
Anne Eijsten
van de 

Vrienden van
de Singelgracht

over wijziging van het bestemmingsplan
vanwege de voorgenomen bouw van de 

Singelgrachtgarage



U staat voor een belangrijke beslissing. 
De wijziging van het bestemmingsplan

en de voorgenomen investering
moeten gerechtvaardigd zijn door feiten

en cijfers, niet door meningen. 



Het plan om 800 parkeerplaatsen van 
het maaiveld te verdwijnen om in de 

garage 1 op 1 te worden
gecompenseerd, is volledig gebasseerd
op de aanname dat er in het 40-jarige 
bestaan van de garage behoefte blijft

aan parkeerruimte voor 800 auto’s.  



Die aanname klopt niet meer, want 
mobiliteit is veranderd in de laatste jaren

en de laatste maanden gaat het

heel hard!



Om aan te tonen dat de oude aannames over 
parkeerbehoefte niet meer kloppen wil ik

binnen met u vooruit kijken

tot

2063



U kijkt hier naar
een situatie die
binnenkort niet
meer bestaat!



Een fossiele
auto

(op bezine
of gas) 

Een menselijke
bestuurder

met een
auto in eigen

bezit



Elektrisch
rijden

Autonoom
rijden

Taxi- en
ridesharediensten



De vraag is niet OF dit gaat gebeuren, maar

wanneer



Wanneer denkt u dat 80% van de Amsterdammers:
elektrisch rijdt; mobiliteit deelt; autonoom rijdt?

2010   ’15   ’20    ’25   ’30   ’35    ’40   ’45    ’50   ’55   ’60    ’65



in
2040?



Autonoom rijdende auto’s*
*die nooit parkeren



Garages zijn dan remises



Schiphol ‘Smart’ parking

Parkeerplaatsen worden parken



Parkeergarages worden musea



Weten we het zeker? 
Het lijkt zo futuristisch?



Bron: Amsterdamse
thermometer van de 
bereikbaarheid 2016



Het is waar dat de bevolking groeit
in Amsterdam

maar NIET
In Centrum en West



Bron: Amsterdamse
thermometer van de 
bereikbaarheid 2016



Wachtlijsten parkeervergunningen
Amsterdam per buurt
november 2013 / mei 2017.
Gedaald van 6.697 naar 1.200.
Jordaan/Grachtengordel
van 2.250 naar 148!

Jordaan/ Grachtengordel

Oud-West Zuid 1.4



Projectie van 2013 tot 2063 van huidige afname aan behoefte aan vergunningen
(2013/2017) en het effect van de 800 plaatsen die van het maaiveld verdwijnen

0,666%

800 = slechts
0,66% van totale
aantal
huishoudens met 
een vergunning

In 2023 800 parkeerplaatsen van maaiveldRest wachtlijst
(6999  > 1,300 nu)

120,000 parkeer
vergunningen



• voor fossiele auto’s;

• voor particuliere autobezitters

• in de bebouwde kom

is waanzin!

Feit is dat de behoefte aan traditionele
parkeerruimte verdampt in de komende decenia, 
dus een bestemmingsplan wijzigen voor een
parkeergarage in 2017:



Een fossiele garage opleveren in 2023 is net 
zo iets als je kinderen een Nintendo 64 geven.
Hartstikke leuk in 1992, maar nu niet meer.

.Eis eerst en voortdurend onderzoek naar en cijfers omtrent: 
- de bezettingsgraad van huidige garages (m.n. Centrum en
West)
- afname van de wachtlijsten voor parkeervergunningen
- wat het kost om een fossiele garage veilig om te
- Korte en lange termijn ontwikkeling van autonoom rijden



Vragen over de toekomst?


