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       Amsterdam 3 november 2015, 

 

 

Geachte college van B&W, 

  

Naar aanleiding van de consultatie waarin u gesprekken voert 

met het georganiseerd bedrijfsleven informeren wij u als 

volgt.  

  

Wij hebben opgemerkt dat in de uitvoeringsprogramma 2016–2017 

er niet meer gepleit wordt om ervoor te zorgen, dat de Prins 

Hendrikkade of de De Ruijterkade vrij van werkzaamheden is, 

zodat er altijd een route beschikbaar blijft van oost–west en 

vice versa. Op deze beide wegen mocht voorheen nooit 

gelijktijdig werkzaamheden plaats vinden. Wij zijn van mening, 

dat dit uitgangspunt gehandhaafd moet blijven totdat de 

eventuele knip op de Prins Hendrikkade is uitgevoerd. De 

vorige stadsregisseur had in zijn laatste Meerjaren-analyse 

aangegeven, dat de “knip” op de Prins Hendrikkade tot 

verstoringen voor de bereikbaarheid van het centrum kan leiden 

als de nieuwe Michiel de Ruijtertunnel gestremd is. Ook de 

huidige stadsregisseur vraagt zich af hoe het verkeer geleid 

zal worden als de Michiel de Ruijtertunnel gestemd is. Wij 

hebben er begrip voor dat de nieuwe stadsregisseur zich wil 

neerleggen bij het besluit dat genomen is over de knip op de 

Prins Hendrikkade, ondanks dat hij ook ziet, dat de knip kan 

leiden tot een verkeersinfarct. Wij hebben afgesproken, dat de 

stadsregisseur zal pleiten dat bij de inrichting van de Prins 

Hendrikkade rekening wordt gehouden, dat deze route ook 

gebruikt moet kunnen worden als calamiteiten route indien de 

Michiel de Ruijtertunnel gestremd is voor het verkeer. Door op 

dat moment wel verkeer mogelijk te maken op de Prins 

Hendrikkade wordt een verkeersinfarct in het centrum 
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voorkomen. Verkeer kan dan in dit deel van het centrum van 

oost–west rijden en vice versa. 

  

Bij de werkzaamheden aan de as IJ-tunnel – Wibaut-as, 

Leidseplein en Entree is het belangrijk, dat de diverse 

projectgroepen van de gemeente de bereikbaarheid van de 

aanwezige openbare parkeergarages bewaken. Om de schijn van 

belangenverstrengeling te voorkomen is het niet handig om in 

het uitvoeringsprogramma alleen de spreken over het bereikbaar 

houden van een specifieke gemeentelijke openbare 

parkeergarage.  

  

Vereniging Amsterdam City en MKB vinden de communicatie over 

de werkzaamheden zeer belangrijk. Belanghebbende in de 

omgeving moeten tijdig geïnformeerd worden. Sta open voor 

voorstellen van ondernemers om de overlast van het openbaar 

werk te verlichten. Bij grote projecten zoals bijvoorbeeld aan 

de Munt, Leidseplein en de Entree is het verstandig om op 

periodieke basis reguliere overleggen in te plannen met de 

belanghebbende in de (directe) omgeving. Laat de project groep 

en de belanghebbende samen overleggen op welke reguliere basis 

de overleggen plaats moeten vinden. In sommige gevallen kunnen 

deze overleggen ook plaats vinden in een al aanwezige 

overlegstructuur. Het stadsdeel moet bij ingewikkelde 

projecten een eigen omgevingsmanager aanstellen die de 

belangen van de ondernemers/bewoners en het stadsdeel 

behartigt. Bij werkzaamheden aan corridors richting het 

centrum of aan de Stadshartlus zullen de projectteams van de 

gemeente ook moeten beseffen, dat ze niet alleen de directe 

omgeving moeten informeren maar ook de belanghebbende in het 

centrum. Werkzaamheden aan de Munt hebben ook effect op de 

bereikbaarheid van het Damrak, werkzaamheden aan de Wibaut-as 

idem dito.  

  

Amsterdam City en MKB zijn van mening, dat de 

stadsdeelregisseurs onder de stadsregisseur moeten vallen. Zij 

dienen aan hem verantwoording af te leggen. 

Stadsdeelregisseurs houden nu nog te weinig rekening met 

werkzaamheden aan het hoofdnet auto. Als er gewerkt wordt aan 

hoofdnet auto moet het onderliggende wegennet ook vrij zijn 

van werkzaamheden. Deze coördinatie kan volgens ons verbeterd 

worden. 

  

In de huidige systematiek wordt er een planning gemaakt voor 

de bovengrondse werkzaamheden. De ondergrondse werkzaamheden 

zouden ook onderdeel moeten uitmaken van de huidige 

planningen. We moeten voorkomen, dat werkzaamheden stil liggen 

doordat de planning van de riool-, (gas)leidingen en kabel 

bedrijven niet synchroon lopen met de bovenliggende 

werkzaamheden.  
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Tot slot is het belangrijk, dat tijdig wordt gestart met de 

informatie verstrekking over de werkzaamheden aan de A-10 op 

de Zuid-as. Deze werkzaamheden zullen niet alleen een grote 

impact hebben op de bereikbaarheid van de Zuid-as maar ook op 

het centrum gebied. Hoe zorgen we ervoor dat het centrum goed 

bereikbaar blijft tijdens deze werkzaamheden die starten medio 

2018 – 2019. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Patrick van Bruggen & Willem Koster  

Vereniging Amsterdam City. 

 

 

Ellen Jacobs  

MKB Amsterdam 


