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Ondenwerp Concept uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI 

Geachte leden gemeenteraad Amsterdam, 

Het Bestuurlijl< Overieg Zuidas heeft het concept Uitvoeringsbesluit voor het project 

Amsterdam RAI (Zuidas) in stadsdeel Zuid ter advisering aan de deelraad Zuid 

voorgelegd. Deze adviesbevoegdheid vloeit voort uit het gemeenteraadsbesluit inzake de 

bestuurlijke samenwerking in de Zuidas (gemeenteblad afd. 1, nr. 502, 1 oktober 1997). 

De deelraad adviseert volgens de gebruikelijke procedure pas na de venwerking van de 

inspraakreacties over het product. Om een advies van de deelraad binnen de huidige 

bestuursperiode uitte kunnen brengen is besloten hiervan af te wijken. De deelraad heeft 

het concept uitvoeringsbesluit in zijn vergadering van 29 januari 2014 besproken. 

Het stadsdeel wil over de volgende onderdelen van het uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI 

advies geven aan de wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken: 

e Spoedige aanpak fietsroute over het RAI terrein en inrichting openbare ruimte 

rond het complex (Wielingenstraat) is gewenst; 
• Vastleggen afspraken parkeergebouw als P+R locatie is noodzakelijk; 

. Randvoorwaarden stellen aan het mogelijk maken van drooglopen tussen station 

RAI en de Europaboulevard; 
• Spoedige kwaliteitsslag Wielingenstraat noodzakelijk. 

Algemeen: 
De deelraad is positief over de uitwerking en kwaliteitsslag in het uitvoeringsbesluit sinds 

de vaststelling van de Toekomstvisie RAI door de deelraad op 28 maart 2012. De 

integratie met de stad krijgt met de invulling van plinten en de openbare route een goede 

invulling. Positief is het realiseren van parkeerplaatsen voor de functies op het RAI terrein 

in plaats van de nu elders aanwezige parkeerplaatsen en het gebruik van de plekken als 

P+R locatie tijdens de rustige dagen. Het verminderde volume van de bebouwing aan de 

havenkom Boerenwetering vormt een goede uitwerking van de bij de vaststelling van de 

toekomstvisie aangenomen motie door de deelraad. 

Verkeer en parkeren: 
Parkeren 
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Het stadsdeel hecht een groot belang aan een goede bereikbaarheid en een efficiënt 

gebruik van aanwezige parkeerplaatsen in het stadsdeel. Goede afspraken over het 

gebruik van het in het uitvoeringsbesluit voorgestelde parkeergebouw als P+R functie, zijn 

belangrijk. Deze afspraken moeten in het vervolgtraject worden meegenomen in de 

afspraken over het gebouw. De teksten in het uitvoeringsbesluit RAI kunnen hierop 

worden aangescherpt. 

Fietsen 

De fietsroute over het RAI terrein voidoet in een grote behoefte en moet zo snel mogelijk, 

desnoods in tijdelijke vorm, worden aangelegd. Wij verwachten dat dit project en de 

planning van de uitvoering zo spoedig mogelijk met het stadsdeei worden besproken. 

Stedenbouw: 
in de vorm van een motie bij de vaststelling van de toekomstvisie heeft de deelraad 

gevraagd te onderzoeken ofeen uitruil van vierkante meters tussen het gebouw aan het 

Beatrixpark en een eventueel gebouw van maximaal 5 lagen op het parkeerterrein P9 

iangs de Wielingenstraat mogeiijk is. Dit mede om het visueel effect van het gebouw op 

het park te verminderen. 

De deelraad is positief over uitwerking van de motie en met het verminderen van het 

voorgestelde bouwvolume en maximale bouwhoogte aan het Beatrixpark van 55 naar 

maximaal 30 meter, in de uitwerking is het gewenst de zichtbaarheid van de volumes 

vanuit het park zo minimaal mogelijk te laten zijn. 

Openbare ruimte: 
De bij de motie bij vaststelling van de toekomstvisie RAI door de deelraad is gevraagd te 

onderzoeken of bebouwing op het parkeerterrein iangs de Wielingenstraat mogeiijk is. Dit 

was mede ingegeven door de wens hier een aantrekkelijke straatwand te creëren. De in 

het uitvoeringsbesluit voorgestelde combinatie van een gemetselde muur met groen en 

zitelementen is een goede manier om de straatwand te verbeteren. Hiermee wordt het 

voor de eigenaar, Amsterdam RAI, niet onmogelijk gemaakt in de toekomst een 

ondergrondse parkeergarage onder P9 te realiseren. Wij geven mee dat het thema kunst 

(in navolging van de voorgestelde kunstwerken langs de Europaboulevard) langs deze 

straatwand de levendigheid en aanblik wellicht nog kan veraangenamen. Het stadsdeel 

ziet de inrichting van de Wielingenstraat graag spoedig uitgewerkt en uitgevoerd. 

In het uitvoeringsbesluit is het verbeteren van het comfort en begeleiding van de route 

tussen station RAI en Europaboulevard uitgewerkt door het mogelijk maken van een 

eventuele droogloop. Wij willen benadrukken dat wij hierbij beheerbaarheids-, exploitatie-

en esthetische eisen stellen en graag in een vroege fase van de uitwerking hierbij 

betrokken willen worden alvorens akkoord te kunnen gaan met het realiseren van een 

droogloop op openbaar terrein. 

BLVC: 
De BLVC aspecten (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) tijdens de 

bouw op de verschillende locaties op het RAI terrein en voor de verbreding van de A10 

zijn erg belangrijk. Wij vragen extra aandacht voor de continuïteit van de doorgaande 

routes over en langs het plangebied tijdens de bouwwerkzaamheden. Er moet in alle 

fasen een volwaardige voet / fiets verbinding tussen het Beatrixpark en de 

Europaboulevard aanwezig blijven. 
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Hoogachtend, 

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid 
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