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ONDERGETEKENDEN  
 

1. De naamloze vennootschap Zuidas Amsterdam N.V., Statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te Amsterdam, vertegenwoordigd door [..] hierna te noemen:  "ZA ";  

en 

2. de Publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Amsterdam, zetelende te Amsterdam, te 
dezen ingevolge artikel 171 Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
burgemeester mr. dr. M.J. Cohen, handelend ter uitvoering van het besluit van het College 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam d.d. […..] hierna te 
noemen "de Gemeente"; 

en 

3. de publiekrechtelijke rechtspersoon de Stadsregio Amsterdam zetelende te Amsterdam, te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder openbaar vervoer, dhr. L. 
Verbeek, hierna te noemen: "de Stadsregio Amsterdam"; 

Hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen" 

 

OVERWEGEN 

(a) De Gemeenteraad van de Gemeente Amsterdam heeft in januari 1998 met de vaststelling 
van de Visie Zuidas een eerste integrale visie gegeven op de ontwikkeling van het gebied 
dat aan de zuidkant van Amsterdam is gelegen en wordt gekenmerkt door de gevestigde 
kantoren, het station Zuid/WTC, de ringweg A10, gelegen tussen de woonbuurten Zuid en 
Buitenveldert en de groene scheggen Amstel en Ginkel. Deze Subsidieovereenkomst heeft 
betrekking op dit plangebied van de Zuidas, zoals dat in de Scope (Bijlage 1) en het 
Functioneel Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling is omschreven. Een tekening 
van het plangebied is bijgevoegd als Bijlage 2, welke tekening identiek is aan de tekening 
die een bijlage vormt van de Samenwerkingsovereenkomst die gesloten is tussen de 
gemeente Amsterdam en ZA; 

(b) Op [•] hebben de gemeente Amsterdam en ZA een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
Tevens hebben de gemeente Amsterdam en ZA op [•] een Modaliteitsovereenkomst 
gesloten; 

(c) Op 31 januari 2006 hebben de Staat, de Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, 
de Gemeente, de Provincie Noord-Holland en (voor artikel 6.13) het Regionaal Orgaan 
Amsterdam (thans de Stadsregio Amsterdam) een Bestuurlijke Overeenkomst Zuidas-Dok 
getekend, waarin zowel afspraken over financiële bijdragen alsook verschillende afspraken 
over de oprichting van de Zuidas onderneming zijn vastgelegd; 

(d) In de Bestuurlijke Overeenkomst Zuidas-Dok heeft de Stadsregio Amsterdam de 
ontwikkeling die met het project Zuidas-Dok wordt beoogd onderschreven. De Stadsregio 
Amsterdam heeft in artikel 6.13 van de Bestuurlijke Overeenkomst Zuidas-Dok bevestigd 
te overwegen om aan de Gemeente subsidie te verstrekken ten behoeve van nog nader te 
bepalen elementen in het project Zuidas-Dok. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de 
gemeente daarvoor een aanvraag indient die voldoet aan de voorwaarden van de Stadsregio 
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en de voor toekenning van subsidie geldende wet- en regelgeving. Deze 
subsidieovereenkomst geeft hierop een nadere uitwerking;  

(e) Partijen hebben inmiddels overleg gevoerd over de elementen in het project waarvoor de 
Stadsregio Amsterdam een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie zal verstrekken, 
welke subsidiebijdrage tevens is afgestemd met de bijdrage van de provincie Noord-
Holland; 

(f) De subsidiebijdrage van de Stadsregio Amsterdam zal worden verstrekt aan de betreffende 
Modaliteitseigenaar, de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is daarmee 
verantwoordelijk voor de aanvraag en verantwoording bij de Stadsregio van de 
subsidiebijdrage, welke aanvraag en verantwoording in overeenstemming met de 
Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Infrastructuur moet zijn. De door 
de Stadsregio Amsterdam verleende subsidiebijdrage aan de gemeente Amsterdam is ten 
behoeve van de Regionale Infrastructuur en zal door de gemeente Amsterdam ter 
beschikking worden gesteld aan ZA; 

(g) De subsidiebijdrage zal, na het indienen van een aanvraag daartoe door de gemeente 
Amsterdam, worden verleend op basis van de Scope en het Functioneel Programma van 
Eisen Infrastructuur zoals deze door de Stadsregio is goedgekeurd op [•] en het Functioneel 
Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling, zoals deze door de Stadsregio is 
goedgekeurd op [•], hierna gezamenlijk aangeduid als: "de Functionele Programma's van 
Eisen "; 

(h) De financiële bijdrage van de Stadsregio Amsterdam die in deze Subsidieovereenkomst 
wordt genoemd is de enige bijdrage van de Stadsregio Amsterdam voor de ontwikkeling 
van het project zoals omschreven in overweging (a). De financiële bijdrage betreft de 
periode van start bouw tot en met de gebruiksgerede oplevering; 

(i) Partijen wensen de precieze afspraken tussen de Gemeente, ZA en Stadsregio Amsterdam 
nader vast te leggen in deze overeenkomst die in het bijzonder de rol van de Stadsregio 
Amsterdam nader invult en ingaat op de wijze waarop de inbreng van de Stadsregio 
Amsterdam, zowel vanuit financieel als vanuit regionaal belang, zal worden gewaarborgd; 

(j) De gemeente Amsterdam en ZA wensen in deze overeenkomst tevens vast te leggen dat de 
aan de gemeente Amsterdam verleende subsidie wordt verleend ten behoeve van de 
Regionale Infrastructuur en door de gemeente Amsterdam ter beschikking zal worden 
gesteld aan ZA, waarbij de door de Stadsregio Amsterdam aan de gemeente Amsterdam 
opgelegde voorwaarden, tevens verplichtingen van ZA jegens de gemeente Amsterdam 
zullen zijn.  

(k) Partijen zijn zich er van bewust dat de Gemeente Amsterdam na de oplevering zorg zal 
dragen voor het beheer en onderhoud van de Regionale Infrastructuur met inachtneming 
van het PvE B&O Railinfrastructuur en het convenant B&O Railinfrastructuur zoals 
vastgesteld tussen de gemeente Amsterdam en de Stadsregio in respectievelijk 2005 en 
2006, dan wel eventuele opvolgers daarvan, waarbij in beginsel geen aanvullende 
budgetten beschikbaar zullen worden gesteld, met uitzondering van relevante wijzigingen 
met betrekking tot het convenant B&O Railinfrastructuur.  
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KOMEN OVEREEN:  

 

1. HOOFDVERPLICHTINGEN/ REGIONALE INFRASTRUCTUUR ZUIDAS 

1.1. ZA zal conform deze Overeenkomst, conform de als Bijlage 1 aangehechte Scope en  
conform de Functionele Programma’s van Eisen (bij tegenstrijdigheid prevaleert de Scope) 
voor eigen rekening en risico ontwerpen, bouwen en gebruiksgereed (op)leveren: 
ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, een openbaar vervoer terminal en 
bijkomende werken en voorzieningen bestaande uit: 

Ad Metro : 

• Metrotunnel; 

• Inrichting tunnel; 

• Amstelveenboog;  

• Metrostation Zuid; 

• Metrostation Buitenveldert; 

• Emplacement inclusief voorzieningen; 

• Casco CASH tunnel en een ruimtelijke reservering tweesporige tunnelmond ten 
behoeve van CASH (tenzij de Stadsregio voor 2012 besluit dat de Cash-module 
niet zal worden gehandhaafd). 

Ad Openbaar Vervoer Terminal: 

• Transferhal metro; (deels domein ProRail) 

• Ontvangsthal (deels domein ProRail);  

• Busstation;  

• Tramhalte;  

• Fietsenstalling (binnen het Stationskavel). 

Ad Stedelijk Wegennet (binnen de projectgrenzen): 

• Fietspaden; 

• Fietsenstallingen (buiten het Stationskavel); 

• Hoofdnet auto + overige wegen (S109); 

• Vrije Bus/trambaan op de De Boelelaan 

• Vrije OV-banen (conform ruimtereserveringen Bus/Trambanen in FPvE SO) op 
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de Parnassusweg, de Beethovenstraat en Buitenveldertselaan; 

1.2. De onderdelen zoals genoemd in artikel 1.1 van deze Subsidieovereenkomst zullen in deze 
Subsidieovereenkomst worden aangeduid als de "Regionale Infrastructuur".  

2. SUBSIDIEVERSTREKKING 

2.1. De Stadsregio Amsterdam zal voor het ontwerpen, bouwen en gebruiksgereed (op)leveren 
van de in artikel 1.2 genoemde Regionale Infrastructuur, een financiële bijdrage leveren, 
waarvan de hoogte wordt genoemd in artikel 2.3 van deze Subsidieovereenkomst. De 
financiële bijdrage bestaat uit een subsidie op grond van de Subsidieverordening 
Infrastructuur, welke Subsidieverordening de wettelijke basis vormt voor het verlenen van 
deze subsidiebijdrage overeenkomstig artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht dat 
bepaalt dat een bestuursorgaan slechts subsidie kan verstrekken op grond van een wettelijk 
voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Stadsregio 
Amsterdam is zich er van bewust dat sprake is van een bijzonder project en zal daar bij de 
subsidieverlening en –vaststelling zo veel mogelijk, binnen haar wettelijke mogelijkheden, 
rekening mee houden. 

2.2. De subsidiebijdrage van de Stadsregio Amsterdam zal worden verstrekt aan de gemeente 
Amsterdam. De gemeente Amsterdam is daarmee verantwoordelijk voor de aanvraag en 
verantwoording bij de Stadsregio van de subsidiebijdrage. De door de Stadsregio 
Amsterdam verleende subsidiebijdrage aan de gemeente Amsterdam is ten behoeve van de 
Regionale Infrastructuur en zal door de gemeente Amsterdam ter beschikking worden 
gesteld aan ZA. De gemeente Amsterdam zal zo spoedig mogelijk na ondertekening van 
deze Subsidieovereenkomst, maar in elk geval voor 1 augustus 2008 een ontvankelijke 
aanvraag indienen om een subsidie overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de 
Subsidieverordening Infrastructuur. 

2.3. De Stadsregio Amsterdam zal subsidie verlenen aan de gemeente Amsterdam, indien de 
aanvraag in overeenstemming is met de bepalingen van de Subsidieverordening 
Infrastructuur en de Functionele Programma's van Eisen en eventueel de tussen partijen 
gezamenlijk overeengekomen wijzigingen daarop en hetgeen bepaald in deze 
Subsidieovereenkomst. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend, zijn genoemd 
in artikel 1.1 van deze Subsidieovereenkomst. De hoogte van de te verlenen subsidie 
bedraagt EUR 90 miljoen en zal nooit meer worden dan dit bedrag. De hoogte van dit 
bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd volgens de Subsidieverordening Infrastructuur. Ter 
vermijding van misverstanden: dit is de indexering voor infrastructuur die de Stadsregio 
Amsterdam toepast bij infrastructurele projecten waarvoor de Stadsregio Amsterdam een 
subsidie verkrijgt ingevolge de Wet Brede Doeluitkering (het IBOI-cijfer). 

2.4. De Stadsregio Amsterdam zal eveneens voorschotten verlenen. Het betalingsritme dat de 
Stadsregio Amsterdam hierbij zal hanteren zal in overleg met Partijen nog nader worden 
uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt thans is dat het betalingsritme gelegen is in de periode 
2009 tot 2014. Voor de Cash-module kan de betaling op een later tijdstip plaatsvinden.  

2.5. De Gemeente Amsterdam zal aan de Stadsregio alle benodigde gegevens verstrekken die 
de Stadsregio Amsterdam nodig heeft voor het kunnen verantwoorden van de 
subsidiegelden. ZA is verplicht deze benodigde gegevens aan de Gemeente Amsterdam te 
verstrekken. De Stadsregio Amsterdam zal in de subsidieverleningsbeschikking opnemen 
welke gegevens verstrekt moeten worden voor de verantwoording van de subsidiegelden. 
Tot deze gegevens zal ook inhoudelijke informatie over de te realiseren projectonderdelen 
behoren, tot op het detailniveau van het FPvE. Nadere detaillering is voor de 
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subsidieaanvraag niet vereist. 

2.6. Indien de Stadsregio voor 2012 besluit dat de Cash-module niet zal worden gehandhaafd, is 
het Dagelijks Bestuur van Stadsregio gerechtigd om van de subsidie het vaste bedrag van 
de Cash in te trekken of  te wijzigen, zijnde 18 mln. Euro dan wel met dat bedrag lager vast 
te stellen. Uitzondering hierop vormen de eventuele voorbereidingskosten 
(engineeringskosten) die voor 2012 redelijkerwijs al moeten worden gemaakt. 

2.7. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam zal de verplichtingen die voortvloeien 
uit deze Subsidieovereenkomst tevens als verplichtingen neerleggen in de 
subsidieverlenings-, en/of –vaststellingsbeschikking. Aan de subsidieverlenings-, en/of –
vaststellingsbeschikking zullen tevens voor zover nodig om redenen van (de 
verantwoording van) doelmatigheid en rechtmatigheid verplichtingen worden opgenomen 
welke voortvloeien uit wettelijke verplichtingen, waaronder in elk geval begrepen de 
Subsidieverordening Infrastructuur. 

2.8. Partijen realiseren zich dat de Stadsregio Amsterdam bij de subsidievaststelling zal 
beoordelen of de Regionale Infrastructuur is opgeleverd in overeenstemming met (a) de 
Functionele Programma's van Eisen en het Definitieve Ontwerp en de eventueel tussen 
Partijen overeengekomen wijzigingen; (b) Eisen voortvloeiend uit van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving en vergunningen en/of vrijstellingen; (c) de Subsidieverordening 
Infrastructuur; (d) de subsidieverleningsbeschikking; en (e) deze Subsidieovereenkomst. 
Daarbij zal de Stadsregio Amsterdam het in artikel 2.1, laatste volzin bepaalde in acht 
nemen. 

2.9. Partijen realiseren zich dat indien de Stadsregio Amsterdam constateert dat niet aan de 
verplichtingen zoals gesteld in artikel 2.8 wordt voldaan, de Stadsregio Amsterdam 
consequenties aan de hoogte van de subsidiebijdrage kan verbinden.  

2.10. Partijen realiseren zich dat de Stadsregio Amsterdam door het verstrekken van de in deze 
Subsidieovereenkomst bedoelde financiële bijdrage, de Stadsregio Amsterdam tot de 
oplevering van de Regionale Infrastructuur geen nieuwe of aanvullende beschikkingen 
voor enige infrastructurele werkzaamheden in het plangebied als omschreven in 
overweging (a) zal verlenen.  

2.11. Partijen realiseren zich dat de verstrekking van de financiële bijdrage door de Stadsregio 
Amsterdam een subsidie inhoudt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dat titel 
4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op het proces van zowel 
subsidieverlening als subsidievaststelling door de Stadsregio Amsterdam.  

3. REALISATIE PROJECT 

3.1. Na ondertekening van deze Subsidieovereenkomst kan de Scope en kunnen de Functionele 
Programma's van Eisen in beginsel niet meer worden gewijzigd. Dit beginsel leidt tot 
uitzondering in de volgende gevallen:  

(a) Indien de Gemeente en de Stadsregio een wijziging van de Functionele 
Programma's van Eisen wensen in de zin dat er sprake is van een uitbreiding van 
de Scope (leveringsomvang) of een hogere kwaliteit van de door ZA te leveren 
prestatie(s) verlangen dan op grond van de Functionele Programma's van Eisen 
[en het Definitief Ontwerp] redelijkerwijs mocht worden verlangd, dan zullen de 
daaraan verbonden meerkosten, vermeerderd met de gebruikelijke omslagen en 
omzetbelasting aan ZA worden vergoed en aan ZA een gerechtvaardigde 
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termijnenverlenging worden toegekend.  

(b) Indien de Stadsregio voor 2012, overeenkomstig artikel 2.6 van deze 
Subsidieovereenkomst, besluit dat de Cash-module niet zal worden gehandhaafd. 

(c) Indien onderdelen van de Scope op verzoek van de Stadsregio en de Gemeente 
niet zullen worden uitgevoerd en de niet-uitvoering daarvan de functionaliteit van 
het Zuidas-Dok Project niet nadelig beïnvloedt en – in redelijkheid – (nog) 
uitvoerbaar is gegeven de stand van de planvoorbereiding en/of de uitvoering, 
dan zal de op basis van artikel 2.3 verstrekte subsidie naar rato kunnen worden 
aangepast. Gezien het feit dat de subsidie niet alle kosten van de regionale 
infrastructuur dekt, zal slechts een deel van de minderkosten voor verrekening in 
aanmerking komen.  

3.2. De Stadsregio Amsterdam en de Gemeente zullen bij de uitvoering van de Regionale 
Infrastructuur ZA tijdig informeren in het geval de Stadsregio Amsterdam en de Gemeente, 
aan de hand van toekomstige ontwikkelingen, een wijziging willen aanbrengen in de 
Functionele Programma's van Eisen, zoals bedoeld in artikel 3.1. Indien Partijen omtrent de 
uitvoering van het in artikel 3.1 bepaalde van mening verschillen, geldt het in artikel 7 van 
deze Subsidieovereenkomst bepaalde. 

3.3. ZA zal de Functionele Programma's van Eisen (laten) uitwerken tot een Definitief Ontwerp 
in overeenstemming met:  

(a) De Functionele Programma's van Eisen en eventueel de tussen partijen 
gezamenlijk overeengekomen wijzigingen daarop; 

(b) Eisen voortvloeiend uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

3.4. ZA legt een door haar uitgewerkt Definitief Ontwerp ter goedkeuring voor aan de 
Gemeente en de Stadsregio. Er vindt door deze goedkeuring geen overdracht van de risico's 
plaats aan de Gemeente en de Stadsregio. De Gemeente en de Stadsregio beoordelen aan de 
hand van een nog door de Gemeente en de Stadsregio nader vast te stellen verificatieplan 
of het Definitief Ontwerp voldoet aan de in de Functionele Programma's van Eisen gestelde 
eisen. 

3.5. ZA zal op basis van het goedgekeurde Definitief Ontwerp een Uitvoeringsontwerp 
vaststellen dat niet in strijd mag zijn met de Functionele Programma's van Eisen en 
Definitief Ontwerp.  

3.6. De Gemeente en de Stadsregio overleggen eerst met elkaar, alvorens deze beide partijen 
gezamenlijk-binnen de daarvoor gestelde termijn- aan ZA meedelen of  het Definitief 
Ontwerp wordt goedgekeurd dan wel gedeeltelijk of geheel afgekeurd. Bij een geschil 
tussen de Gemeente en de Stadsregio zal het in artikel 6 genoemde bestuurlijk platform tot 
een eensluidende uitspraak moeten komen.  

3.7. De Gemeente en de Stadsregio delen binnen 6 weken na ontvangst van een daartoe 
strekkend verzoek van ZA mee of zij het Definitief Ontwerp goedkeuren, dan wel geheel of 
gedeeltelijk afkeurt, in het laatste geval met de schriftelijke opgave van de redenen die aan 
het onthouden van de goedkeuring ten grondslag liggen. 

3.8. ZA zal de Regionale Infrastructuur opleveren conform de Scope en met inachtneming van 
de Functionele Programma's van Eisen en het Definitief Ontwerp. De Gemeente zal in 
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overleg met de Stadsregio Amsterdam de oplevering accepteren, indien en zodra de 
Gemeente in overeenstemming met de Stadsregio Amsterdam uiterlijk [•] dagen nadat het 
voornoemde ter oplevering door de ZA is aangeboden heeft vastgesteld dat de Regionale 
Infrastructuur voldoet aan de Functionele Programma's van Eisen en het Definitief 
Ontwerp. Indien de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam het niet eens 
kunnen worden over het voldoen van de opgeleverde Regionale Infrastructuur aan de 
Functionele Programma's van Eisen en het Definitief Ontwerp en eventueel gezamenlijk 
door partijen overeengekomen wijzigingen daarop, zal het in artikel 6 genoemde 
bestuurlijk platform tot een eensluidende uitspraak moeten komen.  

4. PLANNING 

4.1 ZA zal uiterlijk 6 maanden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden een bouwplanning 
aan de Gemeente en de Stadsregio toezenden. In deze bouwplanning worden aangegeven 
het aanvangstijdstip van de bouw (van een specifiek onderdeel), alsmede de datum van 
oplevering. 

ZA zal zich optimaal inspannen om in goed overleg met de Gemeente en zo spoedig 
mogelijk na verkrijging van alle benodigde vergunningen een aanvang te maken met de 
bouwwerkzaamheden. ZA zal er naar streven om zo veel als mogelijk de 
uitvoeringsplanning die als Bijlage 3 is aangehecht (en tevens onderdeel uitmaakt van de 
prospectus Zuidas) te volgen. Daartoe zal zij onder meer de periode om te kunnen 
vaststellen of de aanbesteding van het Dokcasco leidt tot een No Go besluit zo veel als 
mogelijk bekorten.  

4.2 Indien en voor zover er een vertraging dreigt op te treden ten opzichte van de 
bouwplanning als bedoeld in artikel 4.1 van deze overeenkomst zal ZA dit zo spoedig 
mogelijk schriftelijk meedelen aan de Gemeente en de Stadsregio. Vervolgens zal ZA een 
nieuwe bouwplanning opstellen en toezenden aan de Gemeente Amsterdam en de 
Stadsregio Amsterdam. De Gemeente en de Stadsregio kunnen indien de vertraging niet 
aan ZA is toe te rekenen de nieuwe planning (met inbegrip van de sub 4.3 bedoelde 
termijnverlenging) niet afkeuren. Indien de vertraging wel aan ZA is toe te rekenen, kan de 
Gemeente (al of niet gezamenlijk met de Stadsregio) de planning wel afkeuren geldt het 
sub 4.5 en 4.6 bepaalde onverkort. 

4.3 ZA heeft aanspraak op termijnverlenging indien als gevolg van niet aan ZA toe te rekenen 
omstandigheden vertraging optreedt in de uitvoering waardoor de Regionale Infrastructuur 
niet binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd; daarnaast heeft ZA 
aanspraak op vergoeding van meerkosten indien de vertraging die optreedt het gevolg is 
van aan de Gemeente Amsterdam of de Stadsregio toe te rekenen omstandigheden. 

4.4 Een reden voor termijnverlenging zal in ieder geval zijn de omstandigheid dat de 
Gemeente de gronden benodigd voor de realisatie van het werk (als bedoeld in artikel [•]) 
en/of de benodigde bouwterreinen c.a. als bedoeld in artikel [•] niet uiterlijk op de daarvoor 
tussen partijen overeengekomen data ter beschikking stelt aan ZA en deze vertraging in de 
ter beschikking stelling het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Gemeente. 

4.5 Partijen zullen voorzien in een samenhangende regeling ter zake van boeteoplegging bij 
overschrijding van overeengekomen data (zoals de opleverdatum; de datum van 
terbeschikkingstelling van gegevens, bouwterreinen, werkterreinen etc.). 

 Uitgangspunten daarbij zijn ondermeer dat (i) een "terme de grace" zal worden gehanteerd 
waarbinnen boetes niet zullen verbeuren; dat (ii) boetes in de plaats treden van 
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schadevergoeding en dat (iii) de oplegging van boetes kan worden voorkomen indien 
compenserende tijdelijke voorzieningen worden getroffen. 

 Voorts zullen partijen onderzoeken of een bonusregeling in het belang van partijen en de 
voortgang van het project is. 

4.6 ZA zal de Stadsregio Amsterdam tijdig informeren over het moment waarop de 
bouwwerkzaamheden geheel gebruiksgereed zullen worden opgeleverd. In het geval ZA 
nalaat om de Stadsregio Amsterdam tijdig te informeren, is ZA aansprakelijk voor alle 
schade die hieruit voortvloeit. In het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan schade die 
de Concessiehouder krachtens de Wet Personenvervoer 2000 heeft, bij een te late 
oplevering van de betreffende Regionale Infrastructuur. 

5. OVERLAST BOUWWERKZAAMHEDEN  

5.1. ZA zal zich inspannen om overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden voor de 
Gemeente en de Stadsregio zoveel als mogelijk te (doen) voorkomen. Onverlet het 
bepaalde in artikel [•] van deze Subsidieovereenkomst zal ZA zich optimaal inspannen om 
een ongestoorde functionaliteit van de huidige en toekomstige metro, bus en tram te 
handhaven. Partijen erkennen over en weer de noodzaak van enkele buitendienststellingen 
en omleggingen. Deze zullen in redelijkheid en goed overleg zo veel mogelijk beperkt 
worden, waarbij zoveel mogelijk wordt recht gedaan aan het principe dat de gebruikte 
dienstregeling voor alle vervoermodaliteiten moet worden gecontinueerd.  

Als een belemmering (bijvoorbeeld een buitendienststelling) onontkoombaar is zullen 
partijen daarover tijdig afspraken maken zodanig dat de Gemeente tijdelijke maatregelen 
als vervangende voorzieningen kan treffen; in dat geval vergoedt ZA (uitsluitend) de 
meerkosten als gevolg van die vervangende voorzieningen; 

Indien ZA door aan haar toerekenbare oorzaken de in dit lid bedoelde afspraken niet 
nakomt, zal ZA de Gemeente vergoeden de meerkosten van de door de Gemeente te treffen 
tijdelijke voorzieningen alsmede de door de Gemeente en/of Stadsregio aantoonbaar 
geleden exploitatieverliezen. 

Indien verstoringen optreden die door partijen niet zijn voorzien en die toerekenbaar zijn 
aan ZA, komen de meerkosten van tijdelijke voorzieningen en de als gevolg van de 
verstoring voor de Gemeente en/of Stadsregio ontstane aantoonbare exploitatieverliezen 
voor rekening van ZA. 

6. BESTUURLIJK PLATFORM 

6.1. Er is een Bestuurlijk Platform. Dit bestuurlijk platform heeft als doel om met de infra 
partners tijdig informatie uit te wisselen en om te waarborgen dat door publieke partijen 
met één mond gesproken kan worden richting ZA. Dit Bestuurlijk Platform bestaat uit:  

(A) de wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Amsterdam of een door deze 
wethouder aangewezen plaatsvervanger;  

(B) de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam, of een door 
deze wethouder aangewezen plaatsvervanger;  

(C) de portefeuillehouder openbaar vervoer van het dagelijks bestuur van de 
Stadsregio Amsterdam, of een door deze portefeuillehouder aangewezen 
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plaatsvervanger;  

(D) de gedeputeerde verkeer en vervoer van het college van gedeputeerde staten van 
de provincie Noord-Holland of een door deze gedeputeerde aangewezen 
plaatsvervanger;  

(E) een vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; en 

(F) een toehoorder van ZA [PM: wie?] 

6.2. De leden van het Bestuurlijk Platform en de toehoorder komen de frequentie van overleg 
en de deelnemers daaraan alsmede een reglement van orde nader overeen. De Stadsregio 
Amsterdam zal als lid van het Bestuurlijk Platform controleren of de belangen van de 
Stadsregio Amsterdam met betrekking tot OV-infrastructuur en OV-exploitatie voldoende 
worden behartigd en of door de Gemeente en ZA in overeenstemming met deze 
Subsidieovereenkomst wordt gehandeld. Het Bestuurlijk Platform zal in ieder geval tevens 
in overleg treden over: 

(A) Wijzigingen van de Functionele Programma's van Eisen; 

(B) De goedkeuring van het Definitief ontwerp, alsmede wijzigingen daarvan;  

(C) Het vaststellen van (een wijziging van) de planning, als bedoeld in artikel 4 van 
de Subsidieovereenkomst; 

(D) De oplevering van de Ruimtelijke Infrastructuur;  

(E) De beoordeling van aan haar voorgelegde geschillen. 

 De aanwezigheid van een ZA toehoorder bij overleg van het Bestuurlijk Platform en daar 
gedane uitlatingen brengen geen wijziging in de rechten en plichten van Partijen op grond 
van deze overeenkomst. 

7. GESCHILLENREGELING 

7.1. Partijen onderkennen dat tegen publiekrechtelijke besluiten van de Stadsregio Amsterdam 
uitsluitend beroep openstaat bij de bestuursrechter. Voorzover het geschil geen betrekking 
heeft op een publiekrechtelijke rechtshandeling, waaronder mede wordt verstaan een 
geschil dat ontstaat tussen de subsidieverlening en subsidievaststelling, welk geschil 
volgens de Stadsregio Amsterdam niet (onmiddellijk) hoeft te leiden tot een wijziging van 
de subsidieverleningsbeschikking, geldt de volgende Geschillenregeling. 

7.2. Alle geschillen tussen Partijen, welke mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding 
van deze overeenkomst, zullen op eerste verzoek van de meest gerede partij worden 
besproken in een nader overleg tussen ZA, de Stadsregio Amsterdam en de Gemeente, 
waarbij de Stadsregio Amsterdam en de Gemeente zoveel mogelijk eenzelfde standpunt 
zullen innemen. Indien dat overleg niet binnen [•] dagen na het verzoek tot een oplossing 
leidt, is ieder van Partijen gerechtigd het Geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. 

7.3. Partijen zijn bevoegd om een geschil in afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 voor te 
leggen aan de Voorzieningenrechter te Amsterdam indien naar mening van één der Partijen 
sprake is van een spoedeisend geschil.  
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8. TOEPASSELIJK RECHT 

8.1. Op deze Subsidieovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  

9. ONTBINDING EN OPZEGGING 

9.1. Deze Subsidieovereenkomst eindigt nadat de subsidie is vastgesteld en onherroepelijk is 
geworden conform de Subsidieverordening Infrastructuur; en  

9.2. Elk van de Partijen is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen 
respectievelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang in de navolgende gevallen: 

a) de Minister van V&W, de Minister van VROM, de Gemeente Amsterdam en 
Provincie hebben niet uiterlijk [•] maanden na oprichting van ZA een overeenkomst 
over de voorwaarden voor en verstrekking van de subsidies kunnen sluiten, zonder dat 
dit aan die Partijen is toe te rekenen; 

b) er doen zich wijzigingen voor in wet- of regelgeving die (in)direct betrekking hebben 
op het project zoals omschreven in overweging (a) of de inhoud van de Bestuurlijke 
overeenkomst, waardoor deze niet kunnen worden uitgevoerd; 

c) het Tracébesluit voor het project zoals omschreven in overweging (a) is niet genomen 
en/of niet uiterlijk 1 januari 2016 onaantastbaar geworden. 

9.3. Partijen doen afstand van hun recht om deze overeenkomst te ontbinden dan wel in rechte 
ontbinding te vorderen in alle andere gevallen dan genoemd in artikel 9.2 van deze 
overeenkomst. 

10. OVERIG  

10.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Subsidieovereenkomst niet (meer) 
rechtsgeldig blijken te zijn, zal deze Subsidieovereenkomst voor het overige van kracht 
blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, 
teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk 
aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 

ALDUS IN DRIEVOUD OVEREENGEKOMEN EN OPGEMAAKT  

 

ZA 

 

-------------------------------------- 
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Gemeente Amsterdam 

 

-------------------------------------- 

 

Stadsregio Amsterdam 

 

------------------------------------- 
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BIJLAGE 1 (SCOPE) 
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BIJLAGE 2 (TEKENING PLANGEBIED) 
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BIJLAGE 3 (UITVOERINGSPLANNING) 




