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Thema: luchtkwaliteit in Amsterdam 

 

Aanwezig: Dhr. Choho (wethouder  centrale stad met portefeuilles duurzaamheid, 

openbare ruimte, dienstverlening en bestuurlijk stelsel), Jeanine van Pinxteren (lid 

dagelijks bestuur van de bestuurscommissie met portefeuilles: bouwen en wonen, 

monumenten en werelderfgoed, verkeer, openbare ruimte inrichting, milieu en water), 

Albert Tran, Paul Heibergen, Diana Wind, Roy Gelder, Manon Hartwijk, Paul Busker, 

Cliff van Dijk, Ada Beens, Paul Spoek, Jolande Coelho, Bert Nap, Bart Kruyver, Fred 

Kramer, Peter Slagter, Jon Ling, Els Willems, Eveline van Nierop, Anja Nagtegaal 

Verberg (notulist). 

Afwezig met bericht: 

 

1. Mededelingen van de voorzitter 

De vragen worden opgeschreven en beantwoord. 

 

2. Luchtkwaliteit en mobiliteit, presentatie door Harry van Bergen 

Het uitgangspunt zijn de EU-normen als minimum met betrekking tot de luchtkwaliteit.  

De luchtkwaliteit verbetert, maar de Europese normen zijn aagescherpt. Het is dus een 

uitdaging om te voldoen aan de nieuwe grenswaarde. 

Hierbij wordt niet alleen maar gekeken naar stikstof, maar ook naar roetuitstoot.  

Er is nu een convenant gesloten met het GVB; voor 2025 zijn de bussen uitstootvrij. 

Ook met andere sectoren worden convenanten gesloten middels stimulerende en 

regulerende maatregelen.  

Naar vervoer te water wordt gekeken in samenwerking met transportbedrijven. Het zit 

in de samenwerkingsafsprakenkant.  

De rondvaartsector moet in 2025 uitstootvrij zijn. Bij uitstootvrij wordt naar alle 

vormen gekeken opdat we onder het EU-doel komen.  

M.b.t. de ontheffingen betreft het een heel hoog aantal. Er zijn gemeentelijke-en rijks 

ontheffingen. De ontheffingen m.b.t. vrachtverkeer worden door de wethouder zelf 

bekeken. De ontheffingen van het rijk vallen onder de staatssecretaris. Als gemeente 

kunnen we daar niet zoveel mee. M.b.t. het vrachtverkeer gaat het om dagontheffingen 

en langdurige ontheffingen. De langdurige ontheffingen zijn er zo’n 300 à 350. Er is een 

door het college ingestelde commissie die om de drie weken bij elkaar komt. Ze 

beoordelen op jaarcijfers of een vrachtwagen de heffing nog mag voeren.  

Amsterdam heeft een milieuzone met de beste handhavingscijfers. Wij liggen het dichtst 

bij de A10 waar automatisch wordt gecheckt.  

De vraag is hoeveel boetes er zijn uitgedeeld op basis van de handhaving. Bovendien is 

de milieuzone alleen voor Nederlandse vrachtwagens; wanneer komt er ook een norm 

voor buitenlandse kentekens?  Bij buitenlandse kentekens is er wederom 

afhankelijkheid van het Rijk. De inzet van de wethouder is om dat via het Rijk te 

regelen omdat het handhavingssysteem dan makkelijker uit te voeren is.  Amsterdam 

gaat voor een milieuzone voor touringcars, eventueel komen er lokale maatregelen. 

Er is een dringend verzoek om ook de generatoren in de milieuzone mee te nemen. Het 

generatorenprobleem raakt de totale bouwsector. Er wordt gekeken hoe de totale 

bouwsector kan verduurzamen. Dit onderdeel wordt binnen een groter geheel geregeld.  

 

 

 



 

 

 

Er komt een verzoek om in elk geval al met het vervangen van generatoren te beginnen 

bij evenementen. 

Met betrekking tot de rondvaarten vindt er een eerste verduurzaming plaats. Bedrijven 

worden gestimuleerd het vanuit zichzelf te doen omdat ze dan in de regel meer doen. 

Gekeken wordt ook of een bedrijf wel of niet kan financieren. Maar de inzet op de EU-

normen is pas kort geleden opgenomen. Bij rondvaart en pleziervaartuigen ligt het 

probleem al 20 jaar.  

Met betrekking tot de boetes op de handhaving, is er geen zicht op de cijfers. De boetes 

worden niet door Amsterdam gegeven, maar door het Rijk. 

Het maatregelenpakket dat door de gemeente wordt ingezet is substantieel. De 

uitbreiding van convenanten is substantieel, maar overtreders zullen er altijd zijn. Er 

zijn nog 7 knelpunten in Amsterdam die niet voldoen aan de EU-norm. 

 

Het milieu versus leefbaarheidsproblemen: 

Er is overleg om taxi’s te laten overgaan op uitstootvrij rijden. Er zijn verschillende 

gesprekken gaande, ook met de koepels van het bedrijfsleven. Maar de sector zelf moet 

verduurzamen en alternatief transport vormen. Regulering is ingevoerd om laatste staart 

van partijen mee te laten doen. Het verzoek komt om touringcars aan de rand van de 

stad te laten parkeren en dan met het openbaar vervoer verder te gaan. Het aller grootste 

probleem hierbij is het dagtoerisme. De milieuzone zal ook voor de touringcars worden 

ingesteld per 1/1/2018. Er wordt geprobeerd dit op rijksniveau te regelen, als dat niet 

lukt op gemeenteniveau.  

Vanuit de agenda groen komt er een geïntegreerde aanpak: het isoleren van woningen, 

groene daken en zo verder. Bewoners worden ook ingeschakeld om hun leefomgeving 

te verduurzamen.   

Vanuit de agenda groen wordt aan de stadsdelen gevraagd om in te zetten op waar nu 

het beste ingezet kan worden. Jeanine van Pinxteren neemt dit punt mee. 

De portefeuilles duurzaamheid en mobiliteit zouden meer moeten integreren. 

Voorstellen van bewoners zijn geen allen geaccepteerd. Wethouder Choho benadrukt 

dat het gaat om een pakket aan generieke maatregelen. Alle genoemde acties hebben 

straks ook effect voor de Valkenburgerstraat.  

 

De lucht rond Amsterdam is substantieel schoner geworden en deze lijn wordt 

voortgezet. 

 

3. Buurtronde 

Er komen verkiezingen voor de wijkraad op 5 oktober as. De wijkraad is toezichthouder 

op de statuten van d’ Oude Stadt. Buurtoverleg is openbaar, de wijkraad doet de 

besturing, zij komt 4x per jaar bij elkaar. Het is een stichting, dus is er een bestuur 

nodig. De procedure komt op de website. 

-De gemeentelijk ombudsman houdt zich nu bezit met de bouwzaken van de hoteltoren.  

-Waternet heeft bezwaar aangetekend tegen voor vergunningen voor 25 partyboten. Het 

e.e.a. is aangehouden omdat informatieverstrekking onvolledig was. 

-Buurtparkeren.nu: er is een technische pilot geweest. De conclusies komen nog. De 

meetmethode heeft voldaan. Er is discussie over de nulmeting. Vraag is nog steeds hoe 



gaat het definitieve pilotgebied worden. Het geheel ligt op ambtelijk niveau. Vraag is 

tevens wat er gebeurt met alle registratie en wie achterhaalt de overtredingen?  

-De Wallen: de wallen worden van Damstraat tot Zeedijk dichtgewafeld. Er wordt veel 

opgekocht door Koptische Egyptenaren. Zij drijven de huren voor de winkelruimtes op. 

Enge dingen zijn: het pand aan de St. Annastraat. Pand is van NV Stadgoed. Tijdens de 

verbouwing van dit pand is er sprake geweest van maffia-achtige praktijken met het 

bieden van erge hoge bedragen als het pand maar overgenomen kon worden. De 

wafelwinkels in het Wallengebied betalen torenhoge huren. Er wordt een oproep aan de 

burgemeester gedaan om samen vastgoed op te kopen. Samen is: NV Zeedijk, Vastgoed 

en een nieuwe partner. De oprichting van de 1012-ing is aanstaande, de burgemeester is 

aangelinkt. 

Tours en tickets is een gestaag groeiend bedrijf dat in het centrum steeds meer ruimte in 

bezit neemt. 

VVAB (vereniging vrienden van de binnenstad) doet een oproep. De OZ-

Achterburgwal is weer open voor boten. De gracht is open van 07.00 tot 22.00 uur. 

Deze opening is niet goed gegaan, mannen van Pantar die de toegang middels een balk 

moesten bewaken, werden belaagd. De balk is nu weer op slot en het gesprek is weer 

gaande. Voorstel is nu om 16.00 uur af te sluiten en 17.00 uur de uitgang af te sluiten. 

De taxischouw: beleidsambtenaren zijn geweest. De fietstaxi’s mogen overal fietsen. In 

de verboden gebieden mogen ze fietsen maar in die gebieden mogen ze niet in en uit 

laten stappen. De taxiregels zijn geënt op de taxistandplaatsen, niet op de losse plaatsen 

waar men staat. Het aantal fietstaxi’s is teruggebracht.  Het experiment met de 

Nieuwmarkt loopt niet echt.  

Amstelveld: er komt een dringend verzoek om weer een professional voor alle bewoners 

met problemen aan te stellen. Iemand die alles weet, kan verwijzen en zo verder. 

De brief van Florian Gaze wordt rondgestuurd. 

Weteringbuurt: met betrekking tot de evaluatie van de Gayparade is men niet veel 

verder gekomen. Er wordt een compliment aan de vuilnismannen gegeven die de 

enorme troep weer binnen korte tijd wisten op te ruimen. Er wordt gevraagd om namens 

ons een bedankje te sturen. 

Amsterdam als festivalterrein geeft overlast van vrachtwagens en mensen op straat de 

klok rond.  

Positief is de stad op het dak, plannen voor het PC Hoofthuis. Eind van het jaar komt 

daar een groot plan voor met de bijbehorende financiering. Er is nu overleg met de UvA 

en de andere partners, dat loopt goed. Er wordt verzocht of dit eventueel een presentatie 

kan zijn voor een van onze volgende overleggen. 

Rembrandtplein: fietstaxi’s geven grote overlast, wordt nu gemonitord. De woonfunctie 

moet in de gaten gehouden worden, de politie is weinig aanspreekbaar. Opletten dat het 

niet de verkeerde kant opgaat. 

Rode loper, centrumsloper: afsluiten Vijzelstraat heeft grote gevolgen voor de 

naastliggende buurten.  

Verkeerscirculatieplan komt donderdag in het Nieuwmarkt-Waterloo-overleg en een 

pilot taxibeleid dat door wethouder Litjens is overgenomen. Buiten het centrum komt 

een buffer voor taxi’s. Ze kunnen dan niet zomaar het centrum meer in. 

Er is een pilot op de Nieuwmarkt met het doelgericht toewijzen van seniorenwoningen 

binnen de  sociale sector. Er wordt op doorgewerkt. 

Er worden 25 woningen op Pentagon ontsloten met een lift.  

 



Mensen worden gevraagd om zich aan te melden voor de wijkraad. Per buurt moeten er 

drie personen komen. Maximaal zijn er dan 21 mensen om aan te melden. Voor 

aanmelding en kennismaking kan er worden gemaild: secretaris@oudestad.nl. Nadere 

info via de website: 

www.oudestadt.nl. 
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