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Motie van de leden Boomsma c.s. inzake behoud Scheepsreparatiewerf voor Amsterdam.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de centrale loting en matching, 
Overwegende dat:

- pag. 87 van de Ontwikkelstrategie Haven stelt: “De mogelijkheid van 
woningbouw in Cornelis Douwes 2-3 is afhankelijk van de toekomst van 
Damen Shipdock (milieucategorie 5 bedrijf). Vooruitlopend op visie- en 
planvorming worden twee scenario’s voor de scheepswerf onderzocht. Eén 
scenario waarbij de werf in zijn geheel wordt uitgeplaatst of een tweede 
waarin met bronmaatregelen een compacte werf blijft gehandhaafd en wordt 
ingepakt en ingepast in de omgeving.”

- de gemeente te kennen gegeven de Shipdock terreinen te willen bestemmen 
voor woningbouw en een voorkeursrecht van koop op ‘t terrein had gevestigd;

- het bedrijf een huurcontract heeft tot 2028 en de huidige eigenaren van het 
erfpachtrecht een groot financieel belang hebben bij een mogelijke sluiting 
van de werf om ruimte te maken voor woningbouw;

- dat een wijziging van het huidige bestemmingsplan zou vereisen door de 
gemeente en de gemeente daardoor een belangrijke rol speelt; 

- het bedrijf door deze, mede door de gemeente gecreëerde situatie in grote 
onzekerheid verkeert over de toekomst, en het risico bestaat dat de werf en 
de daaraan gekoppelde banen voor de stad verloren gaan;

- het bestaan van een grote scheepsreparatiewerf van groot en strategisch 
belang is voor de haven en voor de economie en zorgt voor een zeer groot 
aantal directe en indirecte banen, waaronder veel voor praktisch opgeleide 
Amsterdammers; 

Spreekt uit:

Dat het behouden van een grote scheepsreparatiewerf in van groot belang is voor de 
Amsterdamse Haven, voor de Amsterdamse economie, en voor de werkgelegenheid.  

En verzoekt het College:

Zich in te spannen voor het behoud van een Scheepsreparatiewerf in het 
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

De leden van de gemeenteraad

D.T. Boomsma

H. Naoum Nehme
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