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Bijlage Toelichting besparingen en niet toegekende aanvragen 

Onderwerp Toelichting bestedingsvoorstel Stedelijk Mobiliteitsfonds 

Geachte leden van de raadscommissie, 

In deze brief informeer ik u over het bestedingsvoorstel voor het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF). 
Het SMF is een onderdeel uit de begroting, waarmee de parkeeropbrengsten worden ingezet voor 
(onder meer) verbetering van bereikbaarheid, luchtkwaliteit en openbare ruimte. Het fonds wordt 
elk jaar geactualiseerd en voorzien van een bestedingsvoorstel, inclusief nieuwe jaarschijf. In de 
begroting 2020 leest u het bestedingsvoorstel voor 2019 tot en met 2023. 

Het bestedingsvoorstel in deze begroting geeft een impuls aan de aanpak van bruggen en 
kademuren, biedt dekking aan een aantal grote projecten dat bijdraagt aan de ambities uit het 
coalitieakkoord en creëert financiële ruimte voor de Agenda Autoluw. Tegelijkertijd is voor ruim 

€32 miljoen bespaard door bestaande plannen kritisch te bekijken en te schrappen of uit te stellen. 

Als toelichting op bovenstaande, zal ik achtereenvolgens ingaan op: 

1. Hoge parkeeropbrengsten en grote opgaven aan bruggen en kademuren 
2. Besparingen en niet toegekende aanvragen 
3. Het bestedingsvoorstel in hoofdlijnen 
4. Vooruitblik naar actualisatie bij de Voorjaarsnota 2020 (2020-2024) 

1. Hogere parkeeropbrengsten en grotere opgaven aan bruggen en kademuren 
Op basis van het coalitieakkoord is bij de Voorjaarsnota 2019 rekening gehouden met een 
structurele toename van de parkeeropbrengsten van c 23,8 miljoen in 2019 en €30 miljoen per jaar 
in 2020-2023, oftewel €143,8 miljoen over de hele programmeerperiode. De verhoogde 

parkeertarieven per april 2019 laten tot nu toe fors hogere opbrengsten zien dan verwacht, we 
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schatten de parkeeropbrengsten de komende vijfjaar € 56 miljoen hoger in dan bij de 
Voorjaarsnota 2019. 

Daar staat tegenover dat we een grote opgave hebben in de stad voor het achterstallig onderhoud 
van kades en bruggen. Bij de Voorjaarsnota 2019 is daarom besloten om de vrije ruimte in 
jaarschijf 2023 grotendeels in te zetten voor onderzoek naar kades en bruggen (€78 miljoen). In de 
periode 2020-2023 wordt hiervoor jaarlijks €19,5 miljoen overgeheveld naar de reserve 
Achterstallig Onderhoud. De vrije ruimte in het Stedelijk Mobiliteitsfonds is daarom beperkter dan 
in voorgaande jaren. 

2. Besparingen en niet toegekende aanvragen 

Om voldoende dekking te bieden aan de belangrijkste prioriteiten in het coalitieakkoord en andere 
noodzakelijke investeringen, was het nodig om enerzijds te besparen op bestaande plannen en 
anderzijds kritisch te zijn op nieuwe aanvragen. 

Na intensief overleg met de directie V&OR en de stadsdelen over projecten in verschillende stadia 
van planvorming, is een besparing gerealiseerd van €32,5 miljoen. Er is zowel geschrapt als 
gefaseerd. Voor het totale overzicht aan besparingen verwijs ik naar tabel i in de bijlage van deze 
brief. 

Daarnaast is een groot aantal nieuwe aanvragen niet gehonoreerd. Het gaat vooral om aanvragen 
op het gebied van openbaar vervoer (€16 miljoen voor met name metrostations en zero-
emissiebussen) en aanvragen voor investeringen om de groeiende stad bereikbaar en leefbaar te 
houden (€ 68,8 miljoen in totaal). Op bestaande projecten voor de groeiende stad is slechts een 
deel van de nieuwe aanvragen toegekend voor 2023. Het merendeel van de nieuwe aanvragen is 
niet toegekend voor 2022 en 2023, maar wel voor 2020 en 2021 zodat de voorbereidingen niet stil 
komen te vallen. Zie tabel 2 en 3 in de bijlage van deze brief voor een nadere toelichting. 

3. Het bestedingsvoorstel op hoofdlijnen 

Een groot deel van de bestaande projecten binnen het Stedelijk Mobiliteitsfonds zijn al in 
uitvoering of inmiddels bestuurlijk hard en staan om die reden niet ter discussie. De dekking voor 
lopende bestedingen op deze projecten is doorgetrokken naar jaarschijf 2023. 

Spelregels 
Zoals hierboven benoemd, is terughoudend omgegaan met nieuwe aanvragen. Aanvragen ten 
laste van de vrije ruimte zijn gescoord op de vijf hoofddoelen voor deze bestuursperiode, zoals 
vastgesteld door het college bij de Voorjaarnota 2019: 

i. Meer ruimte voor leven, spelen en groen op straat; 
2. Duurzame bereikbaarheid van Amsterdam; 
3. Verbetering van de luchtkwaliteit en klimaatadaptatie; 
4. Verbetering verkeersveiligheid; 
5. Specifieke lokale doelen uit de gebiedscyclus, aanvullend op (en niet zijnde) bovenstaande 

doelen; 
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Eind 2019 / begin 2020 wordt de nieuwe werkwijze aan de raad voorgelegd als onderdeel van een 

herziene verordening op het SMF, inclusief bijbehorende spelregels. 

De resterende vrije ruimte in het SMF is grotendeels ingezet voor de volgende bestedingen: 

Prioriteiten coalitieakkoord (f36 miljoen) 

In het SMF-bestedingsvoorstel is ruimte gecreëerd voor projecten die een bijdrage leveren aan de 

belangrijkste doelstellingen in het coalitieakkoord: meer ruimte voor leven en spelen op straat en 

het verbeteren van de leefkwaliteit en luchtkwaliteit in de stad. In lijn met de Voorjaarsnota 2019 

heeft dit geleid tot de volgende bestedingen in het bestedingsvoorstel: 

Project 

Dekking tekort de Entree (deels uitbreiding scope) 

Besteding 2019-2023 

c 12.000.000 

Dekking tekort Nieuwezijds Voorburgwal (uitbreiding scope) 6.600.000 

Binnenring (deels lagere bijdrage Vervoerregio, deels uitbreiding scope) c 5.200.000 

Haarlemmer Houttuinen (uitbreiding scope) 4.500.000 

Kattenburgerstraat (jaarschijf 2023, jaarschijf 2024 e.v. nog te dekken) c 3.500.000 

Oostertoegang (jaarschijf 2023, jaarschijf 2024 e.v. nog te dekken) c 2.000.000 

Dekking tekort IJ-boulevard (aanpassing constructief ontwerp) 1.000.000 

Bereikbaarheid Zuidwest A'dam (kosten programmateam 2020) € 1.200.000 

€ 36.000.000 

Agenda Autoluw (€ 37,4 miljoen) 

Daarnaast zetten we € 37,4 miljoen in voor de Agenda Amsterdam Autoluw in de periode 2020-

2023. Met deze agenda werken we aan een leefbare en toegankelijke stad en creëren we ruimte 

door de druk van de auto op de stad te verminderen. Ook wordt ingezet op kleinere projecten 

waarin autoluw een verbeternnaatregel is, waarmee compensatie wordt geboden voor 

gerealiseerde besparingen vanuit de stadsdelen. 

Voorkomen terugval in handhavingsinzet (€4,3 miljoen) 

Bij de Voorjaarsnota 2019 is slechts een klein bedrag voor verkeershandhaving toegekend voor 

2020. Om te voorkomen dat handhaving op straat moet worden teruggeschroefd, is in 2020 

incidenteel c 1,8 miljoen hiervoor opgenomen in het bestedingsvoorstel. Het gaat om de 

handhaving bij fietsparkeren, snorfiets op de rijbaan, taxi en instapbegeleiding bij veren. 

Daarnaast is c 2,5 miljoen opgenomen voor camerahandhaving op de 'knippen' bij de Munt, de 

Paleisstraat en de Prins Hendrikkade. 

Emissievrije veren (€ 4,2 miljoen) 

Tenslotte is in 2019-2023 is € 4,2 miljoen gereserveerd voor emissievrije veren. Dit is de helft van 

het benodigde bedrag tot en met 2023 van c 8,5 miljoen. Er volgt nog een inventarisatie of de 

andere helft bij de Voorjaarsnota 2020 kan worden gefinancierd vanuit een andere dekkingsbron 

dan het SMF. 

Aanvulling lopende en overgedragen projecten (€16 miljoen) 

Daarnaast is ruimte vrijgemaakt in het bestedingsvoorstel voor het oplossen van tekorten op een 

aantal lopende projecten, met als belangrijkste project de HOV-Westtangent (€ 5,6 miljoen), en 



Met vriendelijke groet,  

Gemeente Amsterdam Datum 25 september 2019 

Ons kenmerk 
V&OR/UIT/2019006370 
Pagina 4 van 7 

tekorten die zijn ontstaan bij projecten die voorheen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 

een stadsdeel vielen (€ 5 miljoen). 

, 45 t.  Ste/post 2023 voor de groeiende stad ( miljoen) 

In jaarschijf 2023 is een stelpost opgenomen van €4,5 miljoen voor zowel de uitvoering als de 

voorbereiding van projecten ten behoeve van de groeiende stad in 2023. Dit bedrag is echter te 

weinig om invulling te geven aan de volledige opgave voor de groeiende stad. 

Nieuwe aanvragen (f36,5 miljoen) 

Slechts een beperkt gedeelte van de nieuwe aanvragen is toegekend in het bestedingsvoorstel: 

• Openbaar Vervoer (€ 3 miljoen): alleen de meest urgente aanvragen voor metrostations 

RAI, Heemstedestraat en Overamstel 

• "Groeiende stad" (€15,5 miljoen): met name projecten ter verbetering van de 

bereikbaarheid van liburg om het mogelijk te maken dat IJburg 2e  fase en het 

Zeeburgereiland kan worden gerealiseerd. 

• Correcties op bestedingen die vorig jaar ten onrechte niet zijn gehonoreerd (€18 miljoen), 

waaronder Touringcarterminal Duivendrecht (€ 8 miljoen), Tramkeerlus Lelylaan (€3,5 

miljoen) en Middenmeer-Noord (€ 2 miljoen) 

4. Vooruitblik naar actualisatie bij de voorjaarsnota 2020 (2020-2024) 

Bij de Voorjaarsnota 2020 zal het bestedingsvoorstel opnieuw worden geactualiseerd voor de 

periode 2020-2024. Gezien de beperkte ruimte in het huidige SMF bestedingsvoorstel voor de 

groeiambities van de stad, wordt een forse aanvraag verwacht vanuit de groeiende stad. 

Daarnaast heeft het college bij de Voorjaarsnota 2019 besloten om een bestuursopdracht op te 

stellen die moet leiden tot "een geïntegreerde planning inzake de groei van de stad en benodigde 

maatschappelijke en infrastructurele voorzieningen". Het resultaat van deze opdracht kan een 

belangrijke rol gaan spelen in de afwegingen bij de Voorjaarsnota 2020. 

Sharon  A.M. Dijksma 

Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit 
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Bijlage: Toelichting besparingen en niet toegekende aanvragen 

Besparingen 
Na intensief overleg met de directie V&OR en de stadsdelen over projecten in verschillende stadia 
van planvorming, is een besparing gerealiseerd van c 32,5 miljoen. Tabel i toont de besparingen 
die zijn gerealiseerd door het prioriteren, schrappen en faseren van bestaande projecten. 

Tabel 1: Gerealiseerde besparingen in overleg met de stadsdelen 

Project Besparing 

Herinrichting Tijl Uilenspiegelbuurt (Esmoreitstraat e.o.) 3.160.000 

Cza a r Pete rstra at 2.750.000 

Aanleg Zuidelijke brug in het Noorderpark 2.700.000 

Tuindorp Frankendael 2.300.000 

Herinrichting Plantagebuurt 2.000.000 

Afwaarderen S I ote  rd  ij ke rweg/contactweg 1.770.000 

Linnaeusstraat/Middenweg 1.750.000 

Spaklerweg fase I. - 3 1.730.000 

Hoek van Hollandstraat en omgeving 1.587.000 

Investeringsprogramma Spelen 1.344.000 

Don Bosco 1.200.000 

Inrichting openbare ruimte na sloop bewoners garages 1.200.000 

Oudezijds Achterburgwal 1.175.000 

Verbeterplan Openbare Ruimte Noord-Jordaan ivm Singelgrachtgarage 1.000.000 

Zevenster (knooppunt/plein Meeuwenlaan) 1..000.000 

Oostzaanstraat 938.000 

Investeringsagenda sport in de openbare ruimte 66o.000 

Middenmeer Zuid 600.000 

Roeterstraat 500.000 

Herinrichting Speeltuin/park De Piramide 5o0.00o 

Van Weteringcircuit naar Weteringpark 400.000 

Herinrichting speelplek Bastion Amstelpark 350.000 

Bloeiende stationsomgeving bij onderdoorgangen metrostations 
(Functionele kunstroute) 

300.000 

Herstructurering Ganzenhoef (marktplein en omgeving) 300.000 

fietsverbinding Molenwerf-Kabelweg 275.000 

Verbeteren bereikbaarheid watersporteiland door langzaamverkeer 
bruggen 

250.000 

Afwaarderen 30knn Jan Evertsenstraat 250.000 

Vervanging en marktvisie Albert Cuypstraat / Hemonylaan 150.000 

Vergroten verkeersveiligheid Vrijburg (wildemanbuurt) 140.000 

Osdorperweg kruising met Ookmeerweg (rotonde) 133.000 
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Investeringsagenda OV- traject 2 - Olympiabuurt 40.000 

Totaal 32.452.000 

Groeiende stad - niet toegekende aanvragen 
Tabel 2 geeft een overzicht van de bestaande projecten waarvoor jaarschijf 2023 niet is 
toegekend. Dit heeft met name impact op de volgende gebieden: 

• De westflank van de stad, waar met name in het Schinkelkwartier minder voortvarend 
met bereikbaarheidsmaatregelen kan worden gestart dan wenselijk is vanuit de 
gebiedsontwikkeling. 

• De verbetering van metrostations langs de Gaasperplas-lijn en Ringlijn. 
• Investeringen in het voet-/fietsnetwerk, zoals de ontsluiting van een mogelijk 

metrostation Sixhaven en het fietsnetwerk in Zuidoost. 

Tabel 2: Bestaande projecten waarvoorjaarschiff 2023 niet is toegekend: 

Project Aanvraag 2023 

Brug Schinkel  thy  Olympisch kwartier (fiets/OV) 3.000.000 

Tweede verbinding over  NH-kanaal Metro Sixhaven 2.100.000 

Verdiepen onderdoorgang Aio (Sloterweg) 1.250.000 

Upgraden metrostation Overamstel 1.050.000 

Aanpassen metrostation Henk Sneevlietweg 820.000 

Nieuwe tunnel onder Ringspoorbaan (Sloterweg) 800.000 

Upgraden metrostation Bullewijk 800.000 

Fietsroute Overpark Hamerkwartier (onderdeel route IJ-oevers) 700.000 

Functioneel verbeteren Holterbergweg/Muntbergweg 600.000 

Herprofilering Lelylaan (deel Aio-station Lelylaan) 600.000 

Extra fietsbrug Aio Oost 500.000 

Brug Riekerhaven (Sloterweg) 400.000 

Nieuwe fietstunnel onderdoorgang spoor Duivendrecht 350.000 

Fietsbrug over A2 De Nieuwe Kern 300.000 

Impuls Duivendrechtseyaart 150.000 

Realisatie/verbetering Ringspoorpark incl. doorgaande fietsroute 15o.000 

Herprofilering Lelylaan (deel Surinameplein-Aio) 50.000 

Fietsbrug Sixhaven-ljplein (schakel 114) 42.000 

NDSM fietsontsluiting (onderdeel route noordelijke IJ-oever) 36.000 

Verlenging Willem Frogerstraat tot aan de Jan Tooropstraat 30.000 

Herinrichting Surinameplein 25.000 

Nieuwe A2 entree 25.000 

Totaal 13.778.000 

Zie tabel 3 voor een overzicht van nieuwe projecten waarvan de voorbereidingskosten zijn 
toegekend voor 2020-2012, maar jaarschijf 2022 en 2023 niet is toegekend (totaal c 55 miljoen). 
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Tabel 3: Nieuwe aanvragen waarvoorjaarschiff 2022 en 2023 niet zijn toegekend 

Project 2022 2023 

Renovatie en kwaliteitsimpuls Rembrandtpark 3.000.000 - 

Verlengen Sloterweg/Aanleg Sloterplein 2.264.000 - 

Herinrichting Meeuwenlaan 1.500.000 1.500.000 

Herprofilering kruising Schipluidenlaan met Delftlandlaan 1.033.000 - 

Tweede toegang metrostation Verrijn Stuartweg 66o.000 858.000 

Tweede toegang metrostation Gaasperplas 66o.000 792.000 

Fietsroute Vliegenbos 625.000 625.000 

Klaprozenweg, aantrekkelijker maken en verbeteren 617.000 63.7.000 

Aanleg uitvoegstrook Oude Haagseweg naar Adam Smithplein 
Tweede toegang metrostation Jan van Galenstraat 

500.000 
495.000 

- 
792.000 

Regionale fietsverbinding Schiphol - Zuidas 450.000 - 

Ontsluiting fiets & voetgangers via A. Smithplein en J. 
Huisingalaan 

250.000 - 

Herinrichting Plein 40-45 75.000 2.700.000 

H. Sneevlietweg verwijderen oren en aansluiten op 
Heenwegpad 

5o.000 5.250.000 

Herprofilering Slotermeerlaan 0.000 1.730.000 

Parkeergarage Surinameplein (variant zonder woningbouw) 40.000 - 

Fiets en voetgangers oversteekplaats via de Lelylaan over A 10 40.000 9.300.000 

H.Sneevlietweg reconstructie overkruising Aao 40.000 9.255.000 

Transformatie postjes in Rembrandtpark 33.000 1.650.000 

Herinrichting Johan Jongkindstraat en doortrekken gracht 30.000 30.000 

Henk Sneevlietweg hellingsbaan naar Aalsmeerplein 
verminderen 

25.000 2.350.000 

Herprofilering Rotonde Roellstraat / Slotermeerlaan 20.000 20.000 

Herinrichting Postjesweg-Robert Fruitlaan 20.000 5.680.000 

Fietsroute noordelijke IJ-oevers tussen ljplein en 
Hamerkwartier 

- 2.00.000 

Totaal 12.467.000 43.249.000 
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