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Beste Amsterdammers,  

Hierbij presenteer ik namens het college van B&W het Parkeerplan Amsterdam 2012. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit 
plan de parkeerproblemen van vandaag èn morgen gaan oplossen en de stad aantrekkelijker kunnen maken.

Met slimme parkeeroplossingen kan parkeren en wonen in Amsterdam op korte termijn al een stuk verbeteren.  
Op lange termijn is het mogelijk de parkeerproblemen geheel op te lossen en de Amsterdamse publieke ruimte te verrijken 
met autovrije straten en pleinen. In dit Parkeerplan laat ik u zien hoe we dit voor elkaar gaan krijgen.

Met hartelijke groet, 

Eric Wiebes, 
Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
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Het economisch belang van de vele stappers, shoppers, dag-
jesmensen en toeristen voor de stad Amsterdam neemt al jaren 
toe. Deze bezoekers komen af op een mooie en functionele 
openbare ruimte. Ook de steeds jongere en hoger opgeleide 
bevolking van Amsterdam hecht veel waarde aan de kwaliteit 
van de omgeving. De sterk gestegen prijzen van woningen  
en commercieel vastgoed zijn hier een goede indicator voor.

Minder auto’s op straat leidt tot een aantrekkelijkere openbare 
ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers en creëert 
daarmee een economische impuls. Maar ondernemers en 
bewoners willen ook een bereikbare stad, een stad waar ze hun 
auto kwijt kunnen, een stad waar klanten snel een parkeerplek 
kunnen vinden. Minder auto’s op straat en tegelijkertijd een 
goede (auto)bereikbaarheid van de stad, het lijken tegenstrij-
dige doelstellingen.

Autoluwer en beter bereikbaar
Enkele steden in het buitenland hebben echter een oplossing 
gevonden om deze doelstellingen te verenigen. In met  
Amsterdam vergelijkbare steden als Bordeaux, Stockholm  
en Toulouse zijn de straten zichtbaar minder gevuld met auto’s 
terwijl het autobezit zelfs hoger is dan in Amsterdam. Deze 

steden hebben daarvoor een groot deel van de parkeerplaat-
sen op straat verplaatst naar parkeergarages.

In het centrum van Bordeaux en Toulouse bevindt bijna drie-
kwart van de parkeercapaciteit zich ondergronds of uit het 
zicht. Hiermee is het straatbeeld grotendeels vrij van auto’s en 
zijn deze steden tegelijkertijd goed bereikbaar voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers. Autoluw en bereikbaarheid kun-
nen, zoals deze wat betreft ruimtelijk beleid vooruitstrevende 
steden laten zien, hand in hand gaan. 

■ Bijna 36% van de Amsterdammers gebruikt de auto soms 
niet omdat ze verwachten bij terugkomst geen parkeerplek  
te kunnen vinden (bron: enquête O+S, april 2012). In gebieden in 
het centrum waar de parkeerdruk hoog is loopt dit percentage 
op tot 63%.

■ Ongeveer 20% van de Amsterdammers in de oude stad 
heeft ooit overwogen te verhuizen als gevolg van de parkeer-
problematiek. Onder wachtlijsters is dit bijna 40% 
(bron: enquête O+S, april 2012).

Autoparkeren in de moderne stad 

De Amsterdamse situatie: 

volle straten, serieuze parkeerproblemen

De afgelopen decennia heeft Amsterdam veel bereikt als het 
gaat om automobiliteit. Tussen 1990 en 2007 is het aantal 
gereden kilometers in het centrum van Amsterdam met bijna 
30% afgenomen. De tariefsverhogingen voor bezoekersparke-
ren, onder andere in het kader van voorrang voor een gezonde 
stad (VGS), hebben er voor gezorgd dat er minder bezoekers 
met de auto naar de stad komen en dat bewoners voor korte 
ritten (buiten hun vergunninggebied) steeds vaker de fiets 
verkiezen boven de auto. Tegelijkertijd is het autobezit binnen 
de ring A10 in dezelfde periode met 7% toegenomen (overi-
gens is deze stijging veel kleiner dan in de rest van het land).  
De Amsterdamse straten vullen zich met meer auto’s die steeds 
vaker stilstaan. De hoge bezettingsgraden, als gevolg van  
het toegenomen autobezit, zorgen voor lange zoektijden en 
wachtlijsten voor de Amsterdammer. 

Lange zoektijden en veel onnodige  
autokilometers
In grote delen van de Jordaan, de Pijp, de grachtengordel en 
Oud-West zijn ’s avonds alle parkeerplekken bezet. Bewoners 
zoeken bij thuiskomst van het werk gemiddeld twaalf minuten 

naar een plek (bron: enquête O+S, april 2012). Het zoekgedrag 
leidt tot bijna 50.000 onnodige autokilometers per dag in  
de stad, juist daar waar men er het meeste last van heeft:  
dichtbij de woning en dus vaak diep in de wijk.

Lange wachttijden
Een inwoner van de Jordaan heeft zich in mei 2008 ingeschre-
ven op de wachtlijst voor een parkeervergunning. Pas deze 
week, bijna viereneenhalf jaar later, krijgt hij zijn vergunning in 
de brievenbus. In de tussentijd heeft hij ’s ochtends en ’s 
avonds op en neer moeten pendelen tussen zijn woning en zijn 
auto op een parkeerplek in Nieuw-West om naar zijn werk te 
komen. En hij is niet de enige. In Amsterdam staan op dit 
moment bijna 5.800 mensen op de wachtlijst voor een parkeer-
vergunning met een gemiddelde wachttijd van 23 maanden.

Ergernissen ondernemers
Ook ondernemers ondervinden last van de parkeerproblema-
tiek. Ondernemers vinden het een probleem dat tarieven voor 
klanten hoog zijn en dat zij toch vaak niet voor de deur kunnen 
parkeren en lang moeten zoeken naar een plek. Ook onderne-
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Voorbeeld van autoluwe inrichting op de Herenstraat, 

Amsterdam Centrumvoor g  na f

mers die bij mensen thuis aan de deur komen, hebben dit soort 
ergernissen. Zij storen zich vooral aan het gebrek aan vrije 
parkeerplekken (bron: ondernemerspanel O+S, november 2011). 

Laag autobezit, maar overal auto’s op straat
De economische waarde van de openbare ruimte in Amster-
dam - straten, pleinen en parken - is de laatste decennia sterk 
toegenomen. Auto’s en autoparkeerplaatsen op straat zijn  
in dit perspectief een steeds belangrijkere belemmering  
geworden om de kwaliteit van de openbare ruimte verder  
te verbeteren. Het autoluwer inrichten van het gebied bin- 
nen de ring is dan ook een belangrijke ambitie van de stad.

Tot nu is het echter lastig gebleken hier resultaten te boeken. 
Het autobezit is relatief laag in vergelijking met andere  
Nederlandse en Europese steden. Toch is er schaarste aan 
parkeerruimte. Onder de duizenden mensen die elke dag 
zoeken naar een parkeerplek, of die jaren op een vergunning 
moeten wachten, is er dan ook weinig draagvlak om nog  
meer parkeerplaatsen op straat op te heffen.

Grootste problemen in het stadscentrum
In het centrumgebied (de binnenstad en delen van Oud-West, 

Westerpark en de Pijp, zie kaart op pagina 6) zijn de wachtlijsten 
bovengemiddeld lang, de bezettingsgraden bijzonder hoog  
en is de openbare ruimte erg schaars. Voor ouderen, gezinnen, 
mensen die voor hun werk op een auto zijn aangewezen, zijn 
deze delen van de stad minder aantrekkelijk geworden. Juist in 
deze gebieden is de aanpak van de parkeerproblemen het 
meest urgent en kan voor Amsterdammers en bezoekers het 
meest worden bereikt.

■ Stadsdelen hebben steeds meer problemen het autoluw-
beleid in de praktijk te brengen. De hoge bezettingsgraden 
zorgen voor grote onrust bij bewoners en ondernemers als 
plekken op straat worden opgeheven zonder compensatie-
maatregelen. In het kader van de herinrichting van een deel  
van de Prinsengracht stelde het stadsdeel Centrum in 2011 
voor om over te gaan van schuin parkeren naar langs parkeren. 
Daarmee zouden 35 parkeerplaatsen langs de Prinsengracht 
moeten verdwijnen. In een door de buurt georganiseerde 
enquête gaf 96% van de respondenten aan bezwaar te hebben 
tegen het opheffen van parkeerplekken. 232 buurtbewoners 
ondertekende een petitie waarin zij zich tegen het opheffen 
van de parkplekken keerden. Het stadsdeel voelde zich als 
gevolg van deze onrust genoodzaakt om het besluit over het 
opheffen van de plekken uit te stellen totdat een onderzoek 
naar compenserende maatregelen was uitgevoerd.

■ Rob Blinkhof, pianostemmer uit Haarlem: “Het gebeurt me 
regelmatig dat ik bij een klant op de gracht moet zijn en geen 
parkeerplek kan vinden. Met mijn busje vol apparatuur is het 
belangrijk in de buurt van de klant te parkeren. Laatst heb ik 
het na een half uur zelfs opgegeven. Ik heb de klant moeten 
bellen dat het me niet ging lukken!”
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Een nieuwe aanpak: 

slimme oplossingen en snel resultaat

■ Iedereen die zelf weleens met de auto naar een parkeerplek 
heeft gezocht weet dat de aandacht voor de weg afneemt met 
het toenemen van de frustratie. Dat is gevaarlijk voor andere 
verkeersdeelnemers. “Op de fiets vind ik naar een parkeerplek 
zoekende automobilisten gevaarlijk. Ze maken onverwachte 
bewegingen, hebben teveel aandacht voor parkeerplekken in 
plaats van het overig verkeer en rijden tergend langzaam.”
(bron: enquête O+S, april 2012).

Het Amsterdamse parkeerbeleid dreigt vast te lopen. Steeds 
meer auto’s op straat, grote parkeerproblemen en een auto-
luwambitie die nauwelijks van de grond komt. De voorbeelden 
van moderne steden als Bordeaux, Stockholm en Toulouse 
tonen echter de uitweg uit deze status quo. Het college kiest  
in dit plan voor het stimuleren van autoparkeren in garages en 
bereikt hiermee dat de Amsterdamse straten autoluwer en de 
parkeerproblemen kleiner worden.

Volle straten, lege garages
Op dit moment staan veel parkeerplekken in bezoekersgara-
ges in het centrumgebied permanent leeg, terwijl de straten  
in de buurt van die garages overvol zijn. Er zijn garages in de 
binnenstad waar in een gemiddelde week nooit meer dan twee 
van de vijf plaatsen bezet zijn. Dit geldt vooral voor de eigen 
openbare garages van de gemeente, maar komt, in mindere 
mate, ook voor bij een aantal commerciële garages. Daarnaast 
staan vooral bedrijfsgarages tijdens de bewonerspiek in de 
avonduren volledig leeg. Volle straten, lege garages. Precies 
het tegenovergestelde van wat het college wil bereiken,  
precies het tegenovergestelde van de situatie in een moderne 
stad als Bordeaux.

Beter benutten bestaande garages
De eerste maatregel is het openstellen van de gemeentelijke 
garages voor vergunninghouders. Iedereen met een vergun-
ning, bewoner én bedrijf, mag vanaf begin 2013 zonder  
meerkosten parkeren in de gemeentelijke garages binnen het 
eigen vergunninggebied. Daarnaast gaat de gemeente ruimte 
voor vergunninghouders huren of kopen in bestaande com-
merciële en particuliere garages van bedrijven en bewoners die 
op dit moment niet gevuld zijn. Gebruik maken van bestaande 
parkeergarages is veel goedkoper dan het realiseren van 
nieuwe garages. 

Deze maatregelen leveren in één klap 3.300 extra parkeer-
plekken voor vergunninghouders op. Ruimte waar eerder  
geen gebruik van werd gemaakt en dankzij dit plan gebruikt 
kan worden om de wachtlijsten te verkorten, de zoektijden  
te verminderen en de openbare ruimte autoluwer en mooier  
te maken.

Belonen van bewuste parkeerders
In de loop van 2013 maakt de gemeente het mogelijk om 
maandelijks minder te betalen voor de parkeervergunning.  
Vergunninghouders die hun auto aan de rand van de stad  
parkeren, bijvoorbeeld ringparkeren op een P+R-locatie, 
kunnen een deel van  hun vergunningtarief terugverdienen. 
Gedacht wordt aan een beloning van enkele euro’s per dag bij 
parkeren aan de ring of een goedkopere vergunning beperkt 
tot parkeren aan de ring. Zo kan maximaal de helft van het ver-
gunningtarief worden terugverdiend. Naar verwachting zullen 

dagelijks 500 vergunninghouders van deze regeling gebruik 
maken.

Belonen van inleveren vergunning
Daarnaast gaat de gemeente de onnodige drempels voor het 
inleveren van de parkeervergunning wegnemen. Als gevolg 
van de lange wachtlijsten zijn veel mensen terughoudend om 
hun vergunning op te geven. Naderhand de vergunning weer 
terug willen betekent immers dat je weer op die lange wacht-
lijst komt. Ondertussen blijft de ongebruikte auto voor de deur 
staan. Van de vergunninghouders gebruikt 19% de auto minder 
dan één keer per week. Om de drempels voor het inleveren van 
de vergunning zoveel mogelijk weg te nemen krijgt iedereen 
een terugkeergarantie. Dat wil zeggen dat Amsterdammers  
na het opgeven van hun vergunning bij een nieuwe aanvraag 
niet meer op de wachtlijst hoeven. Om een extra zetje in de 
goede richting te geven krijgt iedereen die zijn vergunning 
opgeeft (met een minimum van enkele maanden om misbruik 
te voorkomen) eenmalig een tegemoetkoming in de kosten 
van alternatieve vervoersmiddelen. Dit in de vorm van een 
mobiliteitscheque van e 100 voor alternatieven als het OV,  
de fiets of autodelen. 

Met elke vergunninghouder die buiten de stad parkeert en bij 
iedere vergunning die wordt ingeleverd ontstaat ruimte op 
straat. Ruimte die hard nodig is voor lagere bezettingsgraden, 
een mooiere openbare ruimte en kortere wachtlijsten.

Introduceren van een ondernemersjaarkaart
De gemeente introduceert een ondernemersjaarkaart voor 
straatparkeren. De kaart is voornamelijk gericht op en ge-
vraagd door kleine ondernemers in gebieden met een cen-
trumfunctie die veel waarde hechten aan een parkeerplek, 
maar die in het huidige stelsel niet kunnen krijgen (O&S, oktober 

2012). Het tarief van deze kaart is minimaal vergelijkbaar met 
commerciële garages. De hoogte van het tarief is afhankelijk 
van de lokale parkeerproblematiek, oplopend tot circa e 4.000 
per jaar. Het aantal kaarten dat wordt uitgegeven wordt be-
grensd op 1.000. Uitgaande van het verwachte gebruik worden 
hiervoor in totaal 500 plekken gereserveerd. De ondernemers-
jaarkaart wordt pas uitgegeven nadat de andere maatregelen 
ruimte hebben opgeleverd.
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Gebiedsindeling op basis van ernst  
van parkeerproblematiek

 Centrumgebied

 

 19de eeuwse ring ernstige/matige parkeerproblematiek

Slimmer bouwen tegen lagere kosten
Het bouwen van nieuwe garages is vaak duur, maar kan soms 
goedkoper. Bij de bouw van de diepe stations Rokin en  
Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn ontstaat boven het station 
loze ruimte. In deze ruimten zijn parkeergarages gepland die  
in aanleg relatief goedkoop zijn, de bouwkuip is er immers al.  
De gemeente zal deze garages in eigen handen houden en 
open stellen voor vergunninghouders uit de omgeving. Hier-
mee worden ca. 500 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Daarnaast hebben drie stadsdelen vergevorderde plannen 
voor twee garages rond het centrum met in het totaal 1.200 
parkeerplekken. Het gaat om een garage in de Boerenwete-
ring en de Marnixgarage in de Singelgracht. Het college is van 
mening dat deze plannen een bijdrage kunnen leveren aan  
de doelstelling en is bereid deze plannen mede te financieren, 
maar het college hecht er wel aan dat er zoveel mogelijk resul-
taat wordt geboekt tegen zo laag mogelijke kosten. Om deze 
reden zal het college meedenken over kostenbesparende 
maatregelen. Om in aanmerking te komen voor medefinan-
ciering zal beoordeeld worden of de kosten van de garage 
vergelijkbaar zijn met andere garages in een vergelijkbare 
stedelijke omgeving.

In het algemeen geldt de randvoorwaarde dat de financiering 
van nieuwe bewonersgarages niet ten koste mag gaan van de 
gemeentelijke financiën. Dat betekent dat de gemeente de 
reeds voor garages gespaarde middelen zal moeten inzetten, 
en dat het resterende deel betaald moet worden uit de par-
keerinkomsten.

Resultaten 2020
Na de realisatie van de garages in de stations van de Noord/
Zuidlijn, de Boerenwetering en Marnixgarage, uiterlijk 2020, 
worden er in totaal 1.700 extra inpandige plekken gerealiseerd 
voor vergunninghouders in nieuwe garages. Tezamen met de 
3.300 plekken in bestaande garages en de 500 ringparkeerders 
komen er in totaal 5.500 extra plekken voor vergunninghou-
ders bij. Het overgrote deel van deze extra plekken (4.700) 
wordt gerealiseerd in het centrumgebied, waar de parkeerdruk 
het hoogste is. 

De gemeente wil de ruimte die dankzij deze oplossingen op 

straat ontstaat, inzetten om de stad autoluwer te maken en de 
parkeerproblemen substantieel te verminderen. De ontstane 
ruimte wordt gelijk verdeeld over de drie doelstellingen: 
minder parkeerplaatsen op straat, minder zoektijd/onnodige 
autokilometers en kortere wachtlijsten. Indien voor 2020 een 
van de doelstellingen behaald is, bijvoorbeeld een maximale 
bezettingsgraad van 90%, wordt de resterende ontstane 
ruimte verdeeld over de andere beleidsdoelen.

Op basis van deze verdeling zal in dit gebied het aantal op 
straat geparkeerde auto’s in totaal met 15,7% (2.600 auto’s) 
gedaald zijn en kan 9,8% van de plekken op straat (1.700 
parkeerplaatsen) worden opgeheven. Tegelijkertijd neemt in 
dat gebied de wachtlijst (door de inzet van 1.700 parkeerplaat-
sen) met 64% af. De zoektijd naar een plek in de avondpiek 
neemt met meer dan de helft af (54%) tot ongeveer 5 minuten 
(nogmaals door de inzet van 1.700 parkeerplaatsen). Tot slot 
zijn er op termijn ongeveer 500 parkeerplekken nodig om 
maximaal 1.000 afnemers van de nieuwe ondernemersjaarkaart 
te faciliteren.

Buiten het centrum zijn andere  
oplossingen nodig
In de 19de eeuwse ring buiten het directe centrum zijn ook 
parkeerproblemen, maar is het lastiger om slimme en goed-
kope oplossingen te vinden. Er zijn minder commerciële  
of particuliere parkeergarages aanwezig, waardoor er ook 
nauwelijks ongebruikte ruimte is om in te kopen of te huren. 
Het creëren van ruimte voor het wegwerken van de parkeer-
problemen en het realiseren van autoluw is buiten het centrum 
grotendeels afhankelijk van de bouw van nieuwe garages. 
Concrete projecten voor nieuwbouw in dit gebied ontbreken 
echter nog. Bovendien zijn er in vergelijking met het centrum-
gebied veel minder bezoekers die medegebruik zullen willen 
maken van die nieuwe garages en dus een bijdrage zouden 
kunnen leveren aan de financiering. Het overgrote deel van  
de bezoekers aan Amsterdam komt immers voor het centrum 
en wil daarom ook in het centrumgebied parkeren. 
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Het perspectief: een mooier, gastvrijer en  

beter bereikbaar Amsterdam

Ambities op de langere termijn
Met bovengenoemde snelle en slimme maatregelen kunnen al 
voor 2020 belangrijke resultaten behaald worden. De ambities 
van het college reiken echter verder. Het voornemen is om in 
de periode 2020-2025 een volgende stap te zetten met het 
realiseren van nog eens ruim 7000 inpandige parkeerplekken 
binnen de ring A10 (exclusief Noord). 

Een gefaseerde aanpak
Een dergelijk programma vraagt om meerdere redenen om een 
lange adem. Ten eerste betreft het grote projecten met een 
lange voorbereidings- en doorlooptijd, die ook veel ontwikkel-
capaciteit vergen. Definitieve besluitvorming over aanleg kan 
op zijn vroegst aan een volgend college worden voorgelegd. 
Bovendien zijn met de aanleg van de Noord/Zuidlijn-garages, 
de Marnixgarages en de Boerenwetering alle bestaande finan-
ciële middelen uitgeput. 

Om deze planning te halen zal uiterlijk 2020 besluitvorming 
over de laatste garages moeten plaatsvinden. Dit college 
neemt de verantwoordelijkheid op zich om in de resterende 
korte periode maatregelen voor 5.500 te realiseren plekken te 
nemen. De keuze van locatie en financieringsmogelijkheden 
van de overige ruim 7.000 plekken worden overgelaten aan 
volgende colleges. Een aantal stadsdelen heeft aangegeven 
de vergunningtarieven te willen verhogen. Het college wil deze 
inkomsten oormerken voor parkeeroplossingen die bijdragen 
aan de doelstellingen.

■ “Tegenover twee nog in planvorming zijnde garages staat  
een lange lijst mislukte projecten. Zo werd de laatste twee  
jaar een streep gehaald door plannen voor een garage onder  
de Churchilllaan, het Cremerplein, het Westeinde en bij het  
Bellevuetheater”. (bron: Het Parool, 7 december 2011).
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De impasse doorbroken
Met dit Parkeerplan worden de eerste concrete stappen ge-
nomen in een gefaseerde aanpak om deze ambities uiterlijk  
in 2025 volledig te realiseren. Het maakt een einde aan de  
impasse van grote en toenemende parkeerdruk zonder dat  
de autoluwambitie van de grond komt. Het biedt handvatten 
voor aankomende colleges om het beleid uit dit parkeerplan 
verder uit te rollen. Een toekomstgericht parkeerbeleid met 
slimme oplossingen voor de korte termijn en grote maar  
haalbare ambities voor de lange termijn.

Colofon
Concept: DIVV 

Vormgeving: studio 10, Tineke Kooistra. 

Fotografie: Edwin van Eis, Fokko Kuik en Schlijper.nl (pag. 4)

Dit is een uitgave van de dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer van de Gemeente Amsterdam. Oktober 2012.

■ Ruim een kwart van de Amsterdammers geeft aan niet 
zonder auto te kunnen vanwege het bezoek aan familie  
(enquête O+S, april 2012). Janneke Vermeulen, moeder van twee 
kleine kinderen in Amsterdam Oost: “Ik fiets veel en zit ook 
vaak in de tram, maar met twee kleine kinderen hebben we 
echt af en toe een auto nodig. Als we naar familie buiten  
de stad gaan bijvoorbeeld: dan ben ik blij dat ik met vriend,  
kinderen, kinderwagen, reisbedje en speelgoed in de auto  
kan springen. Ik heb veel respect voor jonge gezinnen die  
zulke ritten met de trein doen!”
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