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Manifest	  	  
Onderstaande	  uitgangspunten	  zijn	  vastgelegd	  en	  goedgekeurd	  in	  de	  stuurgroep,	  en	  
worden	  gebruikt	  als	  basis	  voor	  de	  strategie:	  

1. Het	  doel	  is	  het	  Marineterrein	  openbaar	  te	  maken	  en	  daardoor	  in	  
maatschappelijk,	  cultureel	  en	  financieel	  opzicht	  in	  waarde	  te	  laten	  groeien.	  

2. De	  in	  de	  bestuursovereenkomst	  vastgelegde	  weg	  naar	  die	  
waardevermeerdering	  is	  die	  van	  de	  organische	  ontwikkeling.	  

3. Organische	  ontwikkeling	  geeft	  ruimte	  om	  samenhang	  te	  laten	  groeien	  vanuit	  
de	  kracht	  van	  het	  gebied	  en	  de	  gebruikers,	  om	  daarmee	  de	  sterkste	  positie	  
en	  hoogste	  waarde	  te	  bereiken.	  De	  nadruk	  ligt	  op	  de	  kansen	  en	  
mogelijkheden	  op	  korte	  termijn	  om	  daarmee	  de	  kracht	  en	  potentie	  van	  het	  
gebied	  op	  lange	  termijn	  te	  onderzoeken	  en	  te	  stimuleren.	  	  

4. Rijk	  en	  gemeente	  binden	  zich	  aan	  de	  gemeenschappelijke	  visie.	  Dit	  geldt	  ook	  
voor	  de	  huurders,	  die	  zich	  na	  1	  januari	  2015	  op	  het	  Marineterrein	  vestigen.	  	  

5. Respect	  voor	  en	  betrokkenheid	  van	  de	  bestaande	  gebruikers	  en	  
omwonenden	  is	  een	  voorwaarde	  om	  de	  waarden	  uit	  het	  verleden	  te	  kunnen	  
gebruiken	  in	  de	  toekomst.	  

6. De	  openstelling	  van	  het	  terrein	  zal	  geleidelijk	  plaatsvinden.	  Dat	  geeft	  de	  
mogelijkheid	  om	  op	  relatief	  klein	  schaal	  te	  onderzoeken	  wat	  wel	  en	  wat	  niet	  
gedijt	  op	  het	  terrein,	  wat	  een	  gewenste	  richting	  is	  en	  onder	  welke	  
voorwaarden	  dat	  mogelijk	  is.	  

7. Geleidelijke	  openstelling,	  tijdelijk	  gebruik	  en	  evenementen	  zijn	  de	  
instrumenten	  waarmee	  zowel	  de	  betrokkenheid	  van	  Amsterdammers,	  als	  
nationaal	  en	  internationaal	  de	  markt	  en	  gebruikers	  worden	  gestimuleerd.	  

8. De	  invulling	  is	  tijdelijk	  tot	  en	  met	  2016.	  Tijdelijk	  wil	  zeggen	  dat	  er	  in	  die	  
periode	  geen	  onomkeerbare	  beslissingen	  worden	  genomen	  (ook	  niet	  voor	  na	  
2016),	  en	  dat	  er	  niet	  wordt	  gesloopt	  of	  gebouwd	  anders	  dan	  ten	  behoeve	  
van	  de	  ontsluiting	  en	  de	  infrastructuur	  van	  het	  terrein.	  Een	  uitzondering	  is	  
mogelijk	  als	  het	  een	  investering	  betreft	  in	  cascorenovatie.	  	  

9. De	  huurdersmix	  moet	  evenwichtig	  en	  gelijkwaardig	  zijn.	  Daarmee	  wordt	  
voorkomen	  dat	  de	  krenten	  uit	  de	  pap	  worden	  gehaald,	  en	  de	  sturing	  weg	  is	  
door	  één	  pregnante	  ontwikkeling,	  die	  vervolgens	  	  een	  onomkeerbaar	  
stempel	  legt	  op	  de	  toekomst	  van	  het	  gehele	  terrein.	  	  	  

10. Thema’s	  voor	  de	  ontwikkeling	  zijn	  Maritieme	  kracht,	  Waterpark,	  Innovatieve	  
werkplaats.	  	  Alle	  invulling	  wordt	  getoetst	  aan	  deze	  thema’s	  die	  verder	  
worden	  uitgewerkt.	  

11. Bureau	  Marineterrein	  Amsterdam	  is	  zelfstandig.	  Het	  staat	  tussen	  de	  partijen	  
Rijk	  (Binnenlandse	  Zaken,	  Defensie)	  en	  de	  gemeente	  (Centrale	  Stad,	  
stadsdeel	  Centrum).	  

	  


