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Uw kenmerk 

Behandeld door Jeroen Loijen, V&OR — projectteam Snorfiets naar de rijbaan 
Kopie aan 

Bijlage 

Onderwerp 	Snorfiets gaat naar de rijbaan 

Zeer geachte leden van de raad, 

Het wordt steeds drukker op de Amsterdamse fietspaden en dat zorgt regelmatig voor onveilige 
situaties en ongelukken. Daarbij is het aantal snor- en bromfietsers onder de ernstig 
verkeersgewonden zeer hoog. Om de verkeersveiligheid te vergroten, wil de gemeente al lanwe 
tijd dat snorfietsers met helm op de rijbaan gaan rijden. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen 
dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. 

Voor de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan was eerst een wijziging in landelijke 
wetgeving nodig. Sinds eind 2016 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) door het Rijk in 
voorbereiding die de verplaatsing van de snorfiets van drukke fietspaden naar de rijbaan met 
helmplicht mogelijk maakt. De Raad van State heeft onlangs positief geadviseerd over deze 
AMvB. Hierbij informeer ik u dat de AMvB per juli 2018 in werking treedt. Dat is alsnog sneller 
dan verwacht. Daarmee krijgen we als gemeente de mogelijkheid om op drukke fietspaden de 
snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. 

Veiligheid en zorgvuldigheid voorop 
We zijn blij dat alle lichten nu op groen staan om de snorfiets in Amsterdam naar de rijbaan te 
verplaatsen. We gaan deze maatregel nu zo snel mogelijk op straat invoeren. Tegelijkertijd gaat 
het om een ingrijpende en complexe maatregel. Snorfietsers moeten mogelijk andere routes gaan 
rijden, wennen aan een nieuwe plek op de weg en natuurlijk: een helm op. Zorgvuldigheid in 
besluitvorming en uitvoering staat dan ook voorop. De verwachting is dat snorfietsers in 
Amsterdam begin 2019 met helm op naar de rijbaan gaan. 

Amsterdam is voorbereid op de invoering 
Op 33. januari 2017 heeft het college opdracht gegeven om de invoering van de maatregel Snorfiets 
naar de Rijbaan (SNOR) in Amsterdam voorte bereiden. Er is een aantal aanvullende onderzoeken 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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uitgevoerd en gewerkt aan de voorbereiding van onder meer de infrastructurele wijzigingen 
(borden en doorsteekjes tussen fietspad en rijbaan), communicatie, educatie, handhaving,  
monitoring  en evaluatie. Gezien de gevoeligheid en complexiteit van de maatregel is zo veel 
mogelijk kritische reflectie georganiseerd over de wijze waarop de maatregel wordt ingevoerd. Zo 
zijn regelmatig gesprekken gevoerd met  stakeholders,  snorfietsers en andere 
verkeersdeelnemers. Inmiddels staat alles klaar om de definitieve lokale besluitvorming en 
uitvoering in gang te zetten. 

Wat zijn de volgende stappen? 
• Nu de AMvB gepubliceerd is, kan de gemeente een verkeersbesluit nemen om de snorfiets 

naar de rijbaan te verplaatsen. In juli bespreekt het college het ontwerpverkeersbesluit. 
o Daarna volgt de zienswijzeperiode. Dan kan iedereen reageren op het 

ontwerpverkeersbesluit. De wet schrijft voor dat een zienswijzeperiode zes weken duurt. 
Om te voorkomen dat dit precies samenvalt met de zomervakantie, leggen we het 
ontwerpverkeersbesluit vanaf 14 augustus ter inzage. De zienswijzeperiode loopt dan van 
14 augustus tot en met 24 september. Zo heeft iedereen die dat wil de gelegenheid om 
een reactie te geven. 

• De gemeente beoordeelt alle zienswijzen. De antwoorden op de zienswijzen bundelen we 
in een Nota van Beantwoording. Hierin staat hoe het zienswijzeproces is verlopen, welke 
reacties zijn ontvangen en wat de eventuele gevolgen zijn voor het definitieve 
verkeersbesluit. 

• Hierna neemt het college het definitieve verkeersbesluit en wordt de precieze 
invoeringsdatum bekend. Tegen het verkeersbesluit kunnen belanghebbenden nog zes 
weken in beroep gaan. 

Uitvoering op straat 
Direct na het definitieve verkeersbesluit komt er een voorlichtingscampagne voor snorfietsers en 
andere verkeersdeelnemers. Ook starten we dan direct met de uitvoering op straat. Zo moeten er 
borden worden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht, waardoor het straks voor snorfietsers 
goed zichtbaar is waar ze de rijbaan op moeten. Naar verwachting is begin 2019 alles klaar. Dan 
kan de nieuwe situatie ingaan. 

De gemeente maakt in juli bekend op welke manier vanaf 14 augustus zienswijzen kunnen worden 
ingediend. Deze informatie is dan te vinden op www.amsterdann.nliscooter, in de digitale 
nieuwsbrief en in advertenties in de lokale media. We agenderen het ontwerpverkeersbesluit na 
collegebehandeling ter bespreking voor de raadscommissie met het onderdeel Verkeer & Vervoer. 

Met vriendelijke groet,  

LcYL. 

Sharon  AJLDijksma 
Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en 
Luchtkwaliteit 
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