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Onderwerp 

Zuidas Visie, 2009 
 
Gevraagd advies 

Kennis te nemen van de Visie Zuidas maart 2009 
 
Korte toelichting (bestuurlijke context) 

Op 25 juni 2008 is de Visie Zuidas 2007, inclusief een lijst errata, door de 
Gemeenteraad vastgesteld. Bij deze vaststelling heeft de Gemeenteraad diverse 
moties en amendementen aangenomen. Ten tijde van de vaststelling van de Visie 
Zuidas 2007, verkeerde Zuidas Amsterdam (Gemeente en Rijk) in een veilingproces 
met private partijen ter oprichting van een publiek-private Zuidasonderneming. Voor 
deze veiling was een Prospectus opgesteld. De concept-Visie Zuidas 2007 maakte 
deel uit van deze Prospectus.  
Inmiddels is het oprichtingsproces van de Zuidasonderneming veranderd. Onder 
leiding van een Rijksvertegenwoordiger is een traject gestart om onder de gewijzigde 
omstandigheden een oplossing te vinden voor het ZuidasDok en de Zuidas-
governance en is het veilingproces officieel gestopt. Intussen is het product Visie 
2007 onvolledig, aangezien de door de Gemeenteraad aangenomen moties en 
amendementen niet zijn verwerkt.  
Om duidelijkheid te scheppen, en niet onnodig op eventuele resultaten van het 
Rijksvertegenwoordigers-traject te wachten, is de Visie Zuidas 2007 geactualiseerd 
tot een Visie Zuidas maart 2009. Hierbij zijn de errata, de moties en amendementen, 
en de resultaten van de inspraak in de teksten verwerkt. 
 
 
Onderbouwing gevraagd advies 

De Visie Zuidas maart 2009 is niets anders dan een aanpassing van de Visie Zuidas 
2007 met de resultaten van het Amsterdamse bestuurlijke besluitvormingstraject van 
die Visie 2007, te weten verwerking van errata, moties, amendementen en 
inspraakresultaten. Dientengevolge wordt voorgesteld de Visie Zuidas maart 2009 ter 
kennisname aan de Gemeenteraad aan te bieden.  
 
In de raadsvoordracht zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Ook is er in deze 
voordracht een leeswijzer met alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen. 
 

 Stukken 
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Meegezonden stukken - Raadsvoordracht Zuidas Visie 2009 
- Visie Zuidas maart 2009 
- Referentiemodel Zuidas, als bijlage bij Visie Zuidas maart 2009 
- Algemeen overzicht moties en amendementen in het kader van 

besluitvorming prospectus Zuidas d.d. 25 juni 2008 
 

Ter inzage gelegde stukken n.v.t. 
 
Uitgenodigde andere raadscommissies 

n.v.t. 
 
Behandeling in de gemeenteraad 

Gemeenteraad op woensdag 1 juli 2009 
Ter besluitvorming, d.d. 1 juli 2009 
 
Financiële toelichting 

n.v.t. 
 
Extern overleg 

n.v.t. 
 
Advies raadscommissie 

<vrije tekst>  
 
Behandelend ambtenaar 

G.J.C. Goosen, Zuidas Amsterdam (PMB), tel. 06 – 2220 8592 
G. Hoekstra (ROIB/S&GP), tel. 020 – 552 29 34 
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Onderwerp 

Zuidas Visie, 2009 
 
Gevraagd advies 

Accoord te gaan met de Visie Zuidas maart 2009 
 
Argumenten 

<vrije tekst>  
 
Kanttekeningen 

<vrije tekst>  
 
Uitvoering 

<vrije tekst>  
 
Aanvullende communicatie 

<vrije tekst>  
 


