
� Gedeputeerde Staten 

 

 

 Internet: www.noord-holland.nl 

 Email : post@noord-holland.nl 

Datum  Ons kenmerk 2007-60914    

     

Onderwerp Bijdrage provincie Noord-Holland ZuidasDok    

    Bezoekadres 

    Houtplein 33 

    Haarlem 

   Zuidas Amsterdam   

  T.a.v. dhr. J. Stoutenbeek Postadres 

  World Trade Center 

 
 
 
 Postbus 3007 

  Strawynskylaan 59  2001 DA  Haarlem 

  1077 XW Amsterdam   

    Tel  (023) 514 3143 

    Fax  (023) 514  

 
Directie  Beleid 

Beleid 
  Bijlage(n)  

 

Behandeld door  L.C.A.  Floor  Telefoon (023) 514 5234   Uw kenmerk  

 E-mail   floorl@noord-holland.nl 

 

Geachte heer Stoutenbeek, 

 

Op 31 januari 2006 hebben de publieke partijen, waaronder de provincie Noord-

Holland, de Bestuurlijke Overeenkomst Zuidas-Dok ondertekend. In deze 

Overeenkomst is o.a. opgenomen dat de provincie zich jegens het rijk en de 

gemeente Amsterdam verplicht onder nader te bepalen voorwaarden € 75 

miljoen subsidie te verstrekken aan de Zuidas-Dok onderneming. De nadere 

voorwaarden hebben wij vastgelegd in onze brief van 2 oktober 2006, kenmerk 

2006-49110.  

 

Inmiddels is er in de periode maart 2007 – juli 2007 gewerkt aan een 

Verdiepingsslag en de Visie Zuidas 2007. De in ons bezit zijnde Eindrapportage 

“Task Force Verdiepingsslag” Zuidas Amsterdam van 30 juli 2007 bevat de 

belangrijkste conclusies van de task force en geeft via de nadere uitwerking van 

het Integraal Ontwerp invulling aan het grootste deel van de door ons 

inhoudelijk geformuleerde voorwaarden. Van belang daarbij is onze constatering 

dat de resultaten van de Verdiepingsslag, zoals ook samengevat in de 

inhoudelijke notitie zoals besproken in het bestuurlijk overleg de 24e augustus jl.,  

ons inhoudelijk voldoende houvast bieden om Provinciale Staten voor te stellen 

tot positieve besluitvorming over te gaan.  

 

Onder voorwaarde dat in het Prospectus en de daarvan onderdeel uitmakende 

Functionele Programma’s van Eisen, zoals die per 1 november a.s. door de Raad 

van Commissarissen worden vastgesteld, zowel onze nadere voorwaarden zoals 

vastgelegd in onze brief van 2 oktober 2006 als de resultaten van de 
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Verdiepingsslag zijn verwerkt en daarmee ‘gehard’, zullen wij Provinciale Staten 

voorstellen een begrotingsbesluit te nemen dat ons in staat stelt een subsidie van 

maximaal € 75 miljoen aan uw project te verstrekken. 

 

Conform de afspraken in het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zullen wij 

onze totale bijdrage van € 75 miljoen toekennen aan een aantal voor ons relevante 

herkenbare en ook toetsbare projectonderdelen die allen deel uitmaken van de 

regionale vervoersfunctie van de Zuidas. Daarmee komen wij, samen met de 

Stadsregio die haar totaal bijdrage eveneens koppelt aan regionale verkeers- en 

vervoersbelangen in de Zuidas, tot de instelling van een fictief fonds dat 

weliswaar wordt beheerd door de Zuidas-Dok Onderneming maar waarop wij, 

samen met andere publieke partijen via een in te stellen bestuurlijk platform,  

inhoudelijk nog invloed hebben. Dit laatste uiteraard binnen de kaders van het 

prospectus en het Functioneel Programma van Eisen. Dat impliceert wel dat wij, 

op het moment dat wij oordelen dat de middelen niet volledig worden 

geïnvesteerd op een wijze die overeenkomt met het hiervoor genoemde 

Prospectus en de  Functionele Programma’s van Eisen, wij ons het recht 

voorbehouden onze aan het betreffende projectonderdeel gekoppelde 

subsidiebijdrage (gedeeltelijk)terug te draaien. 

 

Rekeninghoudend met de op dit moment beschikbare businesscase Zuidas-Dok 

2007, waarin de Verdiepingsslag is verwerkt,  en voor zover ons inzicht strekt in 

de geraamde projectkosten, komen wij tot de voorlopige toerekening van de 

subsidie van € 75 miljoen aan de volgende projectonderdelen:     

� Stationshal/ruimte: capaciteit en kwaliteit; betreft vooral    

 de kwaliteit, capaciteit sociale veiligheid en  

 toegankelijkheid;      € 20 miljoen 

� Servicelaag: voor goede verwerking passagiersstromen;  € 20 miljoen 

� Busvoorzieningen: betreft de busterminal inclusief    

 toeleidende businfrastructuur    € 30 miljoen 

� Fietsenstallingen       €   5 miljoen 

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze toerekening afhankelijk is van het 

oordeel dat de Europese Commissie kan hebben over de vraag of deze subsidie 

ongeoorloofde staatssteun inhoudt. 

 

Indien en voor zover Provinciale Staten er toe besluiten overeenkomstig ons 
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voorstel een begrotingsbesluit te nemen zal verlening en bevoorschotting van de 

subsidie niet eerder kunnen plaatsvinden nadat: 

� de goedkeuring op het prospectus is verkregen van de gemeenteraad van  

Amsterdam en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

� vervolgens een subsidieaanvraag bij Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland zal zijn ingediend; 

      

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende hebben geïnformeerd 

 

  

 

                                                                           Hoogachtend, 

                                                                      Gedeputeerde Staten 

                                                                       van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

                                         provinciesecretaris                                  voorzitter 
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