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Onderwerp 	Agenda Amsterdam Autoluw 

Geachte commissieleden, 

Meer lucht, meer ruimte en een bereikbare stad. Die ambities hebben we in het coalitieakkoord 

vastgelegd. In deze Agenda Amsterdam Autoluw zijn deze ambities uitgewerkt in concrete 

maatregelen,  pilots  en onderzoeken. We willen ruimte maken voor voetgangers, fietsers en 

spelende kinderen en stellen ons ten doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en 

deze groenerte maken. De nadruk ligt daarbij op het verminderen van de voetafdruk van de auto 

vanwege de grote ruimtelijke impact. Maar dat betekent niet dat we tegen auto's zijn. De auto is 

op sommige momenten voor veel mensen nog onmisbaar. Deze agenda is erop gericht om 

Amsterdammers en bezoekers van de stad te stimuleren om steeds vaker te kiezen voor een 

alternatief en om de beperkte openbare ruimte optimaal te gebruiken. 

In deze agenda hebben we scherpe keuzes gemaakt, die nodig zijn in een stad en regio die steeds 

drukker worden met meer inwoners, forenzen en bezoekers. Deze keuzes krijgen vorm in 27 

maatregelen, die voor een groot deel voortkomen uit de intensieve gesprekken die we hebben 

gevoerd in en met de stad. 

Een intensief gesprek met de stad 

De Agenda Amsterdam Autoluw is tot stand gekomen aan de hand van een intensief gesprek met 

de stad. Van februari tot mei 2019 zijn verschillende bijeenkomsten geweest met bewoners, 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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ondernemers, experts, forenzen en andere belanghebbenden. De resultaten hiervan zijn terecht 

gekomen in de agenda. Als bijlage bij de agenda is een uitgebreide rapportage van de 

verschillende bijeenkomsten gemaakt (bijlage A). Maar daar blijft het niet bij. Juist bij de 

uitvoering moeten alle belanghebbenden goed worden betrokken. Zonder betrokkenheid van de 

Amsterdammers, ondernemers en vele anderen is de opgave voor een leefbare en toegankelijke 

stad niet haalbaar. 

Vijf doelstellingen voor een leefbare en toegankelijke stad 

Met de Agenda Amsterdam Autoluw werken we de komende jaren aan de volgende vijf 

doelstellingen: 

1. Meer ruimte voor prettig verblijven in de stad: groen, speelvoorzieningen en ontspannen 

Door de voetafdruk van de auto te verminderen, creëren we meer ruimte voor een prettig 

ingerichte openbare ruimte. 

2. Meer ruimte voor voorzieningen: schone afvalinzameling, voldoende en nette 

fietsparkeerplekken, laden en lossen 

Een stad functioneert voor een belangrijk deel dankzij allerlei onmisbare voorzieningen op 

straat: ondergrondse afvalcontainers, parkeerplekken voor fietsen en scooters, oplaadpalen 

voor elektrische voertuigen en laad- en losplekken. 

3. Meer ruimte voor auto-alternatieven: brede stoepen, fietspaden en -straten, openbaar vervoer en 

deelmobiliteit 

Amsterdam werkt aan een toekomst met meer lopen, fietsen, openbaar vervoer en 

deelmobiliteit. 

4. Meer schonere lucht, minder geluidshinder, verkeers veiliger 

Amsterdam wil voldoen aan de strenge normen van de Wereldgezondheidsorganisatie  

(WHO).  

5. Inclusieve stad 

We werken aan een stad waar iedereen van A naar B kan komen. 

We zijn al gestart met maatregelen 

We beginnen niet bij nul. De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen genomen die bijdragen aan 

een autoluwe stad. Belangrijke maatregelen zijn het weren van doorgaand verkeer dwars door het 

centrum van de stad waardoor op de Prins Hendrikkade, de Paleisstraat en de Nieuwezijds 

Voorburgwal meer ruimte is gecreëerd voorvoetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Ook is 

in 2018 gestart met de maatregel om eind 2019 1.000 autoparkeerplaatsen op straat een andere 

invulling te geven, zoals groen, ruimte voor fietsen, voetgangers en verblijven. Dit is bijvoorbeeld 

gerealiseerd bij het Bellamyplein, langs de oostelijke kade van de Amstel, in de Beursstraat en in 

het middendeel van de Van Woustraat. Ook is er ruimte gemaakt om de haltes van tram 7 bij 

Postjesweg — Hoofdweg toegankelijker te maken. Het anders invullen van het ruimtegebruik van 

parkeerplaatsen gebeurt met name in die gebieden waar de druk op de ruimte hoog is. Dit is vaak 

in het centrumgebied, maar kan bijvoorbeeld ook meerwaarde hebben in gebieden waar de stad 

verder verdicht. 
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Met het verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers in de stad en het stapsgewijs 

verminderen van het aantal parkeervergunningen in de stad maken we een verdere vermindering 

van het aantal autoparkeerplaatsen op straat mogelijk. Voor bewoners creëren we daarnaast meer 

ondergrondse parkeerruimte of bieden we de gelegenheid de auto op een iets grotere afstand te 

parkeren. 

Meer schone en actieve verplaatsingen 

Een belangrijk onderdeel van de agenda is het bieden van meer alternatieven voor de auto. Tijdens 

het gesprek met de stad dat plaatsvond tussen februari en mei van dit jaar werd duidelijk dat veel 

Amsterdammers best de overstap naar een duurzaam alternatief van de auto willen maken, maar 

dat het alternatief nog te weinig direct voor handen is. Door meer ruimte te bieden aan openbaar 

vervoer, fiets, voetganger en deelmobiliteit maken we die omslag mogelijk. We werken toe naar 

een stad waar grote aaneengesloten gebieden het domein zijn van voetgangers, fietsers en OV. 

De auto rijdt nog steeds in de stad, maar is op meer plekken te gast. We creëren meer ruimte voor 

stedelijke logistiek en kijken naar mogelijkheden deze efficiënter, lichter en schonerte krijgen. 

27 maatregelen,  pilots  en onderzoeken 

De Agenda Amsterdam Autoluw bevat 27 gerichte en concrete maatregelen en innovatieve 

experimenten, en agendeert de belangrijkste onderwerpen. In de agenda is opgenomen wat we 

NU (t/m 2022), STRAKS (t/m 2025) en LATER (t/m 2040) doen, voortbouwend op wat al is 

ingezet. Een overzicht van de 27 maatregelen die worden genomen om deze doelen te bereiken, 

vindt u in de Agenda Amsterdam Autoluw. Hieronder vindt u een greep uit de meest in het oog 

springende maatregelen: 

We starten deze collegeperiode een pilot met een nachtmetro. 

Meereizen voor kinderen t/m la jaar wordt op woensdagmiddag en in het weekend gratis. 

- Korting op OV en deelmobiliteit op momenten dat het reisgedrag van mensen verandert 

(bijvoorbeeld bij een verhuizing of een geboorte). 

Onderzoek naar een pilot om de Weesperstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer. 

- Het afsluiten van de kop van de Van Woustraat, om het doorgaand verkeer in de Van 

Woustraat te verminderen en de straat aantrekkelijker en veiliger te maken voorfietsers 

en voetgangers. 

- Uitbreiding van P+R Noord met ongeveer 7oo extra plekken en verdere uitbreiding van 

P+R-locaties in Amsterdam en in de regio. 

- Bewoners krijgen de mogelijkheid de auto goedkoop op een P+R te zetten. 

- Deelmobiliteit uitbreiden in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. 

We gaan verder met een andere invulling voor autoparkeerplaatsen. Tot 2025 halen we 

tot io.000 parkeerplaatsen van straat om ruimte te maken voor andere belangrijke 

functies. 

Verschillende inrichtingsprincipes voor een veelzijdige stad 

Met de verschillende, in de agenda benoemde, 'knoppen' wordt het ruimtebeslag van de auto 

verminderd. Dit maakt het mogelijk om de openbare ruimte beter in te richten. In de bijlage 

Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad' (bijlage B) zijn voor verschillende gebieden en straten 
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inrichtingsprincipes opgenomen. Deze principes geven aan hoe we om willen gaan met de 

inrichting van de openbare ruimte in een autoluwe stad en geven daarmee een kader voor 

projecten in de stad om samen met bewoners en ondernemers invulling te geven aan de autoluwe 

ambitie die we als stad hebben. De inrichtingsprincipes zijn richtinggevend. Ze schrijven niet 

precies voor hoe een straat ingericht moet worden, maar geven een palet aan mogelijkheden. In 

het verdere (participatie)proces wordt daar vervolgens invulling aan gegeven. 

Uitvoering van de Agenda Amsterdam Autoluw 

De Agenda Amsterdam Autoluw is de start van een ambitieus programma. De  pilots,  projecten en 

onderzoeken worden uitgevoerd via het programma Programmatische Uitvoering Maatregelen 

Autoluw  (PUMA),  of worden ondergebracht in de lijnorganisatie of bij andere lopende thematische 

programma's, zoals het Meerjarenplan Fiets en het programma Taxi.  

Monitoring  maakt integraal onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Autoluw. In het kader 

van de parkeermaatregelen wordt al bijgehouden hoeveel parkeerplaatsen er zijn opgeheven en 

hoe de verlaging van het vergunningenplafond loopt. Ook wordt bekeken we wat er gebeurt met 

de vervoerskeuze van Amsterdammers en bezoekers en de autokilometers in de stad, waarbij het 

streven een afname van het autogebruik is. Tot slot wordt bijgehouden hoe de vrijgekomen ruimte 

wordt ingevuld. 

Bij de uitvoering van de maatregelen worden projectevaluaties uitgevoerd om erachter te komen 

of de beoogde effecten daadwerkelijk optreden en of er geen ongewenste bijeffecten zijn. Op 

basis hiervan worden de maatregelen in de agenda eventueel bijgesteld. 

De Agenda Amsterdam Autoluw wordt tussen 2 oktober en 2_ november voor inwinning van advies 

voorgelegd aan de stadsdelen. Na deze adviesronde wordt de definitieve agenda eind dit jaar 

gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt dan naar verwachting begin 2020 plaats. 

lk wens u veel plezier met het lezen van de Agenda Amsterdam Autoluw waarmee Amsterdam 

een nieuwe grote stap zet naar een leefbare en toegankelijke stad. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam  

Sharon  A.M. Dijksnna 

Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit 
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