
Naam amendement Participatie-adviseur (Singelgrachtgarage Marnix)

Nummer
amendement

413.0í

Fractie SP"

Naam raadslid GnentrLLR CHoua

De deelraad van stadsdeelAmsterdam West bijeen in vergadering op 26 februari2013

Ovenuegende dat
- bij het bouwen van een ondergrondse parkeergarage schade kan optreden bij de woningen in de omgeving;
- een eventuele schadeclaim een moeilijke juridisch proces kan zijn;
- de bewoners de ondersteuning van een expert nodig kunnen hebben om de causaliteit van hun claim te

kunnen onderbouwen;
- dat de ondersteuning van de bewoners door een expert tijdens de looptijd van het project een belangrijk

waarborg is om de belangen van de bewoners te kunnen borgen;
- het is van belang om de bewoners niet met de kosten van het inhuren van een expert op te zadelen;

Besluit om aan het besluít toe te voegen:

De bewoners kunnen een ter zake deskundige aanstellen die hen vertegenwoordigt. Deze deskundige wordt
gevraagd te adviseren over de contractstukken. lndien gewenst door de bewoners worden de kosten van de
inhuur door het stadsdeel betaald gedurende de looptijd van het project; tot een jaar na oplevering.
De deskundige vertegenwoordiger van de bewoners wordt geïnformeerd over de werkzaamheden die komen
gaan en kan adviseren binnen de kaders van de contractafspraken.
lndien er onverhoopt schade ontstaat in de omgeving door de werkzaamheden zal de contractmanager deze
afhandelen met de aannemer conform de afspraken daarover in het contract. De deskundige vertegenwoordiger
van de bewoners wordt hierover geïnformeerd en kan daarbij indien nodig ook advies uitbrengen.

SP
GRSRTTLLR CuonltR

Toelichting;
De tekst van het amendement komt grotendeels uit de tekst van de memo van het DB dd. 20-9-2012. Het doel
van dit amendement is om de in de memo gedane toezeggingen op te nemen in het besluit. Er is éen
toevoeging, namelijk dat in het amendement expliciet wordt opgenomen dat indien de bewoners dat wensen de
kosten van het inhuren van een expert door het stadsdeel betaald worden.
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Nummer M13.05',

Fractie(s) @
lndiener(s) Floris Vels

De sfadsdeelraad van Amsterdam West, in vergadering bijeen op 26 februari 2013,

overwegende dat

ook in de volgende fasen van het project Singelgrachtgarage Marnix communicatie
en participatie cruciale elementen vormen,
bij de uitvoering van dit project bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden
maximaal betrokken moeten worden,
de wijze van participatie bij het ontwerpen van het nieuwe Frederik Hendrik Plantsoen
door alle betrokkenen, onder wie bewoners en ondernemers, als zeer succesvol
wordt beschouwd,

draagt het Dagelijks Bestuur op ,

in de volgende fasen van de aanleg van de Singelgrachtgarage de communicatie en
-' ":partieipatiete borgreedoor -'

a) dit in de aanbestedingscriteria op te nemen, waarbij binnen de mogelijkheden van
Design & Construct de belangen van bewoners maximaal worden geborgd

b) een participatiedeskundige aan te stellen

en gaat overtot de orde van de dag.

PvdA
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Nummer Mí 3.02

Fractie(s)

lndiener(s)

De stadsdeelraad van Amsterdam West, in vergadering bijeen op 26 februari 2013,

overwegende dat

- het niet zo kan zijn, dat de bewoners en ondernemers in de omgeving van de garage
opdraaien voor schade die aantoonbaar en alleen is veroorzaakt door de aanleg van de

:[ïftfi"jtïïli"nï;"ot raiuissement van de aannemer er een vorm van nrrrnt" moet zijn
om tegemoet te komen aan eventuele aantoonbaar geleden schade bij omwonenden en
ondememers;
- de aanbevelingen van de Commissie Veerman met betrekking tot geleden schade ook van
toepassing moeten zijn bij de aanleg van de Singelgrachtgarage;

draagt het Dagetijks Bestuur op

- bij de aanbesteding te regelen dat er enige vorm van garantie bij faillissement van de
opdrachtnemer komt, waarop bewoners en ondernemers een beroep kunnen doen bij
aantoonbaar geleden schade als gevolg van de aanleg van de Singelgrachtgarage;
- te zorgen voor een vast aanspreekpunt dat bewoners en ondernemers kan ondersteunen in

het melden en verhalen van schade

en gaat overtot de orde van de dag.
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Fractie(s) @PvDÀ ffi
wryr§Emry

lnd iener(s) Floris Vels, Bram Gerrits

De sÍadsdeelraad van Amsterdam West, Ín vergadering bijeen op 26 februari 2013,

overwegende dat

- bij de uitvoering van publieke werken niet zelden onnodig bomen sneuvelen of
beschadigd raken

- de aanleg van de Singelgrachtgarage er niet toe mag leiden dat onnodig bomen
sneuvelen dan wel beschadigd raken, bijvoorbeeld als gevolg van onzorgvuldig of
onjuist handelen van de aannemer

draagt het Dagel'tjks Bestuur op

- bij de aanbesteding een boeteclausule op te nemen, die regelt dat de opdraehtnemer
een forse boete krijgt bij het onnodig en vooraf niet-afgestemd kappen of vellen van
bomen, alsmede de verplichting een bomenbouwplan op te stellen

- bij de uitvoering van de aanleg te voorzien in zgn. bomenwacht, die erop toeziet dat
en de opdrachtnemer uitvoering geeft aan het bomenbouwplan en niet over gaat tot
het onnodig en vooraf niet-afgestemd kappen of vellen van bomen

- een boomdeskundige aan te stellen, die kan adviseren hoe het bouwproces zo in te
richten dat er minimale schade aan bomen optreedt

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Groen Links

Floris Vels Bram Gerrits
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Naam mcitie

Nummer motie M13.06

Fractie GROEHWWW%
mwwwxqwww§

Naam raadslid Bram Gerrits

De deelraad van stadsdeel Amsterdam West, bijeen in vergadering op 26 februari 20l-3,

constaterende dat

. de aanleg van de toerit van de Singelgracht ten koste gaat van een aantal bomen
in het Frederik Hendrikplantsoen/ waaronder twee beeldbepalende bomen,

. krachtens de Bomenverordening daarvoor gelijkwaardige bomen herplant dienen
te worden,

overwegende dat

. het groene karakter van het Frederik Hendrikplantsoen zoveel mogelijk behouden
dient te blijven,

e €€Í'r zo ruimhartig mogelijke herplant daarom op zijn plaats is,

draagt het dagelijks bestuur op

. in het Frederik Hendrikplantsoen bomen te planten met dezelfde cumulatieve
stamomtrek als de te kappen bomen,

. bij de Perspectievennota 2014 een voorstel te doen voor de bekostiging,

. in overleg te treden met stadsdeel Centrum over een bijdrage in de'kosten,

en gaat over tot de orde van de dag.
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Nummer M13.04',

Fractie(s) @P*llÀ @ GROEH*3€K&
Í3§§4v*.ï*§Wt

Indiener(s) Floris Vels, Sven Meeder

De sfadsdeelraad van Amsterdam West, in vergadering bUeen op 26 februari 2013,

overwegende dat

- in het coalitieakkoord van Amsterdam West is afgesproken dat voor iedere parkeerplek
die er onder de grond bij komt, er één van straat verdwijnt (de 1-op-1
compensatienorm),

- de compensatienorm die wethouder Wiebes in zijn mobiliteitsplan voor de stad
voorstelt, haaks staat op bovengenoemde norm in het coalitieakkoord van West,

- de compensatienorm in het plan Wiebes ten koste gaat van de belangrijkste doelstelling
van de parkeergarage, te weten realisatie van meer openbare ruimte voor groen.
spelen en fietsparkeren,

- bij een compensatienorm die leidt tot minder openbare ruimte dan de norm in het
coalitieakkoord, de maatschappelijke baten van de parkeergarage Singelgracht
Marnix niet meer opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten,

draagt het Dagehjks Bestuur op

- in de onderhandelingen met de Centrale Stad over het parkeerconvenant de 1-op-1
compensatienorm voor de garage Singelgracht Marnix veilig te stellen alvorens over
te gaan tot gunning, .

- niet tot gunning over te gaan wanneer niet aan bovenstaande voorwaarde is voldaan

en gaat over tot de orde van de dag.
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Nummer motie

Naarn raadslid JonIS VRru VuuRr, GABI CHoMR, RoNRI-o ScHÖNaEncrR

De deelraad van stadsdeel Amsterdam West bijeen in vergadering op 26 februari 2013.

Constaterende dat

. De Houthavens een project is met een breed draagvlak.

Ovenaegende dat

. De bouw van de tunnel een essentieel onderdeel van de nieuw te bouwen wijk in de Houthavens is.

' De financiering van eerder genoemde tunnel uitgesteld is vanwege onvoldoende financiële mogelijkheden.

' Het onzeker is of de tunnel in de toekomst wel gefinancierd kan worden uit het project.

' Het project op losse schroeven komt te staan wanneer de financiering niet rond komt.

Draagt op:

' Het bedrag dat het college voornemens is uit het parkeerfonds te onttrekken ten faveure van de bouw
van de Singelgrachtgarage te reserveren voor (co-)financiering van de tunnel bij de Houthavens.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Notitie
Deze motie heeft niet met de Singelgrachtgarage te maken.




