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Instellingsbesluit Dienst Metro  
 

 
Burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
 
Overwegende als volgt: 
 
§ Het College heeft bij besluit van 8 september 2009 besloten tot het instellen van een 

Projectcommissariaat Noord/Zuidlijn, en het Reglement van het Projectcommissariaat voor de 
Noord/Zuidlijn, waarin de werkwijze en taken van het Projectcommissariaat zijn vastgelegd. 

§ Het College heeft bij besluit van 2 februari 2010 besloten tot de instelling van de Dienst 
Noord/Zuidlijn (DNZL) per 1 januari 2010. 

§ Het college heeft bij besluit van 12 april 2011 ingestemd met de adviezen van Korf (cs) (aug 2010) 
en Price Waterhouse Coopers (PwC, februari 2011) over de toekomstige aansturing en inrichting 
van het metrosysteem in Amsterdam, waaronder de aanbeveling om een nieuwe Dienst Metro te 
vormen, 

§ Korf (cs) adviseert voor het realiseren van een werkend vervoersysteem NZL de directeur DNZL 
verantwoordelijk te maken voor relevante AMSYS onderdelen.  

§ PwC constateert dat de verantwoordelijkheden binnen Amsterdam en in de regio onhelder zijn en 
de metro-activiteiten binnen Amsterdam versnipperd zijn. 

§ PwC beveelt aan  
o helderheid te verschaffen in verantwoordelijkheden  
o voor de middellange termijn bundeling van metro-activiteiten in een Dienst Metro waar 

DNZL en onderdelen van dIVV in opgaan.  
o voor de langere termijn -als de realisatieprojecten in omvang zijn afgenomen- een 

binnengemeentelijke infra-autoriteit voor alle OV-gerelateerde functies. 
§ In lijn met het PwC rapport is door de gemeentesecretaris in februari 2012 besloten om binnen de 

nieuwe Dienst Metro naast de metro ook het eigendom en beheer van de tram infra onder te 
brengen. 

§ Gezien het rapport van PwC worden de dienst Noord/Zuidlijn en de afdeling AMSYS, de metro en 
tram-activiteiten van de afdeling Beheer/OV systemen en het project Renovatie Oostlijn (ROL) van 
de afdeling Projecten van de Dienst IVV samengevoegd tot een nieuwe dienst, genaamd Dienst 
Metro. 

§ Dat voor de Dienst Metro, onderdeel project Noord/Zuidlijn een projectcommissariaat is ingesteld, 
welk orgaan tot taak heeft de Projectdirecteur en het College op onafhankelijk wijze en zonder last 
of ruggespraak bij te staan met advies en raad over betreffende het project Noord/Zuidlijn over de 
volgende onderwerpen: voortgang van het project,scope, tijd, geld en programma van eisen. 

 
 
 

Gelet op artikel 160 lid 1 sub c van de Gemeentewet; 
 
Hebben op 27 maart 2012 een instellingsbesluit voor de Dienst Metro vastgesteld. 
 
Het instellingsbesluit Dienst Metro luidt: 
 
 

Besluit: 
 
 

I. In te stellen een Dienst Metro als volgt: 
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Definities 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
 
1. het Projectcommissariaat: het orgaan dat is ingesteld bij besluit van het college van 8 september 

2009; 
2. het Reglement: Reglement van het Projectcommissariaat voor de Noord/Zuidlijn, vastgesteld door 

het college op 8 september 2009, waarin de werkwijze en taken van het Projectcommissariaat zijn 
vastgelegd.  

 
 
 

Artikel 1 Inrichting 
 
1. Er is een Dienst Metro.  
2. De inrichting van Dienst Metro wordt vastgesteld door het College van B&W. 
 

Artikel 2 Beheer 
 
1. Aan het hoofd van de Dienst Metro staat een directeur, die is belast met de leiding van de dienst 

en met de regeling van alle aan de Dienst Metro opgedragen taken. 
2. De directeur Dienst Metro van de Dienst Metro wordt benoemd door de Gemeentesecretaris. 
3. De projectdirecteur Noord/Zuid lijn wordt benoemd door de directeur Metro na consultatie van het 

Projectcommissariaat overeenkomstig het Reglement.   
4. De directeur Metro handelt binnen de algemene geldende kaders en regels die binnen de P&C- 

cyclus door het college zijn vastgelegd. 
5. De directeur Metro is verantwoordelijk voor een goede administratieve organisatie en 

bedrijfsvoering overeenkomstig de door B&W c.q. de gemeenteraad gestelde algemene kaders.  
6. Het College stelt een mandaatbesluit vast, waarin zijn vastgelegd de bevoegdheden van de 

directeur en diens plaatsvervanger(s). 
7. Het college kan voor de directeur Metro een instructie vaststellen. 
8. De dienst voert zijn taken en bevoegdheden inzake het project Noord/Zuidlijn uit in 

overeenstemming met het Reglement. 
 
 

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden. 
 
1. De Dienst Metro is verantwoordelijk voor het  
§ realiseren van een werkend vervoersysteem Noord/Zuidlijn binnen de kaders die daarvoor zijn 

gesteld door College van B&W en de gemeenteraad wat betreft scope, tijd en geld, 
§ uitvoeren van alle huidige en toekomstige infra renovatie- en realisatieprojecten op 

metrogebied zoals Renovatie Oostlijn (ROL) en de AMSYS projecten: Signalling & Control, 
ICT/Telecom, aanpassing emplacementen en Metrovoertuigen M5/M6,  

§ opdrachtgeverschap voor uitvoeren van alle huidige en toekomstige infra renovatie- en 
realisatieprojecten op tramgebied en Renovatie werkplaats Diemen, 

§ zijn van (juridisch) eigenaar van de metro en tram infrastructuur,  
§ strategisch beheren en vervullen opdrachtgeverschap voor beheer en dagelijks en 

(vervangings-en groot)onderhoud metro en tram infrastructuur, waaronder de metrotunnels 
§ Leveren inhoudelijke input, inzake metro- en tramonderwerpen, aan:  

-       SRA: concessieverlening 
-       DIVV: visie en beleid op OV en bereikbaarheid, subsidieaanvragen  
-       BDA/Directie M&C: financier aankoop strategische OV activa 
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2. Als afgeleide taak draagt de Dienst Metro er zorg voor dat opgebouwde kennis en expertise 
omtrent het project Noord/Zuidlijn en specifieke kennis en expertise omtrent het tram- en 
metrosysteem behouden blijft voor de gemeente Amsterdam. 
 

 
Artikel 4 Overig 

 
1. Het College van B&W kan andere dan de in art. 3 genoemde taken aan de Dienst Metro 

opdragen. 
2. Het college kan aanwijzingen geven omtrent de verhouding van de dienst tot andere diensten, 

bedrijven en afdelingen van de gemeente en de verplichting tot wederzijdse 
informatieverstrekking. 

 
 

II. Op te heffen de Dienst Noord/Zuidlijn per datum instelling Dienst Metro. 
III. Te bepalen, dat dit besluit zal worden gepubliceerd in afdeling 3B van het Gemeenteblad. 
IV. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 juli 2012. 

 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris                                                             burgemeester 
drs. H. de Jong                                                    mr. E.E. van der Laan 
 
 


