X

Gemeente
Amsterdam

Bezoekadres
Amstel a
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
woo AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.n1

Retouradres: Postbus 202, Iwo AE Amsterdam

T.a.v. Werkgroep Touringcar, bestaande uit:
touringcarbedrijven (Hellingman, Meering, Brouwers Tours, Jan
de Wit), rondvaartbedrijven (Stromma, Rederij Kooij, Blue Boat
Company, Rederij Lovers), touroperators (Kuoni,
Tours&Tickets, De Buck Agency) en brancheorganisaties (KNV,
Guidor, Vereniging Amsterdam City, Kon. Horeca NL), horeca
(Haesje Claes, De Nissen, NH Krasnapolsky, NH Carlton, Port
van Cleve, PPHE Hotel Group) en diamantairs (Gassan
Diamonds, Coster Diamonds) en PTA
Datum

II II II

3 november 2017

Ons kenmerk V&ORIUIT/2017004480
Uw kenmerk
Behandeld door

M. Sloothaak, V&OR - Verkeersmanagement, o6 5787 6027,
M.Sloothaak@amsterdam.n1

Kopie aan
Bijlage
Onderwerp

Besluitvorming Touringcar Transitieplan

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij informeer ik u dat ik begin december het Touringcar Transitieplan ter vaststelling zal
aanbieden aan het college. Dit betekent dat de binnenstad een verboden gebied wordt voor de
touringcar. Dit gebeurt in fases gedurende de periode 19 maart 2018 - 31 december 2019 en in
samenhang met het beschikbaar komen van alternatieve halteerlocaties aan de rand van het
centrum zoals De Ruijterkade-west en -oost en het Transferpunt Touringcar— Rondvaart.
Touringcars die ingezet worden om toeristen naar de binnenstad te brengen zonder concrete
bestemming (bijv. sightseeing of wandel/winkeltours) moeten vanaf 19 maart 2018 - de start van
het toeristenseizoen 2018- de toeristen buiten de binnenstad afzetten op daarvoor aangewezen
locaties. Ook doorgaande sightseeingtours per bus door de binnenstad zijn dan niet meer
toegestaan (fase 1). Vanaf 2019 geldt dat ook voor passagiers met een concrete bestemming in
het centrum.
In juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden. Dat is het moment om het aantal afgesloten routes voor
de touringcar uit te breiden (fase 2), inclusief het realiseren van de knip op de Prins Hendrikkade
en Paleisstraat (t.h.v. de Dam). De halteerlocaties aan de Ruijterkade west- en oost zijn dan
beschikbaar.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Bestemmingen in het gebied waar een touringcarverbod gaat gelden en die afhankelijk zijn van
touringcars, kunnen een ontheffing aanvragen. Het aantal ontheffingen wordttijdens de
transitiefase 2018-2019 per bestemming afgebouwd. Daarna worden uitsluitend ontheffingen
verstrekt ten behoeve van het vervoer van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld basisscholieren en
mindervaliden. Met de rondvaartbranche is de afspraak gemaakt dat er een ontheffing geldt voor
de Prins Hendrikkade, Amstel en Rokin totdat het nieuwe Transferpunt Touringcar— Rondvaart
aan de Zuidelijke IJ-oever volledig in gebruik is.
Hieronder treft u de eerste 2 transitiefasen in kaart gebracht.
Fase 1 transitie touringcars —19 mrt— 22 juli 2018
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Fase 2 transitie touringcars —vanaf 22 juli 2018 tot medio 2019
Fase-2
per 22 juli 2018
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Il< hoop u hiermet-Voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke gro

Drs. P.J.M. Litjens
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Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie

