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Datum besluit B&W 11 september 2012

Onderwerp

Vaststellen Meerjarenplan Fiets 2012 tm 2016

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

1. Vaststellen van het ‘Meerjarenplan Fiets 2012 – 2016’ met als belangrijkste 
onderdelen:

A) Analyse
- Het gebruik van de fiets door Amsterdammers is de afgelopen 20 jaar met meer 

dan 40% gegroeid, vooral binnen de ring A10.
- Economisch gezien is fietsen de verstandigste manier van verplaatsen, de kosten 

van de fiets zijn zowel voor de gebruiker, de gemeente als de maatschappij lager 
dan de kosten voor het Openbaar Vervoer en de auto.

- Als de groei van het fietsgebruik niet had plaatsgevonden, dan was de overheid 
jaarlijks ongeveer € 40 miljoen duurder uit door noodzakelijke investeringen in 
infrastructuur en OV-subsidies. Daar staat tegenover dat door de toename van 
het aantal verkeerongevallen de maatschappelijke kosten jaarlijks € 20 miljoen 
hoger liggen.

- De groei van het fietsgebruik zet door, vooral binnen de ring A10 en naar de 
treinstations (een groei tot 25% in 2020). 

- Fietsvoorzieningen in de binnenstad zijn onvoldoende ingesteld op de groei van 
het fietsgebruik: 

o De bereikbaarheid van NS-stations verslechtert, omdat fietsers niet meer 
dicht bij de entree van de stations kunnen parkeren.

o Op het drukste deel van het fietsnetwerk, binnen de ring A10, zijn de 
fietspaden vaak niet breed genoeg, hier gebeuren ook de meeste 
verkeersongevallen.

B) Doorkijk tot 2040, doelstelling en strategie
- Doorkijk tot 2040:

o tot 2020 nog 38.000 extra plekken nodig, vooral bij stations en in de 
binnenstad, investeringen lopen op tot € 90 miljoen, hiervan is ongeveer 80% 
gedekt. 

o na 2020 nog 80.000 plekken in overige gebieden, investeringen lopen op tot € 
80 miljoen; 

o een betaalconcept om het lang parkeren op de drukste locaties te reguleren is 
op termijn onontkoombaar.

- Doelstelling van het MJP Fiets 2012 – 2016: 
o Je fiets snel en veilig kunnen parkeren.
o Met de fiets snel, veilig en comfortabel door de stad fietsen.

- Strategie van het MJP Fiets 2012 – 2016:
o Verschuiving van investeren in fietsnetwerk, naar investeren in fietsparkeren;
o Van een fijnmazig netwerk met smalle fietspaden naar een grofmazig netwerk 

met brede fietspaden – uitwerking in Mobiliteitsaanpak(Plusnetten);
o Slimmer inzetten van bestaande middelen, budgetten voor de inefficiënte 
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Fietspunten gebruiken om het aantal beschikbare rekken bij stations te 
vergroten; 

o Beter benutten van de bestaande fietsparkeercapaciteit, door langparkeren in 
stallingen te beprijzen en kort parkeren gratis aan te bieden en meer in te 
zetten op parkeerduurbeperking.

o Experimenteren met nieuwe fietsparkeerconcepten.

C) De maatregelen
Je fiets snel en veilig parkeren
- Treinstations:

o Gefaseerd invoeren Fietspunt-concept bij inpandige stallingen: eerste dag 
gratis parkeren, daarna betaald; 

o Parkeerduurbeperking van 14 dagen voor fietsparkeren in de openbare 
ruimte;

o Grote inpandige stallingen bij Zuid en CS, extra plekken in de openbare 
ruimte bij overige stations (daar waar nodig).

- Rode Loper en Leidseplein:
o Instellen van een maximum parkeerduur bij de drukste bestemmingen;
o Uitbreiden van het aantal fietsparkeerplekken in de openbare ruimte, inzet van 

flexibele fietsparkeervoorzieningen om pieken op te vangen. 

- Overige gebieden:
o Uitbreiding van het aantal fietsrekken bij metrostations met een tekort;
o Intensivering van de handhaving op verlaten fietsen en wrakken - stadsdelen 

intensiveren hun handhavingsactiviteiten, waarmee het aandeel verlaten 
fietsen en wrakken teruggebracht kan worden van gemiddeld 10% naar 5%;

o Opstellen van nieuwe stallingsnormen voor kantoren, voorzieningen en 
woningen, waarbij ook aandacht is voor bakfietsen en scooters.

Met de fiets snel, veilig en comfortabel door de stad fietsen
- Lange termijn: invoering van plusnet Fiets (brede, vrijliggende fietspaden) –

onderdeel van de Mobiliteitsaanpak Amsterdam;
- Korte termijn: fietsvoorzieningen op de meest onveilige delen van het regionaal 

netwerk fiets verbreden en voorzien van rood asfalt;
- In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012 – 2015 wordt beschreven wat de 

gemeente doet om de overlast te beperken en het aantal ongevallen met brom-
en snorfietsers te verminderen. Het college zal zich in de komende periode nader 
beraden over de aanpak van de problematiek.

- Verbeteren doorstroming op kruispunten;
- Voorbereidende werkzaamheden om in de looptijd van het Meerjarenplan 

besluiten te nemen over de aanleg van nieuwe verbindingen. De verbinding langs 
de Kostverlorenkade (tussen Amstelveen en Stadsdeel West) heeft de grootste 
meerwaarde voor fietsers.

D) De organisatie
- Afstoten van de Fietspunten Beursplein, Timorplein, De Munt en 

Binnengasthuisterrein, omdat deze Fietspunten nauwelijks bijdragen aan de 
beleidsdoelstellingen;

- Vergroten van de capaciteit van het Fietsdepot;
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- Oprichting van een kennisplatform fietsparkeren;
- Programmamanager fietsparkeren om de voorstellen in dit Meerjarenplan uit te 

voeren;
- Uitdragen van het succes van de fiets.

2. In te stemmen met het financiële overzicht. De totale projectkosten voor de 
periode 2012 – 2016 bedragen € 74 mln. In het Mobiliteitsfonds is voor deze 
periode € 49,9 mln. opgenomen voor investeringen in de fiets. Er wordt 
daarnaast rekening gehouden met:

-  een dekking van € 6,8 mln door de vrijgevallen middelen van het programma 
Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS). De besluitvorming over de inzet van de 
vrijgevallen middelen VGS vindt na het zomerreces plaats;

- een dekking van € 4,5 mln door de stadsdelen (portefeuillehouders hebben in het 
PHO van 25 juni ingestemd met het MJP Fiets 2012 – 2016);

-  een dekking van € 12,8 mln door de Stadsregio Amsterdam (bijdrage aan 
ontbrekende schakels) en Prorail (bijdrage aan stallingen CS);

3. In te stemmen met het voorstel om met de vaststelling van het MJP Fiets de 
volgende initiatiefvoorstellen van GroenLinks af te doen:

- Fietser Koning
- Fietscoach, orde scheppen in de fietschaos
- Over vakken, geruimde wrakken en andere gemakken

Wettelijke grondslag

Artikel 169 van de Gemeentewet

Bestuurlijke achtergrond

In de op 17 februari 2011 vastgestelde Structuurvisie 2040 wordt aangegeven dat de 
kwaliteit van leven in de stad steeds belangrijker wordt. Vooral binnen de ringweg 
A10, waar de druk op de ruimte het grootst is, moet meer ruimte worden gecreëerd 
voor voetgangers en fietsers. In de Mobiliteitsaanpak Amsterdam worden de 
voornemens op het gebied van verkeer en vervoer uit de Structuurvisie verder 
uitgewerkt voor de middellange termijn 2025. Het meerjarenplan fiets is één van de 
uitvoeringsplannen die hier op aansluiten.

Reden bespreking

Actieve informatieplicht college

Uitkomsten extern advies

- Bespreking van het concept Meerjarenplan Fiets met de Stadsregio Amsterdam: 
Stadsregio ondersteunt de hoofdlijnen van het Meerjarenplan Fiets

- Bespreking met de Fietsersbond: in grote lijnen positief over het Meerjarenplan 
Fiets.

Geheimhouding

n.v.t.
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Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 01 Meerjarenplan Fiets 2012 – 2016
02 Beantwoording van drie initiatiefvoorstellen van Groenlinks

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Thomas Koorn, telefoonnummer 06 – 83 64 75 51, t.koorn@ivv.amsterdam.nl
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