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Betreft:  bezwaar tegen het besluit van het DB dd 7 juni 2022 inzake parkeervrije Hgr 1-103. 
 
Geachte mevrouw Van der Horst en leden van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel 
Centrum, 
 
Het bestuur van Comite  Westelijke Grachtengordel maakt namens de omwonenden bezwaar 
tegen het besluit van het DB stadsdeel Centrum inzake de inrichting van het rak Herengracht 
1-103. Indien er alsnog een publicatie van het besluit plaats vindt, verzoekt het bestuur u deze 
brief als bezwaar n.a.v. die publicatie aan te merken. 
 
Na het aannemen van de motie ‘hoofdgracht geheel parkeervrij’ in januari 2020, volgde in 
juli 2021 de gemeentelijke beleidsnotitie Autovrije Hoofdgracht, Inspiratiedocument voor 
een nieuwe kijk op de grachten, waarin drie mogelijke varianten werden getoond van een 
parkeervrije gracht. In de raadscommissie MLW (Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water) van 30 
september 2021 is gezegd, dat serieus ingegaan zal worden op initiatieven uit de buurt. Het 
rak Herengracht 1-103 wordt zelfs als voorbeeld genoemd van een plek waar in de tussentijd 
– totdat er een uitvoeringsstrategie is – al iets mogelijk is. Dat is putatief: het zou mogelijk 
kunnen zijn, maar dit is geen  besluit of aanwijzing. Wij verwijzen naar de 
(https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/ 896873 en 
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10663570/2/09012f97803c2198). 

Ook de mondelinge toelichting van raadslid Z. Ernsting GL op 11-11-2021 
(https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/775558#ai_6336417); zie punt 40. 

is letterlijk "Dus wethouder, geef inderdaad onze opvolgers, die volgende gemeenteraad, 
alle handvatten, alle informatie die zij nodig heeft om die droom die in dit 
inspiratiedocument staat, te verwezenlijken. Ik wil u allen oproepen dat document nog een 
keer te bekijken en het door te geven aan uw opvolgers", notulen avond vergadering 11-11-
2021 pagina 1 en 2. 

De wethouder heeft dit ter vergadering bevestigd en ook in de beantwoording dd 24 
november 2021 van het Raadsadres van het Comite WG, dd 26 september 2021. Het bestuur 
van het Comité Westelijke Grachtengordel meldt in het Raadsadres positief te staan 
tegenover een parkeervrije hoofdgracht. 

Het Raadsadres meldt heel duidelijk: een gehele vrije hoofdgracht, het is dan ook nogal 
opmerkelijk dat er nu gekozen wordt om 1 rak parkeervrij te maken in plaats van alle twaalf 
(12!!) rakken van de Herengracht.  



In het antwoord dd 24 november 2021 op het Raadsadres van het Comite Westelijke 
Grachtengordel e.o. van 26 september 2021 schrijft de wethouder: 

“Voordat we daadwerkelijk stappen kunnen zetten, hebben we echter meer informatie nodig. 
De uitvoering van het document vergt meer en verdiepend onderzoek, budget en vooral 
participatie.  
Er zijn namelijk veel aanknopingspunten om te bespreken met de verschillende betrokkenen.  
Daarom heb ik tijdens de raadsvergadering van 11 november jl. toegezegd om de nieuwe 
gemeenteraad, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, alle informatie mee te 
geven over hoe we tot een parkeervrije gracht kunnen komen. Op deze manier kan de nieuwe 
raad weloverwogen besluiten over passende vervolgstappen – en mogelijk een 
uitvoeringsstrategie – met betrekking tot het inspiratiedocument.” 
 
Nu dat antwoord schriftelijk en zorgvuldig geformuleerd is, mag er dan ook vanuit gegaan 
worden, dat hij dit precies zo heeft bedoeld als het er staat.  
In de zienswijze van 30 mei 2022 heeft het bestuur van het Comite zorgen geuit over de 
procedure, bewonersparticipatie en de besluitvorming in een zeer korte tijdspanne. Nu er op 
7 juni jl toch besloten is om het rak Herengracht 1-103 parkeervrij te maken, dient het bestuur 
hier bezwaar tegen in op de volgende gronden: 
 
1. De procedure van een besluit van het DB is in strijd met de intentie van de wethouder en 

de bevestigende uitspraak in de vergadering van de raadscommissie. Ook indien het DB 
gerechtigd is een besluit te nemen op grond van mandaat van de wethouder, dan zal het 
DB van het stadsdeel toch de woorden “een verdiepend onderzoek, budget en 
participatie” van de wethouder dienen te volgen. Graag verwijzen wij ook naar bijgaande 
link, 
https://centrum.notubiz.nl/vergadering/994876/Hoorzitting%20stadsdeelcommissie%20
met%20kandidaat%20DB-leden%2014-06-2022 
vanaf 1.56 minuten tot en met 1.59 minuten het commentaar van de bestuurder, zegt de 
heer M. Mos in antwoord op de vraag van mevrouw C. Sluyter (PvdA) over de participatie: 
“normaal gesproken moeten wij er maanden voor uittrekken en hebben wij het moeten 
proppen in een maand, ….; het was tijdgebrek en ook geld kwestie”. Wat dat laatste 
inhoudt, blijft onduidelijk, maar duidelijk is wel, dat uitvoering van de consensus 2019 het 
meest kosteneffectieve alternatief is. 
 
Tot nog toe ligt er geen onderzoek over welke gracht parkeervrij zou moeten worden, of 
een uitbreiding van de parkeermogelijkheden voor bewoners, die aangewezen zijn op het 
gebruik van een auto, noch een circulatieplan, noch budget, enz., noch een brede 
participatie voor de bewoners van de aangewezen hoofdgracht, inclusief zo dit nodig 
mocht zijn, een enquête door een professionele organisatie, zoals OIS uitgevoerd. 
Het DB heeft zich beperkt tot een rak, waar kadewandvernieuwing plaats vindt en dat 
daartoe lange tijd parkeervrij is gemaakt, met het argument, dat “men al gewend is aan 
parkeervrij en de bewoners de wens uitgesproken hebben dit zo te willen houden”. Dit 
neigt naar onbehoorlijk bestuur.  

 
2. Naar aanleiding van de bewonersparticipatie in 2019 is een besluit genomen voor 

vermindering van het aantal parkeerplaatsen inclusief een invalide parkeerplaats en een 
oplaadpunt. Hierover was consensus in de buurt. 



In de buurtbijeenkomst van 12 april 2022 is het plan gepresenteerd om van het rak Hgr 1-
103 een parkeervrije gracht te maken, waarna een enquête is opgesteld door 
omgevingsmanagers en uitgezet op het eiland Herengracht 1-103, Blauwburgwal en Singel 
en Brouwersgracht. Vergeten is het waterbed effect voor o.a. de even zijde van het 1e rak 
en het 2e rak van de Herengracht en verdere omgeving. Aan de (bestaande) verkeersdruk 
op de Langestraat en de overlast aantrekkende werking van de nu voor auto’s afgesloten 
Herengracht is volledig voorbijgegaan. Op 23 mei 2022 is in de volgende buurtbijeenkomst 
de uitslag van de enquête bekend gemaakt en een nieuw inrichtingsplan aangekondigd en 
7 juni het besluit bekend gemaakt. 
Gezien de vele geuite bezwaren tegen de enquête kan geconcludeerd worden, dat de 
enquête onvoldoende en onvolledig beeld geeft, dat de enquête niet door een officiële 
instelling was opgesteld. De vraagstelling en de uitslag zou er anders uit gezien hebben, 
indien dit door een professionele enquête zou zijn uitgevoerd. Derhalve zou de huidige 
uitslag ongeldig verklaard dienen te worden. 
De tijdspanne tussen de buurtbijeenkomst, presentatie van een nieuw plan en het besluit 
is ongehoord kort (tussen Pasen en Pinksteren) en zeker niet in lijn met het hierboven door 
de wethouder genoemde brief van 24 november 2021. Dit zou al aangeven, dat het besluit 
op onzorgvuldige wijze is genomen. In kort: de participatie is onvolledig en onzorgvuldig, 
zie ook de erkenning van de heer M. Mos, onder punt 1 procedure. 
 

3. Het inrichtingsplan van het 1e rak wijkt af van het grachtenprofiel, vastgesteld in de 
boeken Rood en Groen en Puccini. Dit is in strijd met (i) de inrichting van het Beschermd 
Stadsgezicht, waarvan het 1e rak een onderdeel is en (ii) de plaatsing op de lijst van Wereld 
Erfgoed. Het DB gaat hiermee in tegen het beleid van de gemeente Amsterdam.  

 
Kortom: het bestuur van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. maakt namens bewoners 
bezwaar wegens:  

1. Strijdigheid met de aangegeven procedure over het inspiratie document parkeervrije 
hoofdgracht.  

2. Onzorgvuldigheid van de bewonersparticipatie 
3. Strijdigheid van het inrichtingsplan met de eisen van het boek Rood, Groen en Puccini.  

 
Wij behouden ons het recht toe op een later tijdstip nadere argumenten aan e voeren. 

Met vriendelijke groeten, 

                       

H.E. van Nierop, voorzitter    W. Willemse, lid 

 


