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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

De voorzitter van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 21-23 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 22 augustus 2012 

Betreft structuurvisie ZuidasDok 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T 070-456 0000 

F 070-456 1111 

Ons kenmerk 

IenM/BSK-2012/142324 

Bijlage(n) 

1 

 

Geachte voorzitter, 

In de afgelopen periode hebben het rijk, de gemeente Amsterdam, de provincie 

Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam gewerkt aan de structuurvisie 

ZuidasDok. Op basis van artikel 2.3, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening 

informeer ik u over de vastgestelde structuurvisie.  

 

De Zuidas is van belang voor de ruimtelijk- economische ontwikkeling van de 

metropoolregio Amsterdam maar is tevens een belangrijke schakel in het netwerk 

van infrastructuur. De A10-zuid vormt een belangrijke verbinding tussen A10, A4 

en A2 en is daarmee een cruciaal onderdeel van het snelwegennetwerk rond 

Amsterdam. Station Amsterdam Zuid ligt op de steeds drukker wordende 

spoorcorridor Schiphol-Almere-Lelystad. Een aantal knelpunten bemoeilijkt echter 

de verdere ontwikkeling van de Zuidas en de infrastructuur. Op de A10 is sprake 

van filevorming en station Zuid wordt in zijn verdere groei beperkt door 

inklemming tussen de rijbanen van de A10. Verder vormt de huidige ligging van 

de infrastructuur een fysieke barrière in de Zuidas en zorgt de A10 voor hinder op 

het aspect geluid, externe veiligheid en in mindere mate op het aspect 

luchtkwaliteit.  

 

In de structuurvisie ZuidasDok worden beleidskeuzes onderbouwd die een 

oplossing bieden voor de genoemde knelpunten. De hoofdpunten van de 

beleidskeuzes zijn als volgt: 

 Uitbreiden van de capaciteit en ontvlechting van de A10-zuid van knooppunt De 

Nieuwe Meer tot en met knooppunt Amstel, inclusief ondergrondse ligging ter 

hoogte van Zuidas; 

 Duurzame inpassing van de weginfrastructuur door het ondergronds situeren 

van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas, zodat ruimte 

ontstaat voor de openbaar vervoersterminal en het versterken van het 

centrummilieu van Zuidas; 

 Ontwikkeling van een hoogwaardige openbaar vervoersterminal voor trein en 

metro, accommodatie groei treinverkeer, aanleg keervoorzieningen voor de 

binnenlandse hogesnelheidstreinen en ruimtereservering voor een vijfde en 

zesde spoor; 
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 Optimale inpassing van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 

openbaar vervoersterminal. 

 

Met de realisatie van het ZuidasDok wordt het verkeer en vervoernetwerk van de 

Noordvleugel van de Randstad en Zuidas versterkt en is sprake van een 

kwaliteitsimpuls voor de stedelijke omgeving in de Zuidas.  

 

Met het vaststellen van de structuurvisie zal gestart worden met de 

planuitwerkingsfase en de te doorlopen planologische procedures zoals de 

tracéwetprocedure en het wijzigen van bestemmingsplannen.  

 

Met verwijzing naar artikel 2.3, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, verzoek ik 

u binnen acht weken aan te geven of u over de vastgestelde structuurvisie wenst 

te beraadslagen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 

 

 

 


