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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 

transitie touringca Fase-i. 
19 mrt —22 juli 2018 

(Toeristenseizoen - start  NZ-lijn) 

Inrijverboden voor touringcars 
behoudens ontheffingen 

voor bestemmingen 

De Ruijterkade-oost 22X: 
aantal beschikbare ha Iteple kken afhankelijk 

van bouwactivitelten vcor kavel5/5 

Legenda 

 

Route touringcars 

Inrijverbod touringcars met 
mogelijkheid tot ontheffing 

Inriperbod touringcars 
IvthOrsmvqrOr kl 

Onbereikbaar wegens 
werkzaamheden 
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Halteedocatie touringcars 
=aontai  hat.)  

0 	Halteerlocatie bijontheffing 

)_( 	Opgeheven halteerlocatie 

Halteeducatie in onderzoek 

14111 	Rarkeedotatie touringcars 
= 40.1p-olaatIo6 

1
.
1
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pA 	Parkeedocatie niet openbaar 

p.pilaucen 

X Knip 

42, 	Rijrichting 

Concept d d 1 november 2017 



Legenda 

	— 	Route touringcars 

Inrijverbod touringcars met 
mogelijkheid tot ontheffing 

Inrijverbod touringcars 
rom, eme...ar,01friag,,.» 

Onbereikbaar wegens 
werkzaamheden 

0 0 0 13 Omleiding 

Halteerlocatie touringcars 
aantat haltesd 

Halteerlocatie bij ontheffing 

Opgeheven halteetlocatie 

Halteerlocatie In onderzoek 

Parkeerlocatie niet openbaar 
.s 	P-Pi.tsen; 

X Knip 

Rijrichting 

Concept d d. ..t november 2027 

C) 

Fase-2 
per 22 juli 2018 

Vanaf start  NZ-lijn 

De Ruiiterkade-oost 22X. 
aantal teschikbare halteplekken 

afnankelijk van tr.uwactiviteiten s.cer 
kovel 5/6 

Il< hoop u hiermet-Voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke gro  

Drs. P.J.M. Litjens ( 
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Fase 2 transitie touringcars —vanaf 22 juli 2018 tot medio 2019 

Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie 
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