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Amsterdam die grote stad is gebouwd op palen, En als die stad eens ommeviel, wie zal 
dat betalen? 

 
 

VRIENDEN 
VAN DE SINGELGRACHT(ZONE) 

www.vriendenvandesingelgracht.nl  email: vrienden.singelgracht@gmail.com 
 
LS, 
 
Bij de behandeling van het kredietbesluit Singelgrachtgarage Marnix op 26 maart jl zijn door 
de raadsleden in vergadering bijeen, een amendement en een viertal moties aangenomen. 
Het amendement van de SP gaat over de mogelijkheid dat bewoners ondersteuning krijgen 
van een expert om de causaliteit van hun claim te kunnen onderbouwen. 
De moties gaan onder andere over participatie van bewoners die geborgd moet worden ook 
in de aanbestedingscriteria en over een garantiefonds. Bij deze motie staat ter overweging 
o.a. dat de aanbevelingen van de Commissie Veerman met betrekking tot geleden schade 
ook van toepassing moeten zijn bij de aanleg van de Singelgrachtgarage; 
 
Inmiddels is er voorzichtig begonnen met de uitvoering van deze moties en het amendement.  
Dat laat onverlet dat bij bewoners grote zorgen bestaan over de aanpak en voorbereiding van 
aspecten die met de bouw van de garage samenhangen. 
De goede bedoelingen van het projectteam, de ambtenaren en de participatiedeskundige nemen 
deze zorgen helaas niet weg.  
Wij zijn van mening dat er ook door u als raadslid in samenwerking met de portefeuillehouder 
Dirk de Jager een tweetal regelingen voor bewoners moeten worden uitgewerkt. Pas als deze 
regelingen er zijn kunnen de werkzaamheden op het lagere echelon effectief en voldoende 
participatief zijn. 
Bovendien worden na de verkiezingen de stadsdelen omgezet in bestuurlijke commissies met 
beperkte bevoegdheden. Ook een aantal personen dat deskundig is in het dossier 
Singelgrachtgarage keren niet terug. 
Daarom stippen wij in deze brief een tweetal onderwerpen aan, waarvan wij vinden dat deze 
voor de opheffing van de stadsdelen en voor uw vertrek goed in de steigers gezet moeten zijn. 
 
1. Zorg dat er een schadeplan komt en gebruikt gemaakt kan worden van het 
Schadebureau Noord/Zuidlijn. 
In het amendement 13.01 van de SP wordt gesproken over een expert voor bewoners. De 
precieze de rol voor deze deskundige, hangt samen met de nadere uitwerking van het 
zogenaamde Garantiefonds door het stadsdeel West1 alsmede met het opstellen van een 
schadeplan door de stadsdelen West en Centrum (motie M13.02). 
Zowel in de brief van portefeuillehouder Dirk de Jager en de projectleider Singelgracht, 
Margot Lötters als in het document Procedure risicomanagement, mogelijke schade en 
schadeafhandeling bouwprojecten, zijn voorzetten gedaan voor de uitwerking van een 
procedure en regelgeving aansprakelijkheid en schadeafwikkeling via een schade-expert en 
contra-expertise.2 

                                                
1 Vragen Floris Vels van 4 september 2013 
2 1. Brief 25 januari 2010 van Dirk de Jager/ Mw.Lötters aan de Vereniging Vrienden van de 
Singelgracht. 2 Notitie Procedure risicomanagement, mogelijk schade- en schadeafwikkeling 
bouwprojecten, Bas Wouwenaar, 31 januari 2010.  
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Wij verzoeken u er op tijd voor te zorgen dat via regelgeving nadere inhoud gegeven wordt 
aan deze genoemde aanzetten. In het verlengde van de overweging bij motie 13.02 dat  
‘de aanbevelingen van de Commissie Veerman met betrekking tot geleden schade ook van 
toepassing moeten zijn bij de aanleg van de Singelgrachtgarage;’  
houdt ons verzoek concreet het volgende in:. 
 
Neem stappen richting de portefeuillehouder om te regelen dat:  

1. de schadeprocedures en -afhandeling onder gebracht worden bij het Schadebureau 
Noord/Zuidlijn. Zie o.a. hiervoor de website 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/schadebureau/bewoners/ 

 
2. de regeling nadeelcompensatie Noord/Zuiidlijn en bouwkundige vooropname 

overgenomen wordt door stadsdeel West en Centrum. 
 
Bekend is of zou moeten zijn dat de ervaringen met het project Noord/Zuidlijn voor vele 
organisaties en burgers een bron van inspiratie zijn. De expertise van Stichting Gijselgracht, 
de rapporten van de Ombudsman over dit onderwerp, en de samenwerking tussen 
Schadebureau en Gijselgracht hebben geleid tot een goede schaderegeling en -afhandeling. 
Ook is bekend dat het Schadebureau deze regelingen en ervaringen graag wil uitrollen in 
Amsterdam bij andere complexe infrastructurele projecten. 
 
Door gebruik te maken van dit Schadebureau en de bestaande schaderegelingen is er voor 
bewoners geen noodzaak om zelf te gaan zoeken naar een expert die dan ook nog zijn 
positie moet veroveren in allerlei gremia. Het Schadebureau is via een schade-expert 
vertegenwoordigd in allerlei overleggen met aannemers, projectteam en bewoners. 
Bovendien is in de bestaande schaderegeling de mogelijkheid ingebouwd van een second 
opinion: 
 
“Het Schadebureau Noord/Zuidlijn volgt als uitgangspunt de beoordeling van de schade door 
het externe expertisebureau. Melders van schade die de uitkomsten van de schadeopname 
niet onderschrijven kunnen een second opinion laten uitvoeren. De redelijke kosten hiervan 
worden door het Schadebureau Noord/Zuidlijn vergoed. Hierbij kijkt het Schadebureau 
Noord/Zuidlijn wel naar de redelijkheid van de argumenten waarom een second opinion 
wordt gevraagd.”3 
 
NB Waternet 
Voorafgaande aan het bestemmingsplan komt Waternet in de maand november met een 
rapport over de effecten van bouw van de parkeergarage in de Singelgracht.  
Juist in de voorbereidingsfase van de bouw kunnen zich risico’s voordoen die leiden tot 
schade aan de omliggende huizen.4 
- De bewoners hebben het projectteam verzocht om Mandy Korff in te zetten voor een 
contra-expertise van dit Waternetrapport. Of dit ook gebeurt, is volslagen onduidelijk voor de 
bewoners. De notulen van de informatieavond van 2 september zijn er nog steeds niet. 
Evenmin een begin van een antwoord op alle vragen die toen gesteld zijn. 
- Indien het projectteam, ondanks toezeggingen op de informatieavond van 2 september, 
geen initiatieven neemt, ligt de vraag voor in hoeverre de bewoners zelf, op kosten van het 
toegekende budget, ir. M.Korff kunnen inhuren voor een contra-expertise. Het gaat immers 
om het in beeld brengen van risico’s die mogelijk schade kunnen veroorzaken aan woningen 
in de 50 meter zone. Hoe eerder die risico’s bekend zijn, hoe minder kans op schade aan 

                                                
3 zie o.a. pagina 12 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord/Zuidlijn Vijzelgracht Deel 3 Afhandeling gevolgen 
verzakkingen Gemeente Amsterdam Schadebureau Noord/Zuidlijn Stadsdeel Centrum, 
http://www.gemeentelijkeombudsman.nl/Onderzoeksrapporten/report/405/Noord-Zuidlijn-Vijzelgracht-Deel-3-
Afhandeling-gevolgen-verzakkingen 
4 Risico’s ondergronds bouwen worden groter, Het Parool 6 augustus 2013 met aansluitend interview Mandy 
Korff van Deltares. 
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panden van bewoners, hoe minder eigen schade-experts door bewoners ingehuurd hoeven 
worden. 
 
2. Zorg dat er een goed plan omgevingsmanagement met duidelijke uitgangspunten ligt 
Er zijn lessen geleerd uit de wijze waarop de projectorganisatie bij station Vijzelgracht naar 
de omgeving is toegetreden.5 Ook de Gemeente Amsterdam heeft 10 punten opgesteld naar 
aanleiding van de bouw van de Noord/Zuidlijn.6. 
 
Participatie 
Wij hebben inmiddels heel wat ervaring met participatieprocessen. De kernervaring is dat 
bewoners daar moeten zitten waar de informatie, meningen en besluiten worden 
uitgewisseld en genomen.  
 
Een van de aanbevelingen uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit is dat 
communicatie en participatie cruciaal zijn zowel om het vertrouwen te winnen van de 
omgeving als voor het verbeteren van de kwaliteit van te nemen besluiten. 
In een plan omgevingsmanagement zouden dan ook een aantal uitgangspunten door u of/en 
door de portefeuillehouder geformuleerd moeten worden die eenduidig zijn voor ambtenaren 
en de private aannemers en in de aanbestedingscriteria worden meegenomen. 
Concreet betekent dit dat geregeld moet worden  

• dat de participatie van bewoners (omgeving) gegarandeerd wordt in een 
Begeleidingscommissie Voorbereiding (BCV) als in de BegeleidingsCommissie 
Uitvoering (BCU). In deze commissies zitten alle belanghebbenden zoals 
projectteam, aannemer(s), specifieke ambtenaren, schade –expert, politie en dus ook 
de bewoners zelf. ( en niet de participatiedeskundige).  

De BVC en BCU van het project Noord/Zuidlijn Gijselgracht hebben bewezen in de praktijk 
goed en naar tevredenheid van de bewoners te werken. 
 

• dat de raad zich expliciet uitspreekt dat de hoogste treden van de participatieladder 
(adviseren en coproductie) gekozen moeten worden waar dat mogelijk is.  

Nu bepalen de ambtenaren in het projectteam welke treden van participatie toegestaan 
zijn. Bewoners moeten met hen daarover in discussie. Wat een tijdverlies en dubbelwerk! 

 
• dat de raad zich uitspreekt voor het uitgangspunt dat het denken aan en open staan 

voor de omgeving in de hele organisatie rond de bouw van de Singelgrachtgarage 
geïntegreerd wordt. 

Op dit moment bestaat de indruk dat het een onderdeel is van het takenpakket van een 
bepaalde persoon. 

 
Daarnaast zullen in het plan Omgevingsmanagement de volgende onderdelen geregeld 
moeten zijn: 
 

1. Er moet een duidelijk risicomanagement zijn die belast is met het zoeken naar 
mogelijkheden om de impact van de voorgenomen bouw van de Singelgrachtgarage 
te onderzoeken en te beperken en die bevoegd is maatregelen te nemen. 

2. Om de omgeving - die te maken krijgt met bouwwerkzaamheden en hinder- maximaal 
te faciliteren moet er een één-loket-benadering komen voor de bewoners van West 
en Centrum. 

3. De omgeving krijgt één helder aanspreekpunt voor allerhande vragen en klachten 
met procedures voor klachtenafhandeling en claims7. 

                                                
5 1. Noord/Zuidlijn Omgevingsmanagement gedurende de uitvoering bij station Vijzelgracht, Erasmus 
universiteit Rotterdam, V.L. Van Eck BBA juli, 2011, zie aanbevelingen. . 
6 10 lessen uit de Noord/Zuidlijn, Gemeente Amsterdam, Eberhard van der Laan. 
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4. Er dient een actuele en heldere communicatiekalender te komen om voor de 
omgeving inzichtelijk te maken wanneer zij wat kunnen verwachten van wie en van 
welke afdeling/organisatie. 

 
U zult zeggen dat een en ander toch door u uitgesproken is in moties en opmerkingen. Dat 
klopt, maar wat wij missen een overzichtsnota of –plan waar al deze uitgangspunten en 
regelingen vastgelegd zijn en waar de bewoners zich dan ook op kunnen beroepen.  
Nu moeten we zelf steeds de moties in herinnering roepen. Bovendien is ons gebleken dat 
de moties voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 
 
De daad bij het woord 
U gaat binnenkort zoals we vernomen hebben, spreken over de risico’s van de bouw 
Singelgrachtgarage. Zoals u weet zijn al die risicorapporten ( financiële en bouwrisico’s) voor 
de bewoners geheim en ook via een WOB-procedure is het niet gelukt inzage in deze 
rapporten te krijgen.  
Het zou u sieren als u tussen nu en maart 2014 uw politieke ambitie inzet voor de bewoners 
in de Singelgrachtzone door bovengenoemde onderwerpen op het juiste niveau, goed en 
zorgvuldig te regelen. 
Wij hebben altijd gezegd dat uw aanwezigheid in het stadsdeel tijdelijk is, maar dat de 
bewoners opgezadeld zitten met een door de politiek gewenste en door ons niet gewenste 
parkeergarage onder de Singelgracht. 
Zorg er dan ten minste voor dat wij niet ook nog eens verweesd achterblijven als het 
stadsdeel, de portefeuillehouders en wie weet nog meer dossierkenners verdwenen zijn. 
 
Democratie werkt overigens alleen als er sprake is van betrokkenheid en solidariteit, ook aan 
de kant van politici. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Leideritz 
Anne Eijsten 
Henriette Penris

                                                                                                                                                   
7 U hebt waarschijnlijk geen idee hoe de huidige klachtenafhandeling op welk gebied dan ook werkt in 
stadsdeel West.Bewoners hebben die ervaring wel en het is kort gezegd een onbeschrijfelijk 
bureaucratisch proces van formulieren in vullen en afschuiven. 


