
investeerders
In dit hoofdstuk wordt een eerste beeld geschetst van hoe de markt investeert in de stad
en welke ondernemingen en instellingen dus
mogelijke gesprekspartners kunnen zijn.

Er zijn bij dit hoofdstuk nog een hoop kanttekeningen te plaatsen. Om welke
investeringen gaat het bijvoorbeeld? In hoeverre zijn deze zeker, verwacht of van
andere investeringen afhankelijk? Er zijn bedrijfsinvesteringen, investeringen in
woningen en investeringen in grond-, water- en wegenbouw. In dit hoofdstuk wordt
hier nog geen onderscheid in gemaakt. Bovendien is er weinig duidelijk over het
moment waarop de markt daadwerkelijk tot investeren overgaat. Niettemin biedt
de informatie in dit hoofdstuk een mooie inkijk voorafgaand aan fase drie van het
strategisch plan, waarin de gemeente gesprekken met andere investerende partijen
aangaat.
Wat nu al opvalt is dat de gehanteerde gebiedsindeling in dit strategisch plan –
binnen de Ring A10, ringzone, buiten de ring – ook terug te zien is als men kijkt
naar waar de markt investeert, waarbij vooral de spin-off van investeringen in
infrastructuur te herkennen is. Ook blijken investerende partijen vaak publieke dan
wel semi-publieke partijen zijn.
De aanpak voor fase 3 is een opmaat voor een nieuwe manier van werken; een
gemeente die beter samenwerkt met andere partijen. Het uiteindelijke doel is
afstemming van investeringen en het versterken van de private en publieke inzet in
een strategisch plan voor de komende tien jaar.

59

5.1 Aanpak: focus op investeringen buiten gebieden met een grondexploitatie
Informatie over particuliere investeerders in de gebieden

investeringsvolume van bekende belangrijke investerin-

met een grondexploitatie, waar de gemeente concrete

gen in Amsterdam is ongeveer 500 miljoen euro per jaar.

afspraken heeft met andere investeerders, is bekend. Zie

Dit bedrag is exclusief de volgende investeringen:

hiervoor hoofdstukken twee en drie. Dit hoofdstuk focust

•

Haven: komende jaren 3 tot 5 miljard euro,

op investeringen die buiten de grondexploitaties worden

•

Schiphol: komende jaren € 3 tot 6 miljard euro,

gedaan. Hiervoor is de volgende werkwijze gehanteerd.

•

Energie: komende tien jaren 1,5 miljard euro.

Er is gekeken naar bestaand cijfermateriaal (CBS,
Kadaster, Kamer van Koophandel). Daarnaast is de kennis
van gemeentelijke medewerkers op strategische posities
geïnventariseerd, zoals projectmanagers, managers en

Dynamiek buiten de grex-gebieden: concentratie van investeringen langs de noordzuidlijn en
in de ringzone

adviseurs van centrale diensten en stadsdelen. Dit heeft
geleid tot een overzicht van de honderd ‘belangrijkste’
geplande investeringen buiten de grex-gebieden in de
komende jaren. ‘Belangrijk’ betekent in dit verband: een
partij met een groot aantal werknemers, een investering

Investeringen van niet-gemeentelijke partijen buiten de grondexploitaties lijken zich te
concentreren langs het metronetwerk en het
centrumgebied.

met een grote spin-off, imago of dat het een positieve
invloed heeft op de sociale structuur van een wijk.

De informatie van de gemeentelijke deskundigen levert
het volgende beeld op van de private investeringen:

Omvang fysieke investeringen tot nu toe
Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek

De kaart laat de, op basis van een mailing onder ambte-

(CBS) over verleende bouwvergunningen komt een totaal-

naren, geïnventariseerde niet-gemeentelijke investerin-

beeld naar voren van de investeringen in de gebouwde

gen buiten de grond exploitaties zien.

omgeving in de gemeente Amsterdam. Van 2007 tot
2011 gaat het om een bedrag van gemiddeld zo’n 1

Eerste voorzichtige conclusies zijn dat de investeringen

miljard euro per jaar. Binnen deze periode is na 2008 een

zich concentreren:

duidelijke daling te constateren.

1. Rond het tracé van de Noord/Zuidlijn: binnenstad naar
Zuidas, denkbeeldig door te trekken naar Schiphol,

Een eerste inventarisatie van toekomstige
investeringen

2. Langs het tracé Wibautstraat – Geinlijn,
3. In Oost: Cruquius en Science Park,
4. In de Zeehaven en Schiphol.

In grex-gebieden wordt circa 700 miljoen door
niet-gemeentelijke partijen geïnvesteerd.
Buiten de grexen lopen de investeringen in de
miljoenen

Het eerste ruimtelijke beeld van de private investeringen
bevestigd de gebiedsindeling waarvoor ook in dit
strategisch plan is gekozen: binnen Ring A10, ringzone en
buiten de ring. In het centrumgebied is de marktwaarde

Bij verwachte toekomstige investeringen is niet altijd

van woningen en ander vastgoed hoog. Het merendeel

een goed onderscheid te maken in nieuwe bouwwerken

van de private investeringen valt in dit gebied. De

enerzijds en renovatie anderzijds. Een eerste quickscan

investeringen ‘drukken’ ook tegen de rand van het

van de totale particuliere investeringen – binnen en

centrumgebied aan, de ringzone. Dit bevestigd het beeld

buiten de grex-gebieden – laat zien dat er een behoor-

van de ringzone als gebied met groot potentieel.

lijke bereidwilligheid is tot investeren in zowel renovatie
als transformatie en nieuwbouw. Een kanttekening, er
bestaat op dit moment geen eenduidige informatie over
de investeringen; de hoogte is soms uitgedrukt in ‘de
komende jaren’, soms in ‘de komende tien jaar’ en soms
‘per jaar’. Hier is in de totalen rekening mee gehouden.
- In grex-gebieden: 700 miljoen euro private investeringen per jaar.
- Buiten grex-gebieden is een ruwe schatting gemaakt
op basis van gegevens van gemeentelijke deskundigen,
zoals ambtenaren op strategische posities. Het geschatte
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Investeringen Marktinvesteringen in GREX-gebieden
Geschatte private
investeringen in
gebieden met een
grondexploitatie
naar Stadsdeel of
projectgebied.

Investeringen Marktinvesteringen buiten GREX-gebieden
Eerste inventarisatie van private
investeringen buiten grondexploitaties naar type
investering en
omvang laat een
focus zien langs
het metronetwerk.
Er wordt veel
geïnvesteerd in
Schiphol, de haven
en de zorg/ en
kennisinstellingen.
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5.2 Investeringen buiten grex-gebieden naar sectoren
De belangrijkste investeringen buiten de grexgebieden worden gedaan door de economische
centra Schiphol en haven, de zorg- en kennisinstellingen en door de corporaties.

ongeveer 30 miljoen euro in infrastructuur. De verwachting is dat er tussen nu en 2020 onder meer zal worden
geïnvesteerd in een biomassa en bioraffinage faciliteit.
Kijkend naar het uitgifte tempo in het verleden en de
komende jaren worden de jaarlijkse investeringen geschat

Uit de informatie van de deskundigen van de gemeente

op 100 tot 150 miljoen euro.

Amsterdam, zijn de investeringen buiten de grex-gebieden in de volgende sectoren opvallend:

Ad. 3) Kennisinstellingen

1. Schiphol: komende jaren tussen de € 3 en 6 miljard

Investering: komende jaren € 1,5 miljard

2. Haven: komende jaren € 3 tot 5 miljard
3. Kennisinstellingen: komende jaren € 1,5 miljard

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in de

4. Zorginstelling: komende jaren € 900 miljoen

kennis- en onderwijsinstellingen. Een belangrijke ontwik-

5. Hotels: komende jaren € 350 miljoen

kelingis: de vestiging van Hogeschool van Amsterdam

6. Studentenhuisvesting: jaarlijks € 40 miljoen

(HvA) op de Amstelcampus en die van de Universiteit

7. Andere belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van

van Amsterdam (UvA) en Vrije Universiteit (VU) in

particuliere investeringen:
8. Corporaties: jaarlijks in totaal € 700 miljoen voor

Science Park. Door zich te vestigen op de Amstelcampus
concentreert de HvA haar onderwijsactiviteiten op een

onderhoud, renovatie, energie en nieuwbouw; helaas

binnenstedelijke locatie. Het grootste gedeelte van de

niet bekend welk deel buiten grex-gebieden valt

studenten van de HvA, meer dan 25 duizend, zullen hier

9. Energie: komende tien jaar € 1,5 miljard, inclusief
glasvezel en het Afval en Energiebedrijf

straks gaan studeren in vier nieuwe en drie gerenoveerde
gebouwen. Er is sprake van een fusie van de beta-

10. Buitenlandse investeringen

faculteiten van UvA en VU; dit leidt tot een takenverde-

11. Transformatie van kantoren

ling tussen de locaties VU-kenniskwartier en Science Park

12. Buurtinjecties

Amsterdam. De VU staat, met ... medewerkers, in de top
10 van werkgevers van de stad.

Ad. 1) Schiphol
Investering: komende jaren € 3 tot 6 miljard

Ad. 4) Zorginstellingen
Investering: komende jaren € 900 miljoen

Belangrijke investeringen die gepland staan zijn
onder meer de nieuwbouw van een Hiltonhotel en de

Geschat wordt dat het Amsterdams Medisch Centrum

uitbreiding Terminal gebouw. Deze investeringen zijn

(AMC) de komende jaren 900 miljoen euro investeert

noodzakelijk om Schiphol een competitieve aantrekkelijke

in uitbreiding en verbetering. Het AMC staat, met ruim

luchthaven te laten blijven en om het internationaal

6000 medewerkers, ook in de top 10 van werkgevers van

vestigingsklimaat vast te houden.

de stad.

De gemeente heeft geen zeggenschap over de ruimtelijke procedures in dit gebied, omdat Schiphol in de

Ad. 5) Hotels

gemeente Haarlemmermeer ligt.

Investering: komende jaren € 350 miljoen

Ad. 2) Haven

De komende tien jaar zal er fors geïnvesteerd worden

Investering: komende jaren € 3 tot 5 miljard

in hotels. Het gaat niet alleen om transformatie van
bestaande kantoren naar hotels, maar ook nog steeds om

In de haven is door de klanten – particuliere bedrijven

nieuwbouw. De verwachting is en blijft dat het toerisme

– een bedrag van tussen de 7 en 8 miljard euro geïn-

blijft groeien: 2,5 procent per jaar volgens de World

vesteerd. Uitgaande van reguliere ontwikkelingen is de

Travel & Tourism Council. Nieuw zijn woonhotels; hotels

inschatting dat er per jaar 3 procent van dit bedrag wordt

waar je langer kunt verblijven en zelfs korte tijd kunt

geïnvesteerd in onderhoud, uitbreiding en vervanging

wonen.

van bestaande, binnen de haven gevestigde, bedrijven.
Grofweg betekent dit, uitgaande van 8 miljard euro
geïnvesteerd vermogen, dat de komende tijd er jaarlijks
investeringen van 250 miljoen euro aan onderhoud,
uitbreiding en vervanging zijn. De haven investeert
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Ad. 6) Studentenhuisvesting

de investeringen die zij doen. Wel bekend zijn de

Investering: jaarlijks € 40 miljoen

investeringen van Westpoortwarmte ( een 50/50
samenwerking van gemeente en NUON) in het noord-

Gemiddeld worden per jaar rond de vijftienhonderd

westelijk deel van de stad: circa 300 miljoen euro in

studentenwoningen in productie genomen en voor 80

de komende jaren. Het deel private investering is daar

tot 85 miljoen euro in studentenhuisvesting geïnvesteerd
– bouwkosten plus grondkosten. Dit geldt voor zowel

dan de helft: 150 miljoen euro.
•

binnen als buiten de grex-gebieden, waarvan buiten de
grex-gebieden 40 miljoen euro. De bestendige vraag van

Windturbines conform de Windvisie (gemeenteraad
september 2012): 200 miljoen euro.

•

Investeringen in het energiezuiniger maken van

studenten naar woonruimte in Amsterdam, de daardoor

woningen. In tien jaar tijd gaat het om circa een

gegarandeerde afzet en de vrijwel risicoloze exploitatie

miljard euro; 700 miljoen door corporaties, die 50

zet aan tot investeren in studentenhuisvesting. Naast

procent van de woningen in de stad bezitten en 250

corporaties zijn er steeds meer particuliere beleggers

miljoen door particulieren. Dat is dus 100 miljoen euro

en ontwikkelaars die studentenwoningen realiseren. Ze

per jaar.

nemen zelf het initiatief of reageren op de door de ge-

•

Gebiedsgericht werken, een paar voorbeelden:

meente geïnitieerde selectieprocedure voor het ontwik-

-Buiten de ring: Co-Green, klimaatneutrale nieuwbouw

kelen van nieuwe locaties. Zo ontstaat grotere diversiteit

door Eigen Haard; De wijk als energiefabriek, Osdorp,

in marktpartijen die studentenwoningen realiseren. Alle

Amsterdam Smart City en Topteam Energie van het

corporaties komen in aanmerking voor het beheer en

Rijk; Energiek Zuidoost, rond Amstel III, Amsterdam

exploitatie van deze sociale huurwoningen.

Smart City en Europees project TRANSFORM.
-Ringzone: Houthavens, klimaatneutrale nieuwbouw;

Ad. 7) Corporaties

Zuidas, energiezuinige nieuwbouw; IJburg 2 en

Investering: komende jaren in totaal € 700 miljoen

Buiksloterham, klimaatneutrale nieuwbouw.
De eerstvolgende duizend elektrische oplaadpunten

De corporaties hebben gezamenlijk een investerings-

voor auto’s in Amsterdam worden door de gemeente

vermogen van circa 700 miljoen euro per jaar. Hun

betaald, kosten: circa 5 miljoen euro. Na 2015 dient

investeringsvermogen wordt de komende jaren voor het

de markt dit over te nemen.

grootste deel ingezet op groot onderhoud, renovatie
en energiebesparing. In de grondexploitaties wordt nog

Glasvezel

gerekend op investeringen van corporaties in nieuwbouw.

Amsterdam is de enige stad in Nederland, waar groot-

Uit recente gesprekken met corporaties blijkt echter dat

schalig en planmatig glasvezel wordt uitgerold. Het gaat

zij verwachten minder te investeren in nieuwbouw en

om een totale investering van circa 400 tot 450 miljoen

meer in aanpak van hun bezit. Een verschuiving dus van

euro. Het doel is om de gehele stad te voorzien van snel

aandacht van nieuwbouw naar de bestaande voorraad.

internet via glasvezel, met alle positieve gevolgen van
dien. Hierbij is het relevant dat Amsterdam, gelegen aan

Ad. 8) Energie

de AMS-IX, één van de drie ict ‘hubs’ is van Europa. Nu al

Investering: komende 10 jaar € 1,5 miljard

zijn er in de stad meer dan dertig datacenters gevestigd.
Deze zullen investeren in uitbreiding en vergroening, en

De komende tien jaar is een belangrijke periode in de

er zullen datacenters bijkomen. Dit als gevolg van de

energietransitie van de stad. Dit leidt tot fysieke investe-

ontwikkeling van cloud computing.

ringen in:
•

•

Ondergrondse infrastructuur van Alliander: circa 110

Ad. 9) Buitenlandse investeringen

miljoen euro per jaar voor vervanging en onderhoud

Uit de economische verkenningen van 2012 blijkt dat

van het elektra- en gasnet, maar ook jaarlijks 5 miljoen

de stad voor groei afhankelijk is van haar internationale

euro aan vernieuwingen, zoals een smart grid in

positie. Er zijn meer dan 2.200 buitenlandse bedrijven

Nieuw-West en innovaties via Amsterdam Smart City.

in Metropoolregio Amsterdam, waar circa 160 duizend

Ontwikkelingen als de Zuidas en omgeving Amstel III

mensen werken. Buitenlandse bedrijven zijn bedrijven in

via Energiek Zuidoost leiden tot grote investeringen

Amsterdam die een nieuwe vestiging openen en bedrij-

van Alliander. Daarnaast moet Alliander in het centrum

ven die overgenomen of gefuseerd zijn, denk aan KLM of

veel gaan investeren omdat daar 108 kilometer aan

Hema. Belangrijke constatering is dat buitenlandse bedrij-

gietijzeren leidingen moet worden vervangen.

ven vaak huren zodat zich ze gemakkelijk elders kunnen

Het stadswarmtenet wordt uitgerold over de stad.

vestigen. Daarnaast zijn Sales lease back-constructies

NUON geeft geen informatie over de omvang van

financieel gunstiger dan bezit van eigen vastgoed.
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Voor investeringen in de stad zijn de buitenlandse beleg-

van met name incourante kantoren zullen fors zijn en in

gingsfondsen belangrijk. Bij bijvoorbeeld nieuwbouw

de tientallen miljoen lopen. Op de kaart zijn de grootste

zijn de laatste jaren ook Duitse en Oostenrijkse fondsen

transformatie opgenomen. Dit zijn onder meer het GAK-

betrokken. Er is nog geen zicht op de bedragen.

gebouw en het Rembrandtparkgebouw. Deze gebouwen
zijn getransformeerd van kantoor naar diverse functies

Ad. 10) Transformatie van kantoren

zoals studentenhuisvesting, maar ook naar bijvoorbeeld

Investering: jaarlijks 50 miljoen

een hotel met restaurant.

Globaal is tot en met 2012 500 duizend vierkante meter

Ad. 11) Buurtinjecties

kantoorruimte getransformeerd naar voornamelijk hotels
en verder gemengde voorzieningen, broedplaatsen, wo-

Niet alleen de grootste investeringen zijn van belang

ningen en studentenhuisvesting. Dat zal een investering

voor de stad. Soms kunnen kleine investeringen veel

van de eigenaren gevergd hebben van grosso modo 500

effect hebben op de ontwikkeling van een buurt of wijk.

miljoen euro. Uitgaande van een gestage transformatie

Voorbeelden hiervan zijn: de nieuwe horecavestiging

van 50 duizend vierkante meter per jaar gedurende de

in de Van der Pekbuurt van de ondernemers van Hotel

komende tien jaar – met meer studentenhuisvesting,

de Goudfazant, een vernieuwing van de Shoperade op

woningen en gemengde functies wat minder oplevert –

het Osdorpplein door Kroonenberg Groep, de invulling

zal dit jaarlijks een investering van de eigenaren van 50

van het pand dat het Filmmuseum heeft verlaten in het

miljoen euro vergen. Namelijk, voor transformatie van het

Vondelpark door omroep de AVRO, de culturele invulling

commercieel vastgoed naar andere functies dan kantoren

van de Tolhuistuin door poppodium Paradiso en VOF

is niet alleen een investering in fysieke ingrepen aan de

Tolhuistuin.

orde, maar ook een afwaardering. De afwaarderingen

5.3 Grootste bedrijven en instellingen van Amsterdam
De top 10 van de grootste bedrijven en instellingen op

Kadaster

basis van aantal medewerkers in de stad is hieronder

Grondtransacties zijn ook fysieke investeringen. Daarom

weergegeven,. Met deze partijen zou gesproken kun-

is bij het kadaster gevraagd naar de transacties in de

nen worden in de volgende fase. Investeringen die de

periode van 2007 tot 2011 , dezelfde periode als de

grootste bedrijven doen, zijn per definitie belangrijk voor

analyse van CBS over verleende bouwvergunningen. Uit

de stad. Daarnaast is het belangrijk om met groeiende

deze periode komt een top 10 naar voren van de partijen

bedrijven en instellingen en het midden- en kleinbedrijf

met het grootste opgetelde investeringsvolume. Er zou

om de tafel te zitten.

nog kunnen worden onderzocht waar transacties zijn
afgesloten om hier een kaart van te maken.

- Stichting VU en VU medisch centrum: 10.000
medewerkers

1. KROONENBERG GROEP B.V

- HEMA B.V.: 9.866 medewerkers

2. STICHTING PHILIPS 		

€ 375.097.617

PENSIOENFONDS		

€ 351.553.706

- Delta Lloyd Services B.V.: 7.000 medewerkers

3. STICHTING DRF I		

€ 285.806.823

- Academisch Medisch Centrum: 6.036 medewerkers

4. WESTINVEST GESELLSCHAFT

- N.V. Nuon Energy: 7.386 medewerkers

- IKEA B.V.: 5.035 medewerkers

FUR INVESTMENTFONDS

- Metro Cash & Carry Nederland B.V.: 4.935 medewerkers

MBH				€ 264.742.952

- ABN AMRO Bank N.V.: 4.742 medewerkers

5. GEMEENTE AMSTERDAM

€ 180.286.019

- IBM Nederland B.V.: 3.962 medewerkers

6. VESTEDA PROJECT B.V.

€ 173.733.484

- Compass groep: 3.555 medewerkers

7. RADANS B.V. 			

€ 164.835.889

- UvA en HvA zijn op veel onderdelen gefuseerd. In

8. SKIPPER INVESTMENTS B.V.

€ 144.100.200

omvang daarom ook een belangrijke werkgever.

9. AMVEST RDF CUSTODIAN B.V. € 143.019.367
10. STICHTING BEWAARDER
VASTGOEDFONDSEN		

€ 142.566.446

In bovengenoemde top 10 staan een aantal handelshuizen en beleggers die met name aan- en verkopen en
die niet zozeer investeren. Dit neemt niet weg dat het
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belangrijke spelers zijn voor de ontwikkeling van de stad.

5.4 Vervolg: input voor gespreksrondes
De grootste bedrijven in de stad zijn vanzelfsprekend
gesprekspartners. Opvallend hierbij: VU Mc is met 10
duizend medewerkers de grootste instelling van de
stad, en komt bovendien ook terug in de analyse van de
belangrijkste investeringen. Dit geldt ook voor het AMC
(vijfde plek in deze top 10). In Rotterdam wordt met de
markt samengewerkt aan economische versterking van
de stad. Men doet dat in clusters. Het doel is ‘Gateway
to Europe’. De lange termijnvisie wordt vertaald in een
aantal investeringsprogramma’s, dat geleid wordt door
marktpartijen. In Amsterdam zou vergelijkbaar kunnen
worden gewerkt aan de realisatie van de doelen van
het Strategisch Plan, bijvoorbeeld binnen de benoemde
clusters van de Economic Board.

Mogelijke agenda voor een gesprek met
investeerders:
•

Wat vindt men van de gebiedsgerichte inzet die in dit
stuk wordt omschreven? Wat kan men aanvullen?

•

Herkent men de analyse uit hoofdstukken 2 en 3, en
wat kan men aanvullen?

•

Wat is de investeringsbereidheid van de
gesprekspartner?

•

Welke condities heeft een gesprekspartner nodig om
over te kunnen gaan tot investeren?

•

Hoe en waar kan er (beter) worden samengewerkt,
met als doel realisering van het strategisch plan?

•

Welke adviezen heeft de gesprekspartner over de
manier van werken van de gemeente (gemeentelijke
hervormingsagenda)?

•

De voorstellen voor gemeentelijke investeringen en
inspanningen uit hoofdstuk 4 bespreken.

•

De dilemma’s uit bespreken, geformuleerd in hoofdstuk 4.6.

Gesprekspartners:
- Economic Board, Klimaatraad, ORAM, SADC
- Grootste werkgevers (zie top 10 in dit hoofdstuk)
- Investeerders uit de sectoren die hierboven worden
genoemd (kennisinstellingen, zorginstellingen, hotels,
haven, studentenhuisvesting).
- Kleinere investeerders die belangrijk zijn voor wijken en
buurten (Tolhuistuin, AVRO in Vondelpark, Osdorpplein,
horecaondernemers , Genco, etc.).
- En natuurlijk de traditionele professionele projectontwikkelende partijen: woningcorporaties, beleggers,
projectontwikkelaars.
- Een of meer partijen die een grote grondtransacties
hebben ondernomen.
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Bijlage
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1

Verklaring gemeentelijke
trajecten
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Naast een noodzaak tot het overwegen van investeringen

Hervormingsagenda

brengt de huidige situatie ook met zich mee dat nage-

Bij het zoeken naar een nieuwe organisatiestructuur gaat

dacht wordt over hoe de gemeente in de stad opereert

het echter om meer dan het vermijden van dubbel werk.

en zich organiseert. Hiertoe lopen binnen de gemeente

Zoals ook in dit strategisch plan wordt onderstreept zijn

verschillende trajecten. Hun doel en relatie met het

de manieren waarop aan de stad wordt gewerkt sterk aan

strategisch plan worden hieronder kort toegelicht.

het veranderen. De mogelijkheden om vorm te geven
aan de stad via grootschalige uitbreiding, zijn niet alleen

Amsterdam Financieel Gezond (AFG)

afgenomen door het gebrek aan financiële ruimte, maar

De gemeente Amsterdam wil te allen tijde haar financiële

ook door de rappe sociaaleconomische transities die om

huishouding op orde hebben. De operatie Amsterdam

een veel flexibelere aanpak en open samenwerking tussen

Financieel Gezond die met betrekking tot de gemeente-

overheid en samenleving vragen. Meer dan voorheen

lijke financiën gaande is, raakt ook de stedelijke ontwikke-

zijn we voor de ontwikkeling van de stad afhankelijk

ling. Drie dingen zijn daarbij in ieder geval van belang:

van derden. De noodzaak tot vraaggericht werken in de

•

De fysieke cluster moet substantieel bijdragen aan de

ruimtelijke sector is daarmee evident. Amsterdam moet

inventarisatie van ombuigingen van 150 miljoen.

haar invloed anders organiseren. Deze ontwikkeling is op-

In het kader van AFG wordt gewerkt aan een gemeen-

gepakt in de Hervormingsagenda welke heeft geleid tot

telijke investeringsagenda die breder kijkt dan de sec-

de stukken Frisse Wind, Frisse Wind 2 en Changez! Hierin

tor van de stedelijke ontwikkeling. Afwegingskaders

wordt zowel een cultuurverandering als een reorganisatie

in de verschillende sectoren worden vergeleken en

van de manier van werken aan de stad bepleit.

•

de analyse zal mogelijkerwijs aanleiding geven voor
•

nadere prioriteitstellingen.

Kadernota

De Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF)

In de kadernota worden de richtlijnen voor de begroting

zal voor Amsterdam inhouden dat de bijdrage aan het

voor 2013 geschetst. Het staat vast dat de financiële

zogenaamde EMU (Europese Monetaire Unie)-tekort

situatie van de stad en aankomende rijksbezuinigingen

genormeerd zal worden. Deze norm zal waarschijnlijk

hoe dan ook leiden tot de noodzaak voor de gemeente

betekenen dat Amsterdam minder kan investeren dan

om verder te bezuinigen. Het college van B&W zal van

wat anders tot de mogelijkheden zou behoren. Dat

2013 tot 2016 in totaal 193 miljoen euro besparen. Het

zal betekenen dat de fysieke sector nog scherpere

zwaartepunt hiervan ligt in 2014. Daarnaast geeft de door

keuzes moet maken. Mogelijkerwijs moeten – al dan

Amsterdam ontwikkelde stresstest (mei 2012, Uitgevoerd

niet rendabele – investeringen worden uitgesteld om

door SEO Economisch Onderzoek) aan dat het nodig

binnen de EMU-norm te blijven. Anders gezegd: het is

blijft om sober te begroten en meer zekerheden voor de

mogelijk dat naast financieel-inhoudelijke overwegin-

toekomst in te bouwen. Amsterdam blijft investeren in

gen ook een financieringsproblemen gaan meespelen

de stad, ook in krappe tijden. Tevens noodzaakt dit tot

bij het nemen van investeringsbeslissingen.

hervorming van de gemeentelijke organisatie langs de

Omdat de betekenis van de Wet HOF nog niet valt te
overzien worden er in dit strategisch plan nog geen
consequenties aan verbonden.

Een stad, een opgave
Om ook in de toekomst financiële ruimte en daarmee de
regie te houden, zet het college van Burgemeester en
wethouders fors in op hervorming van de gemeentelijke
organisatie. Het college gaat sowieso samen met de
stadsdelen 120 miljoen euro besparen op dubbel werk.
Ook wordt er gezamenlijk bezuinigd op onder andere
inkoop en de parkeerketen en door doelmatiger om te
gaan met subsidies. Op termijn moet dit leiden tot een
andere organisatiestructuur. Dit wordt momenteel voor
de fysieke sector uitgewerkt in uitwerkingsrichting 5 en
6 van Een stad, een opgave. Dit is een ingrijpend, maar
noodzakelijk besluit om te kunnen blijven investeren in de
stad.
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trajecten die hierboven zijn beschreven.
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