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Zeist,

In oktober 2016 heeft De Nederiandsche
Bank (DNB) in een persbericht
(zie bijiage
I) bekend gemaakt het bankbiijettenbedrijf
en de goudkiuis te wiiien verpiaatsen
van de huidige iocatie in Amsterdam naar het defensieterrein
Camp New
Amsterdam in de gemeente Zeist.
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Momenteel wordt door DNB, in nauw overieg met het ministerie van Defensie en het
Rijksvastgoedbedrijf,
gewerkt aan de verdere concretisering
van de
nieuwbouwpiannen
en het in beeid brengen van de benodigde vergunningen
en
toestemmingen
(zie bijiage II voor een ontwerp impressie). In dat verband is ook
contact geiegd met de ambtelijke organisatie van uw gemeente om de verschiiiende
scenario's voor de herziening van het bestemmingsplan
en de vergunningveriening
te bespreken.
Het is immers duideiijk dat voor de verwezeniijking
van het
cashcentrum
verschiiiende
besiuiten van diverse bevoegde gezagen nodig zijn en
DNB streeft ernaar om de procedures
die nodig zijn voor de veriening ervan op een
zo heider mogeiijke wijze te structureren.

Behandeid

Bijiagen
persbericht

Een van de mogeiijkheden
daarvoor is de gemeenteiijke
codrdinatieregeiing
uit
Afdeiing 3.6 van de Wet ruimteiijke ordening (artikel 3.30 e.v. Wro). De
codrdinatieregeiing
zorgt voor inhoudeiijke en procedureie
afstemming tussen de
verschiiiende
besiuiten en voorkomt een stapeiing van procedures
en verkieint
daarmee het risico op fouten en repeterende
bezwaar- en beroepsprocedures.
Doordat procedures
niet serieei, maar paraliei dooriopen kunnen worden, kunnen de
aanvragen en besiuiten in nauwe samenhang
worden voorbereid en behandeid.
De
regeling zorgt dan ook voor een aanzieniijke procedureie
versneiling ten opzichte
van de reguiiere procedures,
zonder dat de rechtsbescherming
van
beianghebbenden
wordt ingeperkt. Tegen de besiuiten die met de
codrdinatieregeiing
worden voorbereid staat rechtstreeks
beroep open bij de
Afdeiing bestuursrechtspraak
van de Raad van State, die binnen een haif jaar
uitspraak moet doen.
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Op grand van artikel 3:30 Wro berust de bevoegdheid tot bet toepassen van de
genneentelijke coordinatieregeling bij de gemeenteraad. Om die reden verzoekt DNB
hierbij om aan deze bevoegdheid toepassing te geven.
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De Nederlandsche
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Persbericht: DNB gaat goudkluis
en bankbiljettenbedrijf
verplaatsen
Persbericht
Datum

6 oktober 2016

De Nederlandsche Bank heeft het voornemen haar
bankbiljettenbedrijf en goudkluis te verplaatsen naar het
defensieterrein Camp New Amsterdam in de gemeente
Zeist.
DNB is van plan haar kantoor aan het Westeinde 1 in
Amsterdam te renoveren, maar de goudkluis en
bankbiljettenactiviteiten te verplaatsen naar Camp New
Amsterdam. Dat besluit is genomen omdat de
aanwezigheid van het bankbiljettenbedrijf en de goudkluis
zeer hoge beveiligingsmaatregelen vergt, die de
toegankelijkheid voor medewerkers en bezoekers steeds
meer in de weg staan. Ook is regelmatig waardetransport
complex in het centrum van Amsterdam.
De Nederlandsche Bank en het ministerie van Defensie
werken het voornemen voor de nieuwbouw samen verder
uit.
Het plan is het nieuwe Cash Centre begin 2022 in gebruik
te nemen. Op het terrein van Camp New Amsterdam zijn
onder andere eenheden van de Koninklijke Marechaussee
(KMar) gevestigd. De KMar vervult in Nederland een
belangrijke rol bij de beveiliging van de waardetransporten
van De Nederlandsche Bank.

Scandatum: 04-12-2017

Functies

Cash Centre

Het nieuwe Cash Centre krijgt meerdere functies. Allereerst
worden hier de bankbiljetten gesorteerd en gedistribueerd:
vanuit Camp New Amsterdam vinden straks de
waardetransporten plaats om de professionele
geldverwerkers te voorzien van bankbiljetten en munten.
Verder komt hier het Nationaal Analysecentrum voor de
registratie en analyse van vervalsingen en een Europees
Testcentrum voor onderzoek naar het duurzaam gebruik
van bankbiljetten. Daarnaast worden hier ook goud,
bankbiljetten en munten opgeslagen.

De publieksbalie

DNB handhaaft de publieksbalie aan het Westeinde 1 te
Amsterdam. Bij deze balie kan het publiek langskomen om
oude guldenbiljetten om te wisselen voor euro's. Ook kan
men hier beschadigde eurobiljetten inleveren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met Martijn Pols (06-524 96 432) en Herman Lutke
Schipholt (06-524 96 900).
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