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Bijlage Geen 

  
Onderwerp Reactie van AB Centrum op het Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam 

  

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,   

 

Op 20 september 2016 heeft u besloten het Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam vrij te geven 

voor inspraak en advies. U vraagt de bestuurscommissie Centrum om uiterlijk 23 november te 

adviseren op het beleidskader. Wij hebben dit voorgelegd aan ons algemeen bestuur en 

onderstaand advies opgesteld.  

 

Wij vinden het een erg technisch kader. Het is bedoeld is als basis voor verdere keuzes bij 

herinrichtingsplannen en andere maatregelen om de doorstroming van verkeer te regelen. 

Daarnaast is het een leidraad om af te kunnen wegen of een (of meer) verkeersstromen voor 

specifieke straten prioriteit moet(en) krijgen om de verkeerveiligheid te verbeteren of om meer 

ruimte aan de voetganger te geven. Wij vinden het dan ook lastig te beoordelen wat het op straat 

betekent, welke consequenties het heeft voor ons als stadsdeel in de uitvoering en de handhaving. 

Wij noemen het volgende voorbeeld ter illustratie. 

 

Voor het Plusnet voetganger is het wensbeeld “obstakelvrij”. Volgens de CVC-leidraad, waarnaar als 

bijlage verwezen wordt, geldt dan een effectieve loopruimte van 1,80 m., waarbij 3,60 m. wenselijk 

is. Dat vinden wij een mooi streven, zeker in de straten waar het aantal voetgangers toeneemt.  

 

Maar nu de werkelijkheid. Voor zover we in het Centrum die ruimte al hebben, betekent dat immers 

het volgende. Het terrassenbeleid moet aangepast worden (nu max. 1,50 m. vrije doorloopruimte), 

winkeluitstallingen en bloembakken moeten weg, en voor duizenden geparkeerde fietsen en 

scooters is er geen ruimte meer. En waar de ruimte er fysiek niet is, moeten er wellicht straten 

opnieuw ingericht worden. Het maken van beleid en het ontwerpen van vrije loopruimte zijn het 

probleem niet, voor het daadwerkelijk vrij maken en houden ligt dat wel wat anders. Wij rekenen op 

uw steun qua uitvoering en handhaving, en adviseren een uitvoeringsagenda te maken met 

concrete voorstellen en pilots. 
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Dan ons volgende aandachtspunt. We hebben afgesproken dat opmerkingen en aanvullingen op de 

in het beleidskader gevoegde kaartjes –voor zover duidelijk op deze schaal– ambtelijk worden 

doorgegeven. Daarbij moet het ons overigens wel van het hart, dat de kaartjes vaak volledig 

onleesbaar zijn voor kleurenblinden.  

 

Voor enkele straten willen we wel bestuurlijk aandacht vragen. De Nieuwezijds Voorburgwal, 

Raadhuisstraat en Rozengracht zijn opgenomen als Plusnet OV en als Hoofdnet auto. De 

Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat zijn opgenomen als Plusnet corridor. In 

het beleidskader worden voor deze verkeersstromen alleen minimale snelheden opgenomen. De 

maximale snelheid voor deze netten is 50 km. We hebben u al eerder meegegeven, in ons advies 

over het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021, dat onwenselijk te vinden en u verzocht deze 

in het centrum terug te brengen naar 30 km. De toenemende druk op de openbare ruimte vraagt 

om fundamentele keuzes. Voor het Centrum zou dat betekenen dat er geen Plusnet en Hoofdnet 

auto meer is, en geen Plusnet OV behalve op de binnenring. 

 

Nog wat losse punten. We missen in het beleidskader de termen scooter, bromfiets, snorfiets e.d. 

Buiten de discussie of deze al dan niet van het fietspad of de rijbaan gebruik zouden moeten maken, 

lijkt het ons van belang hier in dit beleidskader enige aandacht aan te schenken, gezien de forse 

toename van deze weggebruikers. 

 

We hebben een opmerking over de toetswaarde betrouwbaarheid voor het OV plusnet. Deze zou 

omlaag bijgesteld moeten worden, in relatie tot de lagere bruto trajectsnelheid voor het Centrum 

ten opzichte van andere delen van de stad. Eenzelfde betrouwbaarheid waarmaken met een lagere 

trajectsnelheid kan volgens ons niet zonder maatregelen ten nadele van andere verkeersstromen, 

zoals het opheffen van een zebra of het ten gunste van het OV afstemmen van verkeerslichten. Dat 

vinden wij noch wenselijk, noch realistisch, gezien de toenemende drukte in de binnenstad 

waardoor de kans op stremmingen alleen maar toeneemt. 

 

Verder vragen we u duidelijk te maken hoe duurzaamheid en luchtkwaliteit in dit beleid een plek 

krijgen. We denken daarbij vooral aan de Weesperstraat, de Valkenburgerstraat en de Prins 

Hendrikkade. We stellen voor in de paragrafen “doelen, criteria en randvoorwaarden” bij de 

verschillende verkeersnetten de maximale grenswaarden qua CO2, fijnstof e.d. aan te geven.  

 

Tot slot vragen we u namens het Algemeen Bestuur Centrum ons op de hoogte te houden van het  

verdere verloop van de bestuurlijke besluitvorming over het Beleidskader Verkeersnetten 

Amsterdam. Wij zijn ook erg benieuwd naar de uitkomsten van de inspraak.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Centrum 

 

 

 

Suze Duinkerke                                                                             Boudewijn Oranje 

Secretaris                                                                                         Voorzitter 




