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Inhoudelijke toets op nog te realiseren garages in het licht van de ambities uit het 
coalitieakkoord 

Geachte leden van de raad, 

Amsterdam heeft zich ontwikkeld tot een dynamische stad met een grote aantrekkingskracht. 

Daardoor is het steeds drukker geworden in en rond de stad. Het aantal voetgangers, fietsers en 

gebruikers van openbaar vervoer is sterk toegenomen. Het college wil ervoor zorgen dat de 

openbare ruimte in de stad beter aansluit bij deze ontwikkelingen en bij de opgaven en behoeften 

van nu en de toekomst. Het gaat dan om de stad leefbaar en toegankelijk te houden en meer 

ruimte creëren voorvoetgangers, fietsers, spelende kinderen, OV en groen. 

Voor dat doel wil het college de  footprint  van de auto in Amsterdam verminderen. De geparkeerde 

auto neemt immers veel ruimte in en de rijdende auto geeft geluidsoverlast, zorgt voor 

verslechterde luchtkwaliteit en leidt tot onveilige verkeerssituaties. Voor wat betreft geparkeerde 

auto's heeft het college meerdere instrumenten om het ruimtebeslag te verminderen. Denk hierbij 

aan het inmiddels door het college genomen besluit tot het verhogen van de bezoekerstarieven, 

het beperken van vergunninguitgifte of het verplaatsen van auto's van straat naar garages. Begin 

2019 komt het college met het haalbaarheidsonderzoek naar het opheffen van 7.000-10.000 

parkeerplekken, waarin de instrumenten om parkeerplekken op te heffen worden uitgewerkt. 

Later in het jaar volgt de Agenda Autoluw (03 2019). 

Vorige colleges hebben initiatief genomen tot de aankoop en bouw van een vijftal parkeergarages: 

• Aankoop parkeergarage Amsterdam Centraal (470 plekken) 

• Bouw Singelgrachtgarage (800 plekken) 

• Aankoop nieuwbouwdeel Oosterdokgarage (202 plekken) 

• Afbouw Vijzelgrachtgarage (ca.250 plekken) 
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• Bouw Willibrordusgarage (216-266 plekken) 

Voor de nieuwbouwgarages (Vijzelgracht-, Singelgracht- en Willibrordusgarage) zijn in de vorige 

raadsperiode uitvoeringsbesluiten genomen. Voor de aankoop van garages (nieuwbouwdeel 

Oosterdokgarage en parkeergarage Amsterdam Centraal) is de gemeente in onderhandeling. 

Zoals aangekondigd in de brief van 18 september 2018 van de wethouder Ruimtelijke Ordening, in 

het kader van het bestemmingsplan de Pijp, heeft het college getoetst welke rol deze 

parkeergarages kunnen spelen in de autoluwdoelstellingen van de coalitie. Dit ook tegen de 

achtergrond dat het college inzet op instrumenten om de parkeervraag te beperken (verhoging 

bezoekerstarieven, beperken uitgifte vergunningen). Uitkomst van de toets is dat deze 

instrumenten en de geplande parkeergarages niet zozeer alternatieven voor elkaar zijn, maar 

elkaar juist versterken bij het realiseren van de ambities voor autoluwe buurten. Het college kiest 

er daarom voor om de geplande aankoop/bouw van vier van de vijf garages snel te realiseren om 

daarmee voortvarend stappen te kunnen zetten richting een autoluw Amsterdam. Openstelling 

van deze vier garages is een randvoorwaarde voor de realisatie van concrete 

herinrichtingsplannen. 

Bij de Willibrordusgarage moet nog invulling gegeven worden aan een 

opheffingsplan/gebiedsvisie en de bijbehorende herinrichtingsprojecten in de omgeving, terwijl de 

aanbesteding al is gestart. De ervaring bij de Albert Cuypgarage leert dat het voor het succes van 

een garage belangrijk is direct na opening te beginnen met de herinrichting inclusief het opheffen 

van de parkeerplekken. Het college heeft besloten eerst zo snel mogelijk de plannen voor de 

omgeving van de Willibrordusgarage afte ronden. Binnen een jaar wordt de raad over deze 

plannen geïnformeerd. Ondertussen legt het college de aanbesteding van de garage stil. In deze 

raadsbrief wordt het bovenstaande nader toegelicht. 

Doelstellingen Autoluw en beschikbare instrumenten 

De ambities van de coalitiepartijen op het gebied van autoluw zijn flink. De opdracht is 7.000 tot 

10.000 parkeerplekken op te heffen tot 2025, om daarmee zichtbare en ingrijpende autoluw 

maatregelen te nemen zoals het waar mogelijk autovrij maken van de binnenstad, het (deels) 

parkeervrij maken van de grachtengordel, en het parkeerluw maken van woonstraten. Om 

ernstige parkeeroverlast (foutparkeren en zoekverkeer met alle gevolgen voor onder andere 

luchtkwaliteit) te voorkomen is het wel belangrijk dat er balans blijft tussen de vraag naar 

parkeerplekken en het aanbod van parkeerplekken. Het college ziet verschillende effectieve 

instrumenten om de vraag naar parkeerplekken te verminderen. Zo heeft het college inmiddels 

besloten de bezoekerstarieven te verhogen waardoor de parkeervraag van bezoekers afneemt. Dit 

maakt het mogelijk om straatparkeerplekken op te heffen, vooral in gebieden waar op het drukste 

moment veel bezoekers staan. Daarnaast komt het college, in het kader van het 

haalbaarheidsonderzoek naar het opheffen van 7.000-10.000 parkeerplekken (Q1 2019), met een 

voorstel voor het beperken van het aantal nieuw uit te geven parkeervergunningen. Ook hiermee 

vermindert de parkeervraag en dus het aantal benodigde parkeerplaatsen op straat. Vooral dit 

laatste instrument zal een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling om 7.000-

10.000 parkeerplekken tot 2025 op te heffen. 
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Rol van beoogde parkeergarages bij het realiseren van de autoluwdoelstellingen 

Beide bovengenoemde instrumenten om de parkeervraag te beperken kunnen de inzet van 

parkeergarages niet volledig vervangen. Allereerst is het met de parkeergarages - en dan vooral de 

aankoop van bestaande parkeergarages - mogelijk om sneller meer parkeerplekken op straat op te 

heffen dan met alleen het beperken van de uitgifte van vergunningen. Jaarlijks wordt ongeveer 5% 

van de vergunningen ingeleverd, wat grenzen stelt aan het tempo van het opheffen van 
parkeerplekken op straat. 

Ten tweede zijn de genoemde instrumenten om de vraag te beperken heel geschikt om geleidelijk 

over een groot gebied veel ruimte te creëren. Parkeergarages maken het mogelijk om in één wijk 

op relatief korte termijn geconcentreerd en grootschalig straatparkeerplekken op te heffen. Het 

geconcentreerd opheffen van straatparkeerplekken maakt een veel fundamentelere transformatie 

mogelijk. Er kunnen bijvoorbeeld grotere gebieden volledig autovrij worden gemaakt en worden 

heringericht tot aantrekkelijke verblijfsgebieden. Dat levert meer ruimte op voorfietsers en 

voetgangers en om te recreëren en spelen. Dit sluit aan bij de ambities uit het coalitieakkoord: de 

binnenstad moet zoveel mogelijk autovrij worden, de grachtengordel wordt (deels) parkeervrij en 

woonstraten worden parkeerluw. Daarnaast levert de vermindering van (zoek)verkeer ook een 

bijdrage aan een betere luchtkwaliteit in de buurt. 

Een voorbeeld van deze aanpak is de transformatie van de Frans Halsbuurt. In deze buurt zullen bij 

de herinrichting praktisch alle straatparkeerplekken in de buurt worden opgeheven en zullen 

vergunninghouders en bezoekers van de buurt voornamelijk kunnen parkeren in de Albert 

Cuypgarage. Hierdoor ontstaat een parkeervrije en bijna autovrije Frans Halsbuurt. De geplande 

parkeergarages kunnen ingezet worden om in de omliggende buurten eenzelfde soort 

transformatie te realiseren. 

De aankoop van de parkeergarage Amsterdam Centraal en het inzetten van deze garage voor 

vergunninghouders is noodzakelijk om alle parkeerplekken op de Spuistraat en Nieuwezijds 

Voorburgwal (ten noorden van de Raadhuisstraat) te kunnen opheffen. Ook maakt deze garage 

het mogelijk om de parkeerplekken onder het viaduct op de Haarlemmer Houttuinen op te heffen 

en zo het viaduct te kunnen verlagen. Een grote stap richting de in het coalitieakkoord genoemde 

doelstelling van een autovrije binnenstad, meer ruimte voor voetgangers en fietsers op de 

stadsstraat Nieuwezijds Voorburgwal en een snelle en aantrekkelijke fietsroute over de 

Haarlemmer Houttuinen. De afbouw van de Vijzelgrachtgarage maakt het (onder andere) mogelijk 

op de stadsstraat Weteringsschans de tram te versnellen, een fietsstraat aan te leggen om 

daarmee de binnenring Fiets en OV verder af te maken en hoognodige ruimte voor de voetganger 
te creëren. 

De meerwaarde van deze garages geldt niet alleen voor de korte termijn, maar blijft ook op 

langere termijn overeind. Voor zover op langere termijn wordt ingezet op het nog verder beperken 

van de parkeervraag (met name door het doorgaand verminderen van het aantal uit te geven 

vergunningen) en/of voor zover de trend van dalend autobezit en —gebruik doorzet, zal niet alleen 

op straat, maar ook in de garages ruimte ontstaan. Die ruimte kan worden gebruikt om nog meer 

straatparkeerders in de garage onder te brengen en zo nog meer parkeerplekken op straat op te 

heffen. Hiermee staat een steeds groter aandeel van de resterende parkeerders in de garage en 
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wordt een steeds groter deel van het gehele verzorgingsgebied van een garage parkeervrij 

gemaakt. Pas als alle parkeerplekken op straat binnen het verzorgingsgebied weg zijn en de 

parkeervraag dan nog verder afneemt zullen er lege plekken in de garage ontstaan. Het is niet 

waarschijnlijk dat dat moment ooit bereikt zal worden. Zelfs voor een grote garage als de 

Singelgrachtgarage zal het aantal parkeerders (vergunninghouders én bezoekers) daarvoor eerst 

met zo'n 75% moeten afnemen ten opzichte van de huidige situatie. 

Timing van openstelling garages en realisatie ruimtelijke baten 

Aanvankelijk was de Albert Cuypgarage in de piek, 's nachts, voor een derde gevuld. Dat komt 

omdat de gemeente in de omgeving van de garage (als gevolg van de gewijzigde plannen en 

ambities) net gestart is met het opheffen van straatparkeerplekken in de buurt. Met het opheffen 

is de bezetting van de garage al toegenomen. De garage zal na de volledige herinrichting van de 

buurt zijn volledige waarde genereren. Het streven van het college is de herinrichting van de 

omgeving voortaan wel direct aan te laten sluiten bij de openstelling van de geplande garages, 

zodat de garage direct goed benut wordt en de buurt ook meteen de winst ervaart. 

Het college heeft aan de hand van drie criteria getoetst of dit bij de vijf garages haalbaar is: (a) is er 

een concreet opheffingsplan, (2) zijn er concrete lopende herinrichtingsprojecten waaraan de 

garage een bijdrage levert en (3) kan de garage een alternatieve parkeergelegenheid bieden voor 

het geval kwetsbare kademuren ontlast moeten worden. Een inventarisatie aan de hand van deze 

criteria laat zien dat er (a) concrete opheffingsplannen zijn opgesteld voor de omgeving van: 

• De Singelgrachtgarage (Buurtplannen Openbare Ruimte voor de Frederik Hendrikbuurt en de 

Noord Jordaan); 

• De Parkeergarage Amsterdam Centraal (visie Nieuwe Zijde). 

Dat er (2) concrete herinrichtingsplannen waarbij parkeerplekken worden opgeheven, zijn gepland 

rondom: 

• De Singelgrachtgarage (als onderdeel van de buurtplannen); 

• De Vijzelgrachtgarage (verbetering van het fietsnetwerk in de Kerkstraat; ruimte voor 

voetganger, fiets en OV op de stadsstraat Weteringsschans); 

• De Parkeergarage Amsterdam Centraal (Herinrichting noordelijk deel Nieuwezijds 

Voorburgwal tot een fiets- en wandelboulevard); 

• De Oosterdokgarage (herinrichting Prins Hendrikkade oost). 

En dat (3) de noodzaak van het verwijderen van parkeerplekken om zwakke kades te ontlasten 

met name speelt in de oude stad, dus in de omgeving van: 

• De Singelgrachtgarage (Jordaan/grachtengordel west); 

• De Vijzelgrachtgarage (grachtengordel zuid); 

• De Parkeergarage Amsterdam Centraal (grachtengordel west); 

• De Oosterdokgarage (Oudezijde). 

De conclusie van het college is dat bij vier van de vijf garages de herinrichtingsplannen en daarmee 

de ambitie van een autoluwer Amsterdam wachten op de realisatie van de betreffende garage. 

Het college zet bij deze garages daarom in op een zo snel mogelijke openstelling. 
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Bij de Willibrordusgarage loopt de realisatie echter voor op de uitwerking van de opheffings- en 

herinrichtingsplannen. Hier is, net als bij de Albert Cuypgarage, het oorspronkelijke 

opheffingsplan met een amendement van het lid Vroege terzijde geschoven en de garage 

losgekoppeld van de herinrichting van de Van Woustraat. Recent zijn, in het kader van de 

uitwerking van dit amendement, samen met de buurt veel kansen voor de openbare ruimte 

geïdentificeerd in de omgeving van de garage. Deze kansen moeten nu samen met het stadsdeel 

uitgewerkt worden in een nieuw opheffingsplan en vervolgens vertaald worden in 

herinrichtingsprojecten. Het college heeft besloten eerst zo snel mogelijk de plannen voor de 

omgeving van de Willibrordusgarage afte ronden. Binnen een jaar wordt de raad over deze 

plannen geïnformeerd. Ondertussen legt het college de aanbesteding van de garage stil. Bij het 

uitwerken van de plannen zal het zij ook verkennen hoe overlast van extra verkeer op de 

aanrijdroutes via buurtstraten als gevolg van een eventuele garage kan worden beperkt. Hierbij 

denkt het college aan het opheffen van parkeerplekken langs deze straten of door een garage 

uitsluitend open te stellen voor vergunninghouders. 

De raad zal na afronding van de plannen voor de omgeving van de Willibrordusgarage verder 

geïnformeerd worden over het vervolg. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
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