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Gebiedsontwikkeling 

in Amsterdam Noord



1 Inleiding 
In Amsterdam draait na de financiële crisis de nieuwbouw weer op volle toeren. Het huidige 
college heeft het doel jaarlijks 7500 nieuwe woningen voor de stad in aanbouw te nemen. De stad 
doet dit met interdisciplinaire projectteams vanuit de verschillende directies in ambtelijk 
opdrachtgeverschap van de directie Grond en Ontwikkeling. De bekostiging van deze projecten, 
zogenaamde proceskosten, gebeurt voornamelijk uit de grondexploitatie van de projecten welke 
worden gefinancierd uit het Vereveningsfonds van de gemeente. 


In de afgelopen jaren is er een forse stijging te zien in het totaal aan proceskosten dat de 
gemeente Amsterdam maakt binnen de gebiedsontwikkeling. De gegroeide proceskosten 
(opgelopen naar meer dan € 90 miljoen in 2020) verhouden zich niet langer met de omvang van 
de grondopbrengsten in de grondexploitaties die juist gedaald zijn door de verschuiving van 
marktwoningen naar gereguleerde, betaalbare woningen met een lagere grondwaarde.


Tegelijkertijd is Amsterdam geconfronteerd met de financiële gevolgen van de corona crisis. Het 
college moet bezuinigen en heeft, bij de begroting 2021, een taakstellende besparing ingeboekt 
voor het begrotingsprogramma Grond. Bestuurlijk is aangegeven dat de besparing voor de 
algemene middelen specifiek betrekking heeft op de proceskosten van de gebiedsontwikkeling. 
Amsterdam ziet zich dus genoodzaakt tot een stevige reductie van de proceskosten voor 
gebiedsontwikkeling terwijl tegelijkertijd de doelstellingen overeind moeten worden gehouden. 


Vanwege deze opgave is daarom voor 2021 een taakstelling opgenomen om de proceskosten in 
de gebiedsontwikkeling met 20% tot 30% te verminderen. De vooronderstelling hierbij is dat door 
betere projectsturing een behoorlijke efficiency moet kunnen worden behaald zonder dat aan 
doelstellingen wordt ingeboet. Deze efficiencyslag hebben de managers gebiedsontwikkeling 
moeten doorvoeren in de projecten. 


Binnen het projectteams is geen eenduidig beeld over efficiency in de gebiedsontwikkeling. 
Efficiency, of liever doelmatigheid, is een abstract begrip dat voor meerdere interpretaties open 
staat. Meerdere zienswijzen en zorgen komen naar voren. Hoe kun je tot grotere doelmatigheid 
komen en ook je doelstellingen overeind houden. Los van de twijfel of dat samen gaat, bestaat er 
ook geen eenduidig beeld over deze doelmatigheid. Wat verstaan we hieronder en hoe kunnen we 
dit bevorderen in onze eigen projectomgeving. Het diffuse beeld dat deze opgave met zich 
meebrengt bemoeilijkt de maatregelen of ingrepen te kunnen afwegen en implementeren.


De kwestie  
In lijn met dit voornemen richt ik mijn kwestie op de inzet en kosten die de projecten uitgeven om 
tot projectrealisatie te komen. In het beleid is het gebruikte kernwoord in deze ambitie de kosten 
te verlagen ‘doelmatigheid’. In het huidige beleid wordt ‘doelmatigheid’ gepropageerd, maar 
wordt niet nader gespecificeerd wat daarmee wordt bedoeld, of hoe het kan worden bereikt. Toch 
zijn al vele projectmanagers het veld in gestuurd met de opdracht ‘doelmatigheid’ te bevorderen. 
Wat kunnen we leren van hun interpretaties van acties. Met andere woorden ‘hoe zien zij 
doelmatigheid?’ en ‘hoe denken zij doelmatigheid te kunnen bevorderen?’


Antwoorden op deze vragen helpen het abstracte begrip ‘doelmatigheid in projectmanagement 
van gebiedsontwikkeling’ meer concreet te maken, en dragen bij aan het inzicht in wanneer en 
waarom deze doelmatigheid problematisch wordt, en hoe mogelijk gehandeld kan worden om de 
doelmatigheid te bevorderen. 
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2 Verkenning en methode 

2.1 Zoektocht naar methoden 
Voor de duiding van het begrip doelmatigheid ben ik gestart met een beknopt literatuuronderzoek. 
In de literatuur is efficiëntie, of doelmatigheid, beschreven als het bereiken van een doel met 
gebruik van zo weinig mogelijk middelen. Een proces is doelmatig als het ten opzichte van een 
norm weinig middelen gebruikt. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op tijd, 
arbeidsuren of geld. Daarnaast zijn er ook een aantal potentiële oorzaken van onvoldoende 
doelmatigheid in het projectmanagement aan te wijzen:  

- verminderen ad hoc activiteiten, brandjes blussen

- alle borden in de lucht houden (focus)

- structuren, systemen, processen, die kunnen worden verbeterd. 


Deze oorzaken zijn goed te herkennen in de dagelijkse aansturing van de projecten en hebben 
invloed op de doelstellingen. Praktijkvoorbeelden zijn bijvoorbeeld; 

- ad hoc werkzaamheden; externe onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld op het 
Buikslotermeerplein de inpassing van een snelteststraat voor corona met gevolgen voor een 
aantal uitvoeringsprojecten). 

- extra beleidswensen; naast de focus op woningbouwaantallen worden bestuurlijk en 
beleidsmatig veel extra wensen aangebracht, bv inzet op bepaalde woonvormen, aandacht voor 
sociale thema’s, wensen voor andere programmatische invullingen, duurzaamheid, etc.

- organisatie structuur; de organisatie vraagt om veel procedurele afstemming, projectteam is 
multidisciplinair ingericht, maar de organisatie achter de mensen niet (lijn vs project).  


Deze verschillende doelen, oorzaken en gevolgen zijn onderling van elkaar afhankelijk. In een 
vereenvoudigd relatieschema kunnen deze factoren worden weergegeven om de onderlinge 
afhankelijkheden te duiden. 
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Binnen de gemeente wordt onder andere vanuit deze oorzaken gezocht en gestreefd naar het 
verbeteren van processen en het verminderen van overbodige kosten voor de projecten. Specifiek 
voor de gebiedsontwikkeling zijn een aantal systeemwijzigingen in gang gezet. Zo wordt het 
adviesstelsel aangepast door het aantal toets- en adviescommissies waar de projecten gebruik 
van moeten maken drastisch te verminderen. Naar verwachting zal dit het planproces versnellen 
en daarmee de proceskosten verminderen. Ook wordt gekeken naar herziening van de 
Amsterdamse plan- en besluitvormingsprocedure voor gebiedsontwikkeling (Plaberum). Dergelijke 
systeemingrepen moeten proceduretijden verkorten en daarmee een structurele financiële 
verbetering opleveren.


Wijzigingen worden doorgevoerd om tot versnelling in de planvormingsprocessen en daarmee tot 
kostenbesparingen te komen. Binnen verschillende projectteams zijn audits gedaan om te bezien 
waar efficiency slagen mogelijk zijn. Uit de audits (bv de audit van project Amstel III) blijkt dat de 
projectteams veelal efficiënt zijn ingericht. Het overall beeld is dat de organisatie gezond, 
doelgericht en daarmee effectief en efficiënt is. Wel is er ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld 
daar waar stedelijk de randvoorwaarden niet zijn geregeld, te denken valt aan het organiseren van 
voorzieningen (scholen o.i.d.) in transformatiegebieden. Deze zaken zijn zeer arbeidsintensief te 
bevechten in het project en veel sneller en goedkoper stedelijk te organiseren. Zo wordt op 
verschillende plaatsen binnen de organisatie met verschillende manieren getracht grip te krijgen 
op de reductie van proceskosten en het verhogen van de doelmatigheid. 


Een heldere norm voor doelmatigheid in gebiedsontwikkelingsprojecten is er niet. Om meer begrip 
te krijgen over de doelmatige inzet van middelen in de projecten is het gesprek gestart met de 
collega’s om gebruik te maken van de ‘tacid knowledge’ in de organisatie. Er is veel kennis en 
ervaring binnen de teams aanwezig maar de verkregen informatie via de open gesprekken missen 
een kader om deze informatie te kunnen duiden of vergelijken. Gezocht is naar een methodisch 
systeem voor deze gesprekken. En is daarbij een set gegevens aan te leveren waarbij vergelijk 
kan worden gemaakt tussen de projecten, de resultaten en de inzet van middelen om zo iets over 
de doelmatigheid te zeggen.  


Alleen al in Amsterdam Noord hebben we een portefeuille met ca 70 ontwikkelingsprojecten in 
verschillende stadia van de planvorming. Begonnen is hieruit een breed en gevarieerd aanbod 
samen te stellen. Projecten doorlopen een standaard procedure in het planvormingsproces, het 
zogenaamde Plaberum (plan en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen). De projecten 
laten zich onderverdelen in fases met overeenkomende kenmerken zoals aanpak, resultaat en 
besluitvorming. Als graadmeter voor de doelmatigheid kunnen we een aantal van dergelijke 
kenmerken in beeld brengen en met elkaar vergelijken. 


Om de efficiëntie in het projectmanagement van de gebiedsontwikkeling nader te duiden zijn een 
aantal indicatoren benoemd in lijn met de literatuur definities van doelmatigheid: 

- de doorlooptijden van het project, een kortere doorlooptijd leidt tot sneller projectresultaat met 
mogelijk lagere inspanningen.

- de betrouwbaarheid van de planning, een toenemende betrouwbaarheid leidt tot betere inzet 
van middelen met mogelijk lagere inspanningen

- de kwaliteit; een verbetering leidt tot beter projectresultaat met de bestaande inspanningen 

- de cash flow/opbrengst, een verbetering leidt tot beter projectresultaat met de bestaande 
inspanningen.


De verhouding inzet/opbrengst verandert bij deze indicatoren en kan worden beschouwd als een 
maat voor de doelmatigheid van het project. Om hier nader inzicht in te krijgen voor de 
Amsterdamse situatie, worden gesprekken gevoerd met projectmanagers van de 
gebiedsontwikkelingsprojecten. In de gespreksopzet dienen projecten en hun kenmerken met 
elkaar te kunnen worden vergeleken. Een goed manier om deze vergelijking te kunnen doen is de 
vignettenmethode.
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2.2 Vignetmethode 

De vignettenmethode of vignetten analyse is een methode uit de marketing, die gebruikt wordt 
om te onderzoeken wat het relatieve belang is van diverse aspecten bij het maken van keuzes. 
Een vignet is een kaartje met een schets van de situatie aan de hand van verschillende 
kenmerken (attributen). Bij de vignettenmethode krijgen de ondervraagden een aantal van deze 
vignetten te zien en wordt hen gevraagd steeds hun waardering voor de voorgelegde situatie te 
geven. Eenvoudig gezegd, aan elk vignet moet een rapportcijfer gegeven worden. De methode 
lijkt geschikt omdat vergelijkbare kenmerken van de projecten kunnen worden voorgelegd. Er kan 
dan gezocht worden naar het belang van deze kenmerken als ook de verdere duiding van dit 
belang. Dit op basis van de ervaring en kennis bij de projectmanagers. 


Van de projecten in Amsterdam Noord is een selectie van 9 projecten gemaakt, verschillend van 
omvang, ontwikkelingsfase en programma. Deze geven een goede afspiegeling van het totaal aan 
projecten binnen Amsterdam Noord. 


Van deze negen projecten zijn vignetten (hier benoemd als projectfiches) gemaakt. Naast 
basisinformatie is hierin het project getypeerd aan de hand van mijlpalen, opbrengsten en 
ontwikkel karakteristieken (eigen grond, transformatie etc). De fiches zijn opgenomen in de 
bijlage.


Met behulp van de vignetmethode worden 2 projectfiches voorgelegd met de vraag deze te 
kwalificeren. Welke van de 2 projecten doet het beter dan de andere als het gaat om succes, 
resultaten of doelmatigheid. Daarbij wordt gevraagd naar de kwalitatieve toelichting op de keuze. 
Welke elementen zijn daar uit te halen en waarom zijn sommige projecten moeizamer dan andere.


Project Projectfase Toelichting

De Bongerd Uitvoeringsfase Tuindorp van de 21e Eeuw - grondgebonden woningen met grote tuinen 
aan de groene oeverzone van het Zijkanaal I.

Buikslotermeerplein Haalbaarheidsfase Nieuwe centrumgebied van Amsterdam Noord.

Overhoeks Uitvoeringsfase Overhoeks is een nieuw stadswijk aan de noordoever van het IJ.

NDSM Investeringsfase Op de plek waar in het verleden één van de grootste en modernste 
scheepsbouw werven ter wereld was, ontstaat een nieuwe wijk met 
wonen, werken en voorzieningen.

Waterlandpleinbuurt Investeringsfase Een woongebied uit de jaren ’60 waar gemeente en corporaties de 
kwaliteit van de woningvoorraad verbeteren.

De Banne
 Haalbaarheidsfase Een ruim opgezette en groene wijk en is gebouwd in de zestiger en 
zeventiger jaren die nu wordt vernieuwd via sloop nieuwbouw.

Noorderkwartier 
 Uitvoeringsfase Nieuwbouwlocatie voor circa 500 woningen, onderdeel van het 
Centrumgebied Amsterdam Noord.

Elzenhagen Zuid Uitvoeringsfase Nieuwbouwlocatie voor circa 1800 woningen met voorzieningen, 
onderdeel van het Centrumgebied Amsterdam Noord. 

Buiksloterham, Investeringsfase Industrieel bedrijventerrein aan de noordelijke IJ- oever dat verandert in 
een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken.
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3 Toepassing en uitkomsten 

3.1 Toepassing en observaties 
Aan de hand van de fiches zijn meerdere gesprekken gevoerd. Hierbij zijn steeds 2 willekeurige 
fiches voorgelegd, is gevraagd aan te geven welk project relatief beter scoort dan het andere en 
waarom. Dit vormde de basis voor het gesprek. In totaal zijn acht gesprekken gevoerd, waarvan 
een tweetal testgesprekken om de werkwijze te toetsen. De gesprekken waren kort, een half uur, 
waarbij drie paar fiches zijn voorgelegd. 


In de gesprekken is er in het begin discussie over het begrip doelmatigheid, wat wordt hier nu 
mee bedoeld. Het begrip is abstract en niet eenduidig te vertalen naar je projectomgeving. Daarbij 
lijken projecten ook niet goed te vergelijken omdat elk project zijn eigen unieke karakter heeft. 
Door de opzet van de fiches, 1 A4tje met relevante kenmerken van het project, kon men snel een 
mening geven over de projecten, één van de twee beter beoordelen en daar vervolgens 
uitspraken over doen. De methode om een keuze uit 2 projecten te maken dwingt tot het vormen 
van een relatief oordeel over één of meerdere kenmerken die op de fiches zijn weergegeven. 
Hiermee ontstaat  inhoudelijke verdieping op de onderdelen die op basis van kennis en ervaring 
een rol spelen bij doelmatigheid. Deze informatie leverde een aantal aanknopingspunten op de 
invulling van het begrip doelmatigheid. 


3.2 Doelmatigheid  
Welke kenmerken springen eruit en zijn van invloed op de doelmatigheid van de projecten? De 
resultaten van de gesprekken zijn in dit onderdeel samengevoegd naar een aantal verschillende 
terugkerende thema’s.


Uit de gesprekken komen een drietal terugkerende thema’s naar voren die van invloed zijn op de 
doelmatigheid van de projecten. Dit gaat om:

- Homogeniteit en eenduidigheid van de opgave

- Impact en omvang van het project 

- Verstoring door omgevingsfactoren


In onderstaande tabel is de uitkomst weergegeven van de vergelijking van een aantal van de 
projectvergelijkingen met daarbij de onderliggende motivatie. 


vergelijking efficiënter reden

NDSM en Elzenhagen Zuid Elzenhagen Zuid eenduidige opgave

Buikslotermeerplein en Buiksloterham Buikslotermeerplein eenduidige opgave

De Bongerd en Overhoeks Overhoeks impact is groter

Waterlandpleinbuurt en Overhoeks Overhoeks eenduidige opgave

Buikslotermeerplein en De Banne Buikslotermeerplein impact is groter

Overhoeks en Buiksloterham Overhoeks omgevingsfactoren

De Banne en Noorderkwartier Noorderkwartier eenduidige opgave

De Bongerd en Elzenhagen Zuid Elzenhagen Zuid impact is groter

De Bongerd en Waterlandpleinbuurt Waterlandpleinbuurt impact is groter

Banne-Buiksloterham Buiksloterham omgevingsfactoren
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3.3 Homogeniteit en eenduidigheid van de opgave 
In een aantal gesprekken wordt aangegeven dat de aandacht op teveel onderwerpen binnen 
projecten leidt tot gebrek aan focus en daarmee tot het weglekken van capaciteit en middelen. De 
grote hoeveelheid aan en stapeling van beleidsdoelstellingen is hier mede debet aan. Denk hierbij 
aan de eisen rondom woonprogramma, duurzaamheid, groen, sport en circulariteit. Een meer 
compacter en eenduidigere opgave geeft het projectteam meer focus en leidt er toe dat diezelfde 
activiteiten met een lagere inspanning tot resultaten leidt. 


Naast beleidsthema’s gaat het ook over gebiedsoverstijgende onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
infrastructurele opgaves. Een reservering voor een tunnel in het projectgebied de Bongerd maakt 
dat er van projectoptimalisatie geen sprake is. En tegelijk is de sturingsmogelijkheid vanuit het 
project beperkt doordat de besluitvorming hierover buiten het project plaatsvindt. 


De gebiedsontwikkeling wordt sterk gestuurd door grondposities en in de Amsterdamse situatie 
de bijbehorende erfpacht constructies. Transformatie van bestaand vastgoed of gemeentelijke 
gronduitgifte vraagt een andere manier van benadering en heeft invloed op de regiefunctie vanuit 
de gemeente. In meerdere projecten zijn langjarige afspraken gemaakt met ontwikkelconsortia die 
ten tijde van afsluiting adequaat leken maar gedurende de langjarige looptijd van 
gebiedsontwikkeling achterhaald geraken. Dit beperkt de handelingsvrijheid van het projectteam 
en maakt efficiëntie daarmee lastiger. 


3.4 Impact van het project in de stad  
Het ene project is het andere niet, de projecten verschillen in omvang, taak en bijdrage aan 
beleidsdoelstellingen. De projecten zijn veelal ontstaan door geografisch logische begrenzingen. 
Uit de gesprekken blijkt dat omvang en impact van de projecten invloed heeft op de 
doelmatigheid. De projecten kunnen daarmee qua voorbereidingskosten groter zijn maar meer 
opleveren voor de stad. Deze resultaten kwantificeren zich echter niet altijd in financiële output 
waardoor de uitkomsten lastig vergelijkbaar zijn. En zich ook niet onderscheiden, c.q. 
aantoonbaar maken. De realisatie van een nieuw stadshart heeft impact op het gehele stadsdeel 
en een grote maatschappelijk effect. De maatschappelijke effecten maken nu nog te weinig 
betrokken in de beoordeling van de opgaves. Maar met dezelfde inzet kun je op deze wijze in 
potentie maatschappelijk meer bereiken.


3.5 Verstoring door omgevingsfactoren  
Gebiedsontwikkeling speelt zich af in vaak zeer dynamische omgevingen. Met name de 
onvoorziene ontwikkelingen hebben effect op de sturingsmogelijkheden van de projectresultaten. 
Aanwijzingen vanuit het bestuur, uitkomsten van gerechtelijke procedures of incidenten maken dat  
bijstelling van de projectdoelen nodig is. Deze factoren zijn grillig en onvoorspelbaar en daarmee 
lastig te sturen. De implicaties staan haaks op doelmatigheid en vragen eigenlijk om extra 
absorptie ruimte in de projectteams. 


Niettemin kan in een lastige omgeving waar vanuit het project weinig invloed op uit te oefenen is 
(tegenwerkende belangengroepen) het team efficiënt zijn georganiseerd. De rol en samenstelling 
van het team maakt dan het verschil. Denk hierbij aan de rol van specialisten zoals een 
omgevingsmanager, en ook het uitbesteden van expertises, zoals een landschapsarchitect. Vaak 
komt pas na jaren zaaien het oogsten wat niet altijd even rechtlijnig te voorspellen is. Meer 
tegenspraak in de projecten kan de teams hierop bewuster en adequater maken. Downeffect 
hiervan is teveel pappen en nathouden waardoor het resultaat uit beeld raakt. Het is zoeken naar 
een goede balans hierin.  

Buikslotermeerplein-Overhoeks Overhoeks eenduidige opgave

vergelijking efficiënter reden
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4 Reflectie en aanbevelingen  

4.1 Reflectie   
De vraagstelling van deze kwestie gaat over doelmatigheid binnen het projectmanagement van 
gebiedsontwikkelingen en het nader invullen van dit abstract begrip. Een behulpzame stap daarbij 
is het creëren van een gespreksmethode zodat de kennis binnen de organisatie systematisch 
bevraagt kan worden. 


In het gesprekverloop lijkt een patroon herkenbaar. Dat patroon zou je kunnen zien als analogie 
van het gesprek tussen management en (uitvoerende) organisatie. 

.. eerst wordt aangegeven dat onhelder is wat 'doelmatigheid is' en 'wat je moet doen om 
doelmatiger te worden'

.. dan wordt gesteld dat elk project uniek is en je in het algemeen moeilijk iets kunt zeggen

.. er wordt eerst gereserveerd tegen de vignet methode aangekeken

.. uiteindelijk blijkt de methode toch een goede manier ze naar inhoud te verleiden

.. terwijl ze er over spreken analyseren ze ook hun opvattingen en ervaringen over 'doelmatigheid'

.. dat voedt het onderzoek

.. dat voedt bij de collega(s) het bewustzijn, en eigen inzichten aangaande doelmatigheid (er wordt 
dus ook geleerd)


Inhoudelijk blijkt doelmatigheid te duiden via patronen en thema’s die spelen in de projecten. In de 
gesprekken zijn projecten vergeleken op basis van kenmerken zoals de mijlpalen, baten/
opbrengsten en ontwikkel karakteristieken (eigen grond, transformatie etc). Uit de gevoerde 
gesprekken zijn vervolgens een drietal overeenkomende aandachtsvelden benoemd die invloed 
hebben op doelmatigheid in de projecten. Dit gaat om: 

- Homogeniteit en eenduidigheid van de opgave

- Impact en omvang van het project 

- Verstoring door omgevingsfactoren


4.2 Aanbevelingen 

Doelmatigheid in de gebiedsontwikkeling is relevant vanuit meerdere perspectieven. Niet alleen 
vanuit kostenoogpunt maar ook vanwege de beperkte beschikbaarheid van middelen zoals 
capaciteit en deskundigheid binnen de organisatie. Door via een gestructureerde methode het 
gesprek aan te gaan over doelmatigheid wordt de aanwezige kennis en ervaring binnen het team 
geactiveerd en uitgewisseld. Het patroon dat zich in de gesprekken toont leidt op individueel 
niveau tot meer bewustzijn en inzichten aangaande doelmatigheid. De uitdaging voor de 
gemeente is dit individuele patroon op te tillen naar een leerproces op organisatieniveau. 


Het verdient aanbeveling de methode verder uit te werken en nog een aantal vervolggesprekken 
te voeren. Mede vanwege de Covid 19 beperkingen zijn bredere sessies over het onderwerp niet 
ingezet. In vervolgsessies kunnen methode en eerste bevindingen verder worden uitgewerkt en 
gevalideerd. Aanvullende informatie kan gebruikt worden om nadere invulling te geven aan een 
leerproces op organisatieniveau en nieuwe handelingsperspectieven genereren om de 
doelmatigheid te vergroten. 
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Bijlagen



Projectfiche 1 De Bongerd  
Gebiedsomschrijving  
De Bongerd: Tuindorp van de 21e Eeuw - grondgebonden woningen met grote tuinen aan de groene 
oeverzone van het Zijkanaal I.  
Het motto van het Stedenbouwkundig Plan (SP) uit 2007 is Tuindorp van de 21e Eeuw maar het is geen 
‘coherent’ plan. Het eerste deelgebied is volgens een ander ontwerp gerealiseerd dan de andere 
deelgebieden 2 tot en met 4 uit het SP. De eenheid in de wijk wordt bereikt door een uniforme aanpak 
en aanleg van de openbare ruimte met gebakken materialen. 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- 150.000 m2 bvo programma 
- Voornamelijk woningbouw  
- Met ondersteunende voorzieningen 
- Industriële bodemsaneringslocatie  
- 1 ontwikkelaar 
- Gronduitgifte door gemeente 
- Contract uit 2002 

 

Uitvoeringsfase (Plaberum fase 4) Focus op maaiveld ontwerp, juridisch 
planologische procedure en maaiveld inrichting 
 
Start bouw 168 woningen 
 

Mijlpalen - 
Kosten en baten 2021  Baten € 5,0 mln 

Lasten € 0,9 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 

€ 495.000,- 
€ 362.000,- 

Type ontwikkelafspraken  
 

Uitvoeringsovereenkomst 

Type ontwikkelaar  
 

Ontwikkelcombinatie ODB met oa 
aandeelhouder AM. ODB zet het werk uit bij 
aannemers zoals bv Hurks 
 

Sturingsmogelijkheden  
 

Contract ontwikkelaar 
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 
 

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

Reservering Bongerdtunnel 
Grotendeels bewoond, betrokkenheid 
stadsdeelbestuur 
 

 



Projectfiche 2 Buikslotermeerplein  
Gebiedsomschrijving  
Het Buikslotermeerplein is onderdeel van Centrumgebied Amsterdam Noord. Met ontwikkelingen als 
de komst van metrostation Noord, de opening van de Euroscoop en de sloop van het 
Waddenwegviaduct staat het gebied aan de vooravond van een transformatie tot stedelijk centrum 
met volop ruimte om te wonen, winkelen, uitgaan en werken.  
Onder het projectgebied vallen een aantal deelgebieden: het Centrumplein, winkelcentrum Boven ’t Y, 
het Olof Palmeplein. 
 
Plankaart. 

 
 
 

Projectspecificaties 
- 280.000 m2 bvo nieuw programma 
- 50% woningbouw  
- 50 % voorzieningen 
- Deels gronduitgifte, deels transformatie 

Stevige opgave in openbare ruimte, deels al in 
uitvoering.  
Bestemmingsplan uit 2018 met 
ontwikkelmogelijkheden 

Planvormingsfase (Plaberum fase 2) Project in meerdere fases, 
uitvoeringswerkzaamheden, voorbereidingen 
tender/verkoop, placemaking en planvorming. 
focus op projectnota en procesafspraken met 
winkelcentrum 

Mijlpalen 2021 Q4 projectbesluit BSMP 
 

Kosten en Baten 2021  baten € 0,02 mln 
kosten € 2,7 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 
 

€ 1.600.000,-  
€ 1.210.000,- 

Type ontwikkelafspraken  
 

Ambitiedocument met intentieafspraken 
winkelcentrum 

Type ontwikkelaar  
 

In winkelcentrum alle types aanwezig 
Gemeentelijke kavels via tenders 
 

Sturingsmogelijkheden  
 

Beperkt op kosten/baten, verlagen vaste kosten 
door afstoot vastgoed, en door vooruit trekken 
kansrijke ontwikkeling. 
Bestemmingsplan  
Nieuwe procesafspraken winkelcentrum. 
 

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

Veel verschillende eigenaren WKC  
Oud parkeercontract gemeente - WKC 
Bestuurlijke opdracht tot organische 
ontwikkeling.  
Centrumgebied stadsdeel, veel aandacht vanuit 
de bestuurders voor nieuwe cultuurfuncties in het 
gebied. 

 



Projectfiche 3 Overhoeks  
Gebiedsomschrijving  
Overhoeks is een nieuw stuk stad aan de noordoever van het IJ. Het is een stadswijk in wording voor 
wonen, werken, uitgaan en culturele voorzieningen. De nieuwe wijk maakt onderdeel uit van het 
centrum van de stad. Het ligt aan het IJ tegenover het Centraal Station. Ten westen ligt Buiksloterham 
en de noord - en oostzijde worden begrensd door het Buiksloterkanaal. 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- 487.000 m2 bvo nieuw programma 
- voornamelijk woningbouw  
- hoogbouwstrip met divers programma 
- gronduitgifte / tenders 
- vml Shell locatie 

De bouw van Overhoeks startte in 2005 en gaat 
door tot en met 2026. 
 
 
 
 

Uitvoeringsfase (Plaberum fase 4) Bouw van 6 appartementsgebouwen, een 
woontoren en een brede school in volle gang.  
In januari 2020 is de bouw van de Y Towers weer 
van start gegaan 
Diverse openbare werken in uitvoering. 
  
Start bouw 401 woningen in 2021 
 

Mijlpalen 2021 - 
Kosten en Baten 2021 Baten € 30,9 mln 

Lasten € 2,5 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 
 

€ 832.000,- 
€ 596.000,-  

Type ontwikkelafspraken  
 

Uitgifte via gemeentelijke tenders 

Type ontwikkelaar  
 

 

Sturingsmogelijkheden  
 

Bestemmingsplan, tendercontracten 

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

Complexiteit bouwopgave Strip 

 



Projectfiche 4 NDSM  
Gebiedsomschrijving  
Op de plek waar in het verleden één van de grootste en modernste scheepsbouwwerven ter wereld 
was, ontstaat een nieuwe wijk. De gemeenteraad heeft begin 2013 een Investeringsbesluit genomen. 
Dit besluit bevat een ontwikkelvisie voor het hele gebied tussen de Klaprozenweg en het IJ. NDSM-
werf West is een gebied voor wonen, werken en voorzieningen. NDSM-werf Oost thuishaven voor 
pioniers en kenmerkt zich door evenementen, horeca en creatieve bedrijven. Er wordt een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar meer ruimte voor groen en sport op de NDSM-werf Oost. Er 
wordt een projectbesluit voorbereid voor het gebied Klaprozenweg  Noord. 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- 3 deelgebieden 
- 500.000 m2 bvo nieuw programma 
- Wonen, werken, voorzieningen 
- vml scheepswerf 
- gronduitgifte / tenders en transformatie 
- positie verschillende ontwikkelaars 

 
Start bouw 378 woningen 2021 
Start bouw 8100 m2 commercieel/kantoor 
 
 

Mijlpalen 2021 Projectnota Klaprozenweg Noord: q2-2021 
Haalbaarheidsonderzoek groen/sport: q2-2021 
 

Kosten en baten 2021  Baten € 60 mln 
Lasten € 17 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 

€ 2.372.116,-  
€ 2.159.712,- 

Type ontwikkelafspraken  
 

SOK en vrijwillige transformatie, afspraken 
worden in Afsprakenbrief vastgelegd 

Type ontwikkelaar  
 

Volker Wessels: Ontwikkelaar-bouwer 
COD, Synchroon, Pluis, Lingotto; 
erfpachter/ontwikkelaar 
De Key: erfpachter/corporatie 
Diverse “gewone”erfpachters 

Sturingsmogelijkheden  
 

- SOK 
- Bestemmingsplan, Investeringsbesluit, 
- Stedenbouwkundig kader/beleidsregels ( 
- Meebewegen erfpacht/grondprijzen 
- Grondhuurovereenkomst  
- Afsprakenbrieven. 

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

- Temporiseren KRWN;  
- Afbouwen rol op oost,  
- Behoud/versterking bedrijven meer dan is 

vastgelegd in IB 
- Ongedeelde wijk: meedoen/betalen aan 

onderwerpen buiten plangebied/grex 
- Ontwikkelaars/erfpachters op zoek naar 

meer ontwikkelruimte 
 



Projectfiche 5 Waterlandpleinbuurt  
Gebiedsomschrijving  
De Waterlandpleinbuurt is een woongebied uit de jaren ‘60. Het gebied wordt begrensd door de 
ringweg A10, de Zuiderzeeweg, de Schellingwouderbreek, het Koedijkpad en het Baanakkerspark. De 
wijk ging in sociaal en fysiek opzicht in de jaren ‘90 snel achteruit. Gemeente en corporaties hebben 
daarom gekozen voor een samenhangende aanpak waarin de kwaliteit van de woningvoorraad en de 
woonomgeving ingrijpend wordt verbeterd en kansen voor sociaal economische versterking van de 
wijk optimaal worden benut. 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- deels sloop nieuwbouw / deels 

verdichting 
- 1200 woningen sloop 
- 1600 woningen nieuwbouw 
- 1140 woningen renovatie 
- Diverse voorzieningen 

Stedelijk vernieuwingsplan is uit 2002. In 2020 is 
ca 60% van het programma gerealiseerd.   
 
 

Plan- en uitvoeringsfase (Plaberum fase 3 en 4) Doelstelling deze fase: vaststellen 
bestemmingsplannen, investeringsbesluit en 
start woningbouw op meerdere locaties 
2 bestemmingsplannen en 2 
investeringsbesluiten voorzien 
 
Start bouw 101 woningen 
 

Mijlpalen  Uitwerkingsplan Parnassialocatie in werking 
 

Kosten en Baten Baten € 4,9 mln 
Lasten € 4,3 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 
 

€ 1.733.000,- 
€ 1.018.000,-  

Type ontwikkelafspraken  
 

 

Type ontwikkelaar  
 

Ymere, Stadgenoot, Rochdale 

Sturingsmogelijkheden  
 

 

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

Particulier opdrachtgeverschap 

 
 



Projectfiche 6 De Banne  
Gebiedsomschrijving  
De Banne is een ruim opgezette en groene wijk en is gebouwd in de zestiger en zeventiger jaren. Het 
stedelijk vernieuwingsplan uit 2003, met onder meer de sloop van 1.070 woningen, de bouw van 1.350 
nieuwe woningen en voorzieningen in Banne Zuid, is inmiddels afgerond. Zowel Banne Noord als 
Banne Zuid zijn aangemerkt als ‘ontwikkelbuurt’. 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- deels sloop nieuwbouw / deels 

verdichting 
- ca 32.000 m2 bvo  
- 1070 woningen sloop 
- 1350 woningen nieuwbouw waarvan 500 

in Banne Noord 
- Diverse voorzieningen 

Stedelijk vernieuwingsplan is uit 2003. In 2020 is 
Banne Zuid afgerond.   
 
 

Planfase (Plaberum fase 2) Doelstelling deze fase: vaststellen projectnota 
Banne Noord. Deelproject Banne Zuid is eerder 
afgerond. 
 

Mijlpalen 2021 Projectbesluit in B&W 
Investeringsbesluit in raad  
 

Kosten en Baten 2021  Baten € 0,34 mln 
Lasten € 4,22 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 
 

€ 1.065.000,- 
€ 688.000,-  

Type ontwikkelafspraken  
 

-  

Type ontwikkelaar  
 

Ymere, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard, 
Stichting Buurtcentra, Moskee 

Sturingsmogelijkheden  
 

-  

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

Particulier opdrachtgeverschap 
Aardgasvrij maken van bestaande woningen 

 
 



Projectfiche 7 Noorderkwartier  
Gebiedsomschrijving  
Kenmerkend voor het plan zijn de hoogteverschillen in de verkaveling en openbare ruimte. Vanaf de 
Elzenhagensingel loopt het maaiveld geleidelijk op in de richting van de Nieuwe Leeuwarderweg. Door 
het hoogteverschil lopen een aantal wegen niet door, maar eindigen in een trappetje. Dit bevordert 
het autoluwe karakter en geeft de wijk een karakteristieke uitstraling 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- Nieuwbouwlocatie 508 woningen 
- Gronduitgifte obv ROK 2015 
- Grondgebondenwoningen 
- Projectbesluit en Masterplan uit 

2004 
 
 

Uitvoeringsfase (Plaberum fase 4) Doelstelling deze fase: afronden bouw 
laatste woningen en afronden inrichting 
openbare ruimte. 
Start bouw 26 woningen 
 

Mijlpalen 2021 -  
Kosten en Baten 2021 Baten € 0 

Lasten € 0,56 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 
 

€ 133.000,- 
€ 80.000,-  

Type ontwikkelafspraken  
 

Oud contract, Realisatie overeenkomst 
2015 
 

Type ontwikkelaar  
 

CZAN (consortium Blauwhoed en AM) 

Sturingsmogelijkheden  
 

Sturing met name op kostenefficiency 
realisatie openbare ruimte 
Opbrengstenverhoging door laatste serie 
particulier opdrachtgeverschap om te 
zetten in projectmatige ontwikkeling door 
CZAN 
Contract en bestemmingsplan 
 

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

Extra beleidswensen tav de inrichting van 
de openbare ruimte (speelplekken) 
 

 
 



Projectfiche 8 Elzenhagen Zuid  
Gebiedsomschrijving  
Elzenhagen Zuid is het laatste gebied dat in het nieuwe centrumgebied van Amsterdam-Noord (CAN) 
wordt ontwikkeld. Een plek met een bijzondere ligging op de grens van groen en stad. Het wordt een 
plek om te wonen, en biedt veel ruimte voor sport-, onderwijs- en cultuurvoorzieningen. Het sluit aan 
op het stedelijke karakter van het Stationsgebied en het landschappelijke karakter van de 
Noordhollandsch Kanaalzone. 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- Nieuwbouwlocatie  
- 1800 woningen  
- 30.400 m2 bvo voorzieningen 
- Projectbesluit en Masterplan uit 2004 

 

Uitvoeringsfase (Plaberum fase 4) Doelstelling deze fase: bouwrijpmaken, 
kaveloverdrachten en erfpachtuitgiftes en start 
woningbouw  
Afsluiten erfpachtovereenkomsten en 
voorbereiding BRM 
Start bouw 383 woningen 
Start bouw ca 17.000 m2 voorzieningen 
 

Mijlpalen 2021 - 
Baten / lasten 2021 Baten € 29,8 mln 

Lasten € 14,7 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 
 

€ 1.265.000,- 
€ 1.077.000,-  

Type ontwikkelafspraken  
 

Realisatie-overeenkomsten met CZAN en Ymere 
(2019) en exclusiviteitsovereenkomst voor 
Moskee (2020); diverse afsprakenbrieven voor 
sportvoorzieningen en scholen 

Type ontwikkelaar  
 

CZAN (consortium Blauwhoed en AM) 
Ymere voor de sociale woningbouw 
Stichting voor moskee met sociaal centrum 
Schoolbestuur voor technasium 
Gemeente voor sporthal en basisschool 

Sturingsmogelijkheden  
 

Bestemmingsplan EHZ en realisatie 
overeenkomst.  

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

Verplaatsen en inpassing sportvoorzieningen 
Grootschalige bomenkap 
 

 
 



Projectfiche 9 Buiksloterham  
Gebiedsomschrijving  
Buiksloterham verandert van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk gericht op 
wonen en werken.Het gebied aan de noordelijke IJ- oever is een van de meest veelbelovende gebieden 
in Amsterdam om te bouwen. De gemeente ontwikkelt een derde van het gebied actief. Tweederde 
van het gebied kan door particulier initiatief veranderen. 
 
Plankaart. 

 
 

Projectspecificaties 
- Transformatie bedrijventerrein 
- Ca 375.000 m2 bvo (gemeentelijke 

kavels) 
- Particuliere transformatie 
- Wonen, werken en voorzieningen 
- Eerste Investeringsbesluit uit 2006 

 

Plan- en Uitvoeringsfase (Plaberum fase 3 en 4) 
 

Diverse werken in de openbare ruimte 
Meerdere ontwikkelingen gerealiseerd en in 
voorbereiding/uitvoering  
Start bouw 753 woningen 
Start bouw ca 35.000 m2 bvo commercieel 
 

Mijlpalen 2021 Publicatie 2 tenders  
 

Kosten / Baten 2021 Baten € 23,1 mln 
Kosten € 27,8 mln 
 

Proceskosten 2020 
Proceskosten 2021 
 

€ 3.919.000,- 
€ 2.946.000,-  

Type ontwikkelafspraken  
 

Tenders gemeentelijke gronden.  
Afspraken brieven transformatie met 
ontwikkelende grondeigenaren  

Type ontwikkelaar  
 

Divers 

Sturingsmogelijkheden  
 

Bestemmingsplan, afsprakenbrief, tenders 

Bijzonderheden (interventies, beleidswensen, 
omgevingsinvloeden) 

- 
 

 
 


