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Bestuur Stichting Vrienden van de Singelgracht (VVS)  
p/a Nassaukade 74  
1052 CS Amsterdam  
 
PERSOONLIJK AFGELEVERD 7 JUNI 
Aan de Raad van State  
Afdeling Bestuursrechtspraak  
Kneuterdijk 22 
2514 EN Den Haag 
 
Amsterdam, 5 juni 2018 
 
Betreft: aanvullende bezwaren van de VVS naar aanleiding van het verweerschrift 
Gemeente Amsterdam van mr. A.R. Klijn MRICS, advocaat/ NautaDutilh, ingekomen 14 mei 
bij de Raad van State inzake beroep VVS tegen het raadsbesluit van de gemeente 
Amsterdam op 27 september 2017 tot vaststelling/herziening van het bestemmingsplan 
Singelgrachtgarage Marnix met kenmerk NL.IMRO.0363.E1601BPGST-VG01. 
 
Geacht college, 
 
Hierbij zendt de Stichting Vrienden van de Singelgracht (hierna te noemen Stichting) u 
aanvullende opmerkingen en bezwaren naar aanleiding van het verweerschrift van de 
Gemeente Amsterdam.  
Vanaf 2009 is het aantal personen, instanties en deskundigen inzake de Singelgrachtgarage 
zodanig vaak gewisseld dat er in de officiële stukken - via het elkaar doorgeven van de gang 
van zaken - een geheel ander beeld van de geschiedenis van de Singelgrachtgarage ontstaan 
is dat niet meer strookt met de werkelijkheid. Met name de weerstand en het verzet van de 
bewoners is weggeschreven en verdwenen.  
In onderstaande beschouwing wordt een en ander uiteengezet. 
 
Voorgeschiedenis 
1.1.   
In 2008 werden de bewoners uit de Frederik Hendrik Buurt geïnformeerd over de komst van 
een ondergrondse parkeergarage in de Singelgracht tussen Zaagpoort en Raampoortbrug.1  
Dit plan was in samenspraak tussen de VVD portefeuillehouder van stadsdeel Centrum en 
GroenLinks portefeuillehouder stadsdeel Westerpark voorbereid nadat bewoners van 
stadsdeel Centrum zich in 2005 en 2006 hevig hadden verzet tegen de komst van een 

                                                           
1
 Enkele documenten in dit aanvullend beroepschrift zijn te vinden op https://www.amsterdam.nl/parkeren-

verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/ 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/
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ondergrondse parkeergarage onder de Westerstraat. In stadsdeel Centrum bleek geen 
draagvlak te zijn om parkeergarages te bouwen. Noch onder de Westerstraat, noch onder de 
Elandsgracht, en ook niet onder de Appeltjesmarkt of het Raamplein·. In deze 
verantwoording staat ook dat Stadsdeel Centrum een experiment gaat houden met een 
parkeergarage onder de gracht, om ervaring op te doen met parkeergarages onder water.  
Citaat: 
 

“Het Dagelijks Bestuur heeft de voorbereiding opgepakt (of werkt mee aan de voorbereiding 
in het kader van grootstedelijke en particuliere projecten) van vijftien garages (Nota 
Bereikbaarheid Binnenstad 2004-2009, p. 28). Inmiddels zijn dit er 
twintig (halfjaarrapportage aan Commissie Inrichting Openbare Ruimte). 
Om bovenstaande uitgangspunten te realiseren worden/wordt: pagina 45  
- een experiment gehouden met een parkeergarage onder een gracht, om ervaring op 
te doen met parkeergarages onder water. 
Het Dagelijks Bestuur ontwikkelde plannen voor parkeergarages onder de Westerstraat en de 
Elandsgracht voor in totaal 400-800 auto s. Naar aanleiding van de inspraak en het gebleken 
gebrek aan voldoende draagvlak in de buurt voor de voorstellen, zijn er drie 
buurtconferenties gehouden. Op basis van de uitkomsten van deze conferenties heeft het 
Dagelijks Bestuur een principebesluit genomen over de aanpak van de hoofdstraten, 
pleinen en plantsoenen in de Jordaan. De stadsdeelraad besluit hier op 2 maart 2006 over. 
Pagina 46 

 
1.2 
De wandelpromenade Singelgracht is geen idee van de bewoners van stadsdeel Centrum en 
Frederik Hendrikbuurt, maar vloeit voort uit het convenant Singelgrachtzone dat bestuurders 
van stadsdelen Amsterdam hebben gesloten met Centrale Stad. 
“Bestuurders van de stadsdelen rond de Singelgracht hadden met centrale stad afgesproken 
om stapsgewijs een wandelpromenade met vrij liggend fietspad langs de Singelgracht te 
maken. De Singelgracht van Rijksmuseum tot Leidseplein was al klaar, het is de bedoeling 
deze wandelallee met bestaande bomen ook hier te realiseren”.2 
 
Het convenant waar de portefeuillehouder naar verwijst is de Nota Ruimtelijke 
Randvoorwaarden Singelgrachtzone van 2003. 3 
In haar voorwoord schrijft Hester Maij, Wethouder Openbare Ruimte het volgende:  
“Voor u ligt een plan om de Singelgrachtzone te verfraaien. Deze ring rond de binnenstad is 
nu al een markante strook in de stad, waar mogelijkheden liggen om het verblijfsklimaat ook 
voor de voetganger en de fietser aantrekkelijker te maken. Een kwaliteitsimpuls maakt de 
openbare ruimte van deze belangrijke stadsroute tot een herkenbare ruimtelijke eenheid ”. 
 
Er werd door de gemeente advies gevraagd aan de Amsterdamse Raad voor de 
stadsontwikkeling (ARS). Ten aanzien van de bouw van parkeergarages staat in dit advies het 
volgende: 

                                                           
2
 Verslag informatieavond 11 juni 2008, pagina 1 openingswoord Dirk de Jager, verantwoordelijk portefeuillehouder stadsdeel Westerpark. 

3 Deze nota is behandeld door de Dagelijks Besturen van de betrokken Stadsdelen: Centrum, Westerpark, Oud West, 

Amsterdam Oud Zuid en Oost-Watergraafsmeer. 

De nota werd op 19 november 2003 door de Raad van de Centrale Stad vastgesteld. De dienst IVV kreeg daarbij opdracht 

een uitvoeringsperspectief op te stellen. 
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Aanbevelingen: 
1. Vul niet zomaar garage-wensen in, verdedig primair beleving en gebruik van de openbare 
ruimte 
2. Vermijd dat auto’s van buiten de stad zover naar binnen worden ingehaald om te 
parkeren. 
3. Ga terug naar het uitgangspunt: Kleine buurtgarages voor bewoners/bedrijven aldaar. 
4. Voorkom concurrentie met transferia aan de stadsrand.4 

 
1.3  
In het vervolg van de voorbereidingen en de besluitvorming rond de Singelgrachtgarage 
Marnix, bleek niemand van de raadsleden in stadsdeel Westerpark de Nota Ruimtelijke 
Randvoorwaarden Singelgrachtzone gelezen te hebben dan wel te kennen. Evenmin had 
men kennis genomen van de kritiek en de adviezen5 van ARS.  
Dat kon ook niet want deze stukken – ten behoeve van het indienen van zienswijzen - lagen 
niet ter inzage bij het Concept Integraal Programma van Eisen Singelgrachtgarage Marnix 
oktober 2009. Op dringend verzoek van de Vrienden van de Singelgracht heeft men deze 
leemte gedeeltelijk en pas laat hersteld.   
De voortdurende wisselende personen in raden en stadsdeelraden, het opheffen van de 
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO), ARS, DiVV6 en andere instanties heeft er toe geleid dat in 
het collectieve geheugen geen plaats meer was voor het idee om de Singelgrachtzone juist 
te verfraaien: 
“De Singelgrachtzone is onmiskenbaar een gebied met een eigen identiteit. Alle 
ontwikkelingen moeten erop gericht zijn een grotere mate van herkenbaarheid, samenhang 
en eenheid in deze zone te bereiken: een sterke ketting. Bovendien moet het weer een 
mooie zone worden: een sieraad voor de stad, een parelketting. Hiertoe moet ook de 
herkenbaarheid van de bijzondere plekken, de poorten naar de binnenstad, worden 
vergroot: glanzende parels”. 7 
Men was alleen gericht op de bouw van parkeergarages en de inpassing van de in- en uitrit 
in een van de bijzondere plekken, een parel, uit de Nota. 
Al eerder had de secretaris van ARS in 2003 bij twee wethouders van stadsdeel Centrum aan 
de bel getrokken vanwege het gebrek aan collectief geheugen. Zie bijlage 1 
 
 
 

                                                           
4
 November 2001 Adviesnr. 262 Serie 2001, nr.18 Over de CONCEPT-NOTA: ‘RUIMTELIJKE 

RANDVOORWAARDEN SINGELGRACHTZONE’ aan de Wethouder Openbare Ruimte Centrale Stad, mw. S. 
Wethouder Verkeer en R.O. Centrale Stad, dhr. D. Stadig Portefeuillehouder O. R. Binnenstad, mw. B. Irik 
Portefeuillehouder Stadsdeelwerken Oudwest, mw. H. Dankbaar Portefeuillehouder Inrichting O.R. 
Westerpark, dhr. F. Kramer Portefeuillehouder O. R. Oudzuid, dhr. J. Blaas, Portefeuillehouder O. R. 
Oost/Watergr.meer, dhr. P. Sertons. 
5
 Te noemen: 1. Singelgracht, het collier van Amsterdam, een studierapport van de Amsterdamse Raad voor de 

Stadsontwikkeling over de ruimterijke kwaliteit van de Amsterdamse singelgracht: een pleidooi 
voor een nieuwe kijk op de voormalige stadswal: tussen structuurplan bestemmingsplan; 2. 
SINGELGRACHTGARAGES, een bijdrage aan de gedachtevorming,  Uitgesproken op Thema-avond over 
Singelgrachtgarages georganiseerd door de Deelraad Amsterdam-Centrum d.d. 22 februari 2005. 
6
 Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. 

7
Nota van Uitgangspunten Singelgrachtzone Openbare Ruimte, juni 1997 pagina 4.  
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1.4  
Overigens is de discussie en het denken over parkeergarages in de Singelgrachtzone veel 
eerder gestart. 
Al in 1993 had de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) van de gemeente Amsterdam in het 
Verkeers- en inrichtingsplan van 1993 op pagina 47 gesteld: 
“Ten aanzien van de parkeerbehoeften kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  
( - ) 
-De nieuwe garagelocaties zijn geconcentreerd langs de Singelgracht, om de afgelegde 
afstand in de binnenstad van de bezoekersverplaatsingen tot een minimum te beperken.  
- Voor bezoekers zijn 5.000 plaatsen beschikbaar, waarvan 2.800 aan de buitenkant van de 
binnenstad langs de Singelgracht en 2.100 in of in de buurt van het stadshart. ”(sic) 
 
Op 9 december 1999 verscheen het startdocument Singelgrachtgarages. Daar wordt 
uitgegaan van de situering van garages onder het water van de Singelgracht. ‘De toegangen 
worden daarbij gedacht vanaf de buitenring, gesitueerd in het hart van de weg’.  
 
1.5 Geen maatschappelijk draagvlak 1 
In tegenstelling tot de bewering onder 1.5 door verweerder, het raadgevend referendum in 
2010 werd gehouden op initiatief van bewoners van stadsdeel Westerpark. Alle 
handtekeningen die nodig waren om een referendum te kunnen houden waren verkregen in 
stadsdeel Westerpark. Dat was ook logisch, want - lang voor de fusie met stadsdeel Oud-
West, Bos en Lommer en de Baarsjes - heeft de Raad van Westerpark op basis van de toen 
geldende referendumverordening Westerpark,  dit besluit genomen. 
In de raadszaal van Westerpark, afgeladen met tegenstanders van parkeergarage Marnix, 
besliste de raad van Westerpark met 1 stem verschil dat het referendum gehouden moest 
worden in het nieuwe stadsdeel West. 
De Stichting heeft in de Raad nog gepleit om anderszins te beslissen, helaas zonder succes. 
Voor de inhoudelijke argumenten van de VVS verwijst de Stichting naar pagina 50, 51 en 52 
van de bundel Wanneer zegt u nou eens Stop! Achtergrondinformatie voor de raadsleden 
van Westerpark en Centrum ter voorbereiding van het go/ no-go-besluit Marnixgarage te 
nemen in januari 2010. Met Update WOB en Referendum Juni 2012.8 
 
1.6 De uitslag van dit referendum was:  

Westerpark 
Bos en 

Lommer Oud west Baarsjes totaal Keuze totaal 
5864  4202  7037  6055  23158 VOOR 50,80% 
7286  4173  5684  5288  22431 TEGEN 49,20% 

           
           

13150  8375  12721  11343  45589 Totaal  
215  229  377  368  1189 Blanco  

65  48  65  57  235 Ongeldig  
13430  8652  13163  11768  47013 Tot+Bl+Ong  
28334  23712  27575  27773  107394 Kiesger.  

47,4  36,49  47,74  42,37  43,78 Opkomst  
                                                           
8
 Deze bundel maakt deel uit van deze brief en is als bijlage 2 bijgevoegd.  
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Met een verschil van 726 stemmen van de in totaal 47.013 uitgebrachte stemmen hebben 
de bewoners van de 3 toegevoegde stadsdelen er voor gezorgd dat verweerder onder 1.5 
kan zeggen dat het referendum ‘positief’ uitviel. 
In stadsdeel Westerpark waar de handtekeningen waren opgehaald om een referendum 
mogelijk te maken en waar de raad de beslissing over de parkeergarage Marnix had 
voorbereid, was de meerderheid van de stemmen echter tegen.9 
 
1.7. Geen maatschappelijk draagvlak 2 
In het artikel Je hebt leugens, grote leugens en je hebt statistiek, analyseert de Stichting het 
rapport van O+S10 (onderzoek onder de bewoners van Westerpark en Centrum) op grond 
waarvan de stadsdelen Centrum en West een persbericht de wereld in brachten met de kop: 
Negenveertig procent van de bewoners vindt de garage een goed plan. 
De Stichting heeft ernstige bezwaren geuit tegen deze interpretatie van dit rapport. 
Er is geaggregeerd wat te aggregeren was, maar de nuanceringen van bewoners in de 
antwoorden op de open vragen zijn niet meegenomen. Daarnaast waren de telefonische 
vragen suggestief.  
Voor een toelichting hierop, zie de bundel van bijlage 2 Wanneer zegt u nou eens Stop! 
Pagina 54 t/m 57. 
 
1.8 
Kortom:  

 De Singelgrachtgarages waren plannen uit de tijd dat de auto nog heer en meester 
was en bezoekers met de auto welkom waren in de stad. Kritiek van deskundigen en 
bewoners hierop is genegeerd. 

 Het verfraaien van de Singelgrachtzone begon met de Nota van Uitgangspunten 
Singelgrachtzone van 1997. Deze nota is tot stand gekomen op initiatief van de 
wethouder beheer Openbare Ruimte Centrale Stad, mevr. dr. G. ter Horst. Deze nota 
is vervaardigd door Edwin Santhagens BNS/BNT en Monique R. de Vette van Buro 
Sant en Co, in opdracht van gemeente Amsterdam (Binnenstad en de stadsdelen 
grenzend aan de Singelgrachtzone). 

 Dit rapport leidde uiteindelijk tot de Nota Ruimtelijke Randvoorwaarden 
Singelgrachtzone van 2003. “Op de overgang van de binnenstad naar de 19e eeuwse 
gordel wordt rust en ruimte teruggewonnen op het verdichte en drukke stedelijk 
weefsel. De promenade langs het water gaat die ruimte bieden. Samen met de 
betrokken stadsdelen is een voorstel gemaakt waarin de parkeerplaatsen onder de 
opvallend fraaie, markante bomen langs het water tot wandelpromenade 
omgevormd wordt.  
Onder de locaties voor parkeergarages langs de Singelgrachtzone werd de 
Singelgrachtgarage Marnix overigens niet genoemd  

 De plannen van de Singelgrachtgarage Marnix zijn het gevolg van het hevige verzet in 
2006 van de bewoners van de Noord Jordaan tegen een grote garage onder de 
Westerstraat. 

                                                           
9
 Zie vervolg discussie over dit referendum pagina 60 t/m 64 van de bundel in bijlage 2 

10
 De naam is veranderd in Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. Deze 

instelling ‘helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en 
publiceren van statistische informatie over Amsterdam en het uitvoeren van beleidsonderzoek. ‘  
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 De Singelgrachtgarage Marnix is in het referendum van 2010 afgewezen door de 
bewoners van Westerpark, waar de garage gepland is. 

 De herinrichting van het Frederik Hendrikplantsoen vond plaats in 2012. De plannen 
voor de Wandelboulevard en de Singelgrachtgarage Marnix werden nog steeds 
bestreden door veel bewoners, maar door politici verder uitgewerkt.11 

 Op 23 juni 2009 publiceerde heeft stadsdeel Westerpark de nota Visie en aanpak 
Frederik Hendrikbuurt vastgesteld. Doelstelling van deze nota was een integrale 
aanpak ter verbetering van de FH-buurt. Het gaat om verbeteringen van de 
woningvoorraad, leefbaarheid en maatschappelijke voorzieningen, economische 
bedrijvigheid, veiligheid verkeer en openbare ruimte.  

 Over de Singelgrachtboulevard wordt het volgende gezegd in die nota: 
Singelgrachtboulevard 
Een belangrijke geplande ingreep is de ontwikkeling van de Singelgrachtboulevard. 
Het gaat hier om het opheffen van parkeren langs het water en zodoende een 
wandelzone vorm te geven op de oever van de Singelgracht. Deze zone loopt langs 
alle stadsdelen grenzend aan de Singelgracht, zoals vastgelegd in de Nota Ruimtelijke 
Randvoorwaarden Singelgrachtzone door de gemeenteraad vastgesteld op 19 
november 2003. Een fraaie impuls op stedelijk niveau, maar ook voor de Frederik 
Hendrikbuurt zelf. Belangrijke aandachtpunten bij de ontwikkeling van deze 
boulevard zijn het compenseren van de parkeerplaatsen die langs het water 
opgeheven worden, het realiseren van voldoende, goede en veilige oversteekplekken 
en het vergroten van de attractieve waarde en kwalitatieve uitstraling van de oever- 
en water-gerelateerde voorzieningen en boten. 

 Het Plan Openbare Ruimte Frederik Hendrikbuurt is van 2014 en betreft eigenlijk het 
sluitstuk van de nota Visie en Aanpak Frederik Hendrikbuurt namelijk de herinrichting 
van de openbare ruimte na het opheffen van parkeerplekken vanwege de komst van 
de garage en de komst van de wandelboulevard. 

 Toen de overdracht van stadsdelen naar Gemeente plaatsvond in 2016 was er nog 
geen plan inrichting Noordelijke Jordaan. Pas na de informatie van 21 september 
2016 is er een werkgroep gekomen met enkele bewoners uit de Jordaan. Dat heeft 
geleid tot het Buurtplan Openbare Ruimte Noord Jordaan. 

 Pas halverwege 2017 zijn deze drie plannen aan elkaar gekoppeld op de website 
https://www.amsterdam.nl/parkeren verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/ 

 In elke fase van de besluitvorming in de Gemeenteraad is elke keer door bewoners 
uitvoerig protest aangetekend tegen de komst van parkeergarage Marnix als ook 
tegen het bestemmingsplan dat de komst van deze garage mogelijk moet maken. 
Dat gebeurde onder andere bij de totstandkoming van de MobiliteitsAanpak 
Amsterdam (MAA) van wethouder E. Wiebes, bij de besprekingen uitvoeringsbesluit 
Mobiliteit, bij de besluitvorming voor het beschikbaar stellen krediet en de 
vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan. 

 
  

                                                           
11

 Zie onder andere de website van de Vrienden van de Singelgracht (www.vriendenvandesingelgracht.nl) en 
die van Singelgracht Wacht (https://singelgracht-garage.webnode.nl/) 

https://www.amsterdam.nl/parkeren%20verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/
file:///C:/Users/P.M/Desktop/verweer%20RvS/www.vriendenvandesingelgracht.nl
https://singelgracht-garage.webnode.nl/)
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1.9 
Verweerder maakt in het verweerschrift een aantal opmerkingen over de rol van de 
bewoners. 
(1.12) “Flankerend aan het bestemmingsplan zijn daartoe vanaf 2007 in nauw overleg met 
werkgroepen bestaand uit buurtbewoners plannen ontwikkeld voor de inrichting van de 
openbare ruimte van het verzorgingsgebied. 
Onder 1.18 “daartoe zijn in samenspraak met buurtbewoners concrete 
herinrichtingsplannen ontworpen voor de directe omgeving van de geprojecteerde 
Singelgrachtgarage.  
 
De Stichting merkt op dat al die buurtbewoners die hier genoemd worden, bijna allemaal 
deel uit maakten van de voortdurend verzet biedende Vereniging, later Stichting Vrienden 
van de Singelgracht en de in 2013 opgerichte nieuwe Stichting Singelgrachtwacht 12. 
Elke suggestie dat de Singelgrachtgarage en de wandelboulevard het gevolg zijn van in pais 
en vree tot stand gekomen plannen is een gotspe.  
De wandelboulevard en de parkeergarage Marnix zijn bestuursbesluiten geweest, waar tot 
op de dag vandaag geen tot weinig maatschappelijk draagvlak voor is.  
Zodra de plannen voor de Singelgrachtgarage Marnix meer vorm kregen is de weerstand 
vanuit FH-buurt en Marnixbuurt alleen maar toegenomen. 
 
1.10 Nieuw denken 
Kennelijk is 2018 ook het nieuwe college wethouders van de Gemeente Amsterdam eindelijk 
om en sluit zich aan bij onze, al jarenlang verspreide ideeën. 
 
Zo staat er in het coalitieakkoord van de nieuwe bestuurders in Amsterdam: 
1. “Nieuwe parkeergarages worden alleen nog dichtbij de A10 of daarbuiten gerealiseerd, 
met nadruk op Park and Ride-voorzieningen. Ook komt er meer ruimte voor de fiets en 
wordt de fietsinfrastructuur verbeterd. 2. Het dubbelgebruik van reeds bestaande 
particuliere garages wordt gestimuleerd. 3. Amsterdam gaat een voortrekkersrol spelen in 
nieuwe mobiliteitsconcepten om autobezit te verminderen en bereikbaarheid te vergroten. 
Onderdeel hiervan is een onderzoek naar een gemeenschappelijk platform voor 
deelconcepten.13 
 
NB Een vraag die blijft hangen: Is de Singelgrachtgarage Marnix nieuw of alweer oud?  

                                                           
12

 https://singelgracht-garage.webnode.nl/ De actiegroep vanuit de Marnixkade en Noord  Jordaan. 
13

 COALITIEAKKOORD GROENLINKS/D66/PVDA/SP, mei 2018, Een nieuwe lente, een nieuw geluid pagina 46 en 
47; https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/nieuwe-amsterdamse/ 

https://singelgracht-garage.webnode.nl/
https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/nieuwe-amsterdamse/
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2.0 Luchtkwaliteit 
In het verweerschrift onder 2.2 stelt verweerder dat het grootste zorgpunt dat door 
appellanten gedeeld wordt de luchtkwaliteit is. 
Gezien onze voortdurende en consequente stellingname vanaf 2009 laat de Stichting in het 
midden of deze bewering klopt.  
 
2.1 Afname zoekverkeer 
Verweerder stelt onder 4.2 “dat er nu auto’s onder de grond worden gebracht. Het 
zoekverkeer zal verminderd worden nu in plaats van het zoeken naar een parkeerplek als het 
druk is, duidelijk is waar plek kan worden gevonden.”  
 
De Stichting stelt zich op het standpunt dat nergens is aangetoond dat er minder 
zoekverkeer zal komen. 
De reeds doorgevoerde herinrichting van de Frederik Hendrikbuurt met zijn nog steeds vele 
en bredere parkeerplekken in combinatie met het feit dat in de Westerstraat (Noord 
Jordaan) een gering aantal parkeerplekken opgeheven wordt, zal het zoekverkeer niet 
verminderen. Eerst wordt door de bewoner gekeken naar een plek voor de deur, immers 
parkeerplekken zat, pas als dit niets oplevert zal men naar de garage kunnen.  
Ook is in het verkeersmodel niet meegewogen dat veel automobilisten eerst hun 
kinderen/boodschappen afzetten voor de deur en vervolgens naar een plek gaan zoeken. 
Zo staat te lezen in de Nota van Antwoord Zienswijzen:14 
 

“ Opmerking 
Opmerking gemaakt door adressant(en): 12, 16 
In de onderzoeken is geen rekening gehouden met het verkeer dat rondjes gaat rijden op 
zoek naar een plek op straat en het verkeer dat door de buurt zal rijden om bijvoorbeeld 
eerst thuis de boodschappen af te leveren en vervolgens door te rijden naar de 
parkeergarage. 
Antwoord 
Het aantal zoekbewegingen zal als gevolg van de parkeergarage over het geheel genomen 
niet toenemen15. Door de bouw van de parkeergarage zal een groter percentage auto’s geen 
plek hoeven te zoeken doordat zij in één keer naar de parkeergarage kunnen rijden. 
In het verkeersmodel (VMA) wordt rekening gehouden met ketenverplaatsingen, dus 
verplaatsingen met meerdere doelen, zoals vanaf werk boodschappen doen en dan naar 
huis. 
Daarbij is geen onderscheid gemaakt in ritten die bijvoorbeeld nog eerst langs huis gaan om 
de boodschappen af te leveren of een extra rondje door de buurt rijden op zoek naar een 
parkeerplaats. Dit verplaatsingsgedrag op microniveau zoals het zoeken naar een 
parkeerplaats of eerst de boodschappen uitladen wordt niet gemodelleerd. Een 
verkeersmodel is in deze een vereenvoudiging van de werkelijkheid”. 

 
2.2 
Een en ander is ook in overeenstemming met de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse die 
in de Voordracht voor de raadsvergadering van 27 september 2017, onderwerp    
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 Gemeente Amsterdam, Nota van Antwoord Zienswijzen Bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix, pagina 
30 
15

 Niet toenemen is wat anders dan afnemen. 
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Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet en instemmen met realisatie 
Singelgrachtgarage Marnix, is samengevat:  
 
MKBA  
De quick scan MKBA van de parkeergarage Singelgracht geeft een overzicht van de maatschappelijke 
kosten en baten die samenhangen met de investering in de garage en het opheffen van parkeerplekken in 
de openbare ruimte. Financiële effecten zijn afgezet tegen de bereikbaarheidseffecten, effecten voor de 
leefomgeving en openbare ruimte volgens de landelijke MKBA methodiek. De belangrijkste uitkomsten 
zijn:  
• De (beheer- en investerings-)kosten van de parkeergarage wegen in de meeste scenario’s niet op tegen de 
baten. Dit is in lijn met uitkomsten uit eerdere MKBA studies voor de Boerenwetering garage en de 
Bellevue garage. De kosten zijn aanzienlijk en de bereikbaarheidsbaten zijn beperkt omdat het gaat om een 
verplaatsing van parkeren waarbij in bepaalde gevallen zelfs verder van de bestemming geparkeerd gaat 
worden waardoor langere looptijden resulteren die niet opwegen tegen kortere zoektijden op straat.  
• Belangrijkste onzekerheid in de uitkomsten liggen op het terrein van de openbare ruimte en wat er 
gebeurt met de vrijkomende parkeerplaatsen. Daarvoor hebben we meerdere scenario’s gehanteerd om de 
gevoeligheid weer te geven, ook omdat er nog onzekerheid zit in hoe deze baten nu te bepalen (geen 
eenduidige richtlijnen). De huidige plannen geven aan dat er meer ruimte voor voetganger en fietser komt 
waardoor het prettiger wordt om te verblijven en te verplaatsen, maar er is geen sprake van complete 
functieveranderingen waardoor feitelijk niet veel veranderd en de baten beperkt zijn. Boodschap vanuit de 
MKBA zou dan ook zijn om goed na te denken hoe je nog meer hieruit kan halen.  
• De Singelgrachtgarage kent geen dubbelgebruik. De analyse leert dat dit tot gemiste baten leidt, zij het 
beperkt. De verkeersbewegingen naar de garage zijn mogelijk lager, maar bezoekers zullen wel meer gaan 
zoeken in de nabijgelegen buurt waardoor per saldo het mogelijk toch negatiever uitpakt voor bewoners.  

 
2.1 
De Stichting stelt zich op het standpunt dat bestaande onderzoeken naar verkeersbewegingen 
op de Nassaukade geactualiseerd zullen moeten worden, nu binnenkort knippen en 
eenrichtingsstraten voor een toename van het autoverkeer op de Nassaukade (S100) 
betekenen.  
De Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Martelaarsgracht en het Paleis wordt 
eenrichtingsverkeer: van noord naar zuid. Hetzelfde geldt voor het zuidelijk deel van de 
Nieuwezijds Voorburgwal tussen Spui en Paleis: van zuid naar noord. Autoverkeer door de 
Paleisstraat is afgesloten, evenals het autoverkeer tussen Martelaarsgracht-Damstraat op de 
Prins Hendrikkade. 
Door deze afsluitingen per 22 juli 2018 zullen auto’s alleen de binnenstad kunnen verlaten dan 
wel het Centraal Station kunnen bereiken via de Raadhuisstraat, Rozengracht en de ring S100 
via onder andere de Nassaukade. 
 

2.2 
Als wordt gesproken over luchtkwaliteitsonderzoek dan heeft verweerder het over 
computerberekeningen en niet over daadwerkelijke metingen. 
De uitkomsten van deze computerberekeningen mogen dan wel in overeenstemming zijn met 
allerlei wet- en regelgeving zodanig dat steeds opnieuw geconcludeerd kan worden dat er 
geen grenswaarden overschreden worden dan wel iets in niet betekenende mate verandert.  
Dit soort berekeningen doet echter geen recht aan onze stelling dat in het  
Frederik Hendrikplantsoen, - waar de in- en uitgang van de parkeergarage komen en dus meer 
auto’s –  daadwerkelijke luchtkwaliteitsmetingen moeten plaats vinden. Deze metingen door 
de GGD zijn de bewoners in het verleden ook toegezegd door stadsdeel Westerpark. 
 
 



10 
 

2.3 
In ons beroepschrift d.d. 19 december2017 heeft de Stichting onder punt 5 Luchtkwaliteit en 
in- en uitgang parkeergarage in het plantsoen verwezen naar de argumentatie onder punt 7 
in onze eerste zienswijze van 2014. Dit had natuurlijk punt 6 moeten zijn. Hiervoor onze 
excuses. Punt 6 is nu als bijlage 3 bijgevoegd. 
Kern van het betoog van de Stichting was en is dat juist in het voor miljoenen euro’s 
gerestaureerde Frederik Hendrikplantsoen heel veel kleine kinderen spelen (kleiner dan 1,50 
cm, maar ook groter) en dat via het canyon-effect de schadelijke stoffen door de bomen in 
deze ‘parel’ niet makkelijk verdwijnen 16. 
Daarnaast is bekend dat de uitkomsten vertekenen door salderingen waarbij 
luchtkwaliteitverlies in de ene straat/buurt gecompenseerd wordt met luchtkwaliteitswinst in 
de andere (netto-effect). 
In aansluiting op onze argumenten en gezien het verweerschrift van de Gemeente blijft de 
Stichting bij de conclusie: 
 

Conclusie: 

 Verweerder heeft onvoldoende aangetoond dat het zoekverkeer in de buurten en 
straten zal afnemen waardoor er minder autoverkeer is in de verblijfsgebieden17. 

 In de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix is 
nog steeds onvoldoende daadwerkelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit en de mogelijke gezondheidsschade voor de bewoners, spelende 
kinderen en andere gebruikers van het Frederik Hendrikplantsoen.  

 Verweerder heeft niet aangetoond dat er voldoende onderzoek is gedaan naar een 
evenwichtige verdeling van de ingangen van de garage tussen beide kanten van de 
Singelgracht in verband met de luchtkwaliteit.18. Bijlage 4 

 Het standpunt van het bestuur van stadsdeel West en Centrum en daarna van de 
rechtsopvolger centrale stad ‘dat er vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit geen 
bezwaar is om de parkeergarage onder de Singelgracht te realiseren’ is onvoldoende 
onderbouwd en niet deugdelijk gemotiveerd. 

 

De Stichting VVS vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak te doen en de 
Gemeente Amsterdam opdracht te geven een daadwerkelijk luchtkwaliteitsonderzoek via 
metingen door GGD te laten doen in, tussen en rond het Frederik Hendrikplantsoen teneinde 
deze gebreken in de voorbereiding van het bestemmingsplan te herstellen.  
Daarmee wordt ook de belofte aan de buurtbewoners gestand gedaan. 
 

3.0 
In antwoord op onze bezwaren zoals samengevat door verweerder onder punt 7.1 het 
volgende: 
 
 

                                                           
16 Zie rapport  Bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix, onderzoek luchtkwaliteit Rapportnummer  

M+P.RIEZ.15.04.2 onder berekeningen luchtkwaliteit, pagina 12  
17

 Zie productie 2 bij het beroepschrift van de VVS, doel van de parkeergarage. In alle van belang zijnde nota’s is 
het terugdringen van het autoverkeer het doel. 
18 Zie motie raad stadsdeel West van 23 juni 2009 waarin staat: dat alle denkbare mogelijkheden voor in- en 

uitgangen aan weerszijden van de Singelgracht worden onderzocht en aan de raad gepresenteerd; 
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3.1 Toekomstbestendig 
Volgens verweerder blijft het aantal huishouden in de stad toenemen evenals het aantal 
auto’s. 
Een ongenuanceerde stelling omdat  

 niet verwezen wordt naar de uitbreiding van de stad in oppervlakte en ruimte. In 
beleidstukken van de Gemeente spreekt men dan ook van de ‘Amsterdamse Regio’, 
een gebied dat groter is dan Amsterdam.  

 niet gekeken wordt naar de ontwikkeling van het autobezit in relatieve (procenten) 
zin.19 Het autobezit in Amsterdams is licht toegenomen maar veel minder dan in de 
rest van het land. Dat komt door de toename van het autodelen.  

 niet meegenomen is dat de bevolkingsgroei in IJburg en Nieuw West plaatsvindt en 
juist niet in Centrum en West.20 

 uit de Nota Amsterdam Aantrekkelijk Bereikbaar blijkt dat autobezit niet het zelfde is 
als autogebruik door bewoners. Met name het autogebruik in Centrum en West neemt 
af. 

 Bovendien heeft Amsterdam een nieuw college van wethouders dat niet wacht op een 
‘significante’ daling van het autobezit. Vóór 2025 wil deze nieuwe coalitie 7000 tot 
10.000 parkeerplekken opheffen. Een nieuwe lente, een nieuw geluid! 21 

 
3.2 Doelstellingen 
Het antwoord van de verweerder op onze doelstellingen in productie 2 is niet helder. 
Gesteld is door ons dat het doel van de parkeergarage in alle op de Singelgrachtgarage Marnix 
betrekking hebbende nota’s beogen: 

 Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (buurten autoluwer/veiliger en 
schoon) 

 Minder autoverkeer in de verblijfsgebieden (minder zoekverkeer) 

 Behoud van bereikbaarheid van bewoners. 
 
Wat verweerder onder punt 7.2 stelt, is geen weerlegging van het bezwaar van de Stichting. 
De Stichting heeft in productie 2 gesteld dat in de Nota van Antwoord22 de doelstellingen die 
ten grondslag lagen aan de voorgenomen bouw van deze ondergrondse parkeergarage 
stelselmatig worden bestempeld als ‘niet aan de orde’.  
Wij stellen dat daarom de raadsleden zowel in de commissie Ruimtelijke Ordening van 19 
september 2017 als in de gemeenteraad van 27 september 2017 op het verkeerde been gezet 
zijn en onvolledig geïnformeerd zijn. 
Daardoor hebben de raadsleden in onvoldoende mate getoetst of kunnen toetsen of de 
ondergrondse parkeergarage bijdraagt aan de sinds jaar en dag gestelde doelen. 
Door deze beantwoording zijn de ingebrachte bezwaren van de bewoners onterecht terzijde 
geschoven en – zoals vaak gebeurd is – veronachtzaamd. 
 
Derhalve blijft de Stichting bij haar verzoek om de ingediende zienswijzen op het 2e 
ontwerpbestemmingsplan opnieuw en in overeenstemming met de gestelde doelen te laten 

                                                           
19

MobiliteitsAanpak Amsterdam 2030 vastgesteld door de Gemeenteraad op 13 juni 2013, pagina  e.v  
20

 Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid - Gemeente Amsterdam 2016 o.a. pagina 12; 
14; 31. 
21

 Zie noot 13.  
22

 Nota van Antwoord is bijlage 06 van beroepsschrift VVS van 19 december 2017 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/thermometer/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/thermometer/
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beantwoorden. 
 
3.4 Kosten en Baten? 
Al eerder wees de Stichting op de korte samenvatting van de MKBA op pagina 9 van dit 
document. 
In 7.3 stelt verweerder dat dubbelgebruik in (beperkte) mate mogelijk is. 
Dat klopt in zoverre als dit gebruik overeenkomt met het parkeerregime zoals dat nu bestaat: 
80% bewoners en 20% bezoekers. Zie ook hetzelfde ondersteunende argument van 
verweerder onder 6.2 en 6.3. 
Verweerder noemt zomaar nieuwe baten: de herinrichting van de openbare ruimte Frederik 
Hendrikbuurt (2014) en de herinrichting van het Frederik Hendrikplantsoen (2012). 
Onduidelijk is of verweerder hiermee suggereert dat deze plannen van 2014 en 2012 niet 
meegenomen zijn in de MKBA. 
Hoewel de Stichting de projectleider Erik Bakker regelmatig gevraagd heeft om de 
onderliggende stukken van deze MKBA en deze de voorzitter van de Stichting tot tweemaal 
toe toegezegd heeft de aanvraag te beschouwen als een WOB-aanvraag, is daarna niets meer 
hierover vernomen. 
De Stichting gaat dus af op de korte samenvatting en daar staat toch duidelijk: 
 

“De quick scan MKBA van de parkeergarage Singelgracht geeft een overzicht van de 
maatschappelijke kosten en baten die samenhangen met de investering in de garage en het 
opheffen van parkeerplekken in de openbare ruimte.” 

 
Vanaf 2009 is reeds bekend waar de parkeerplekken opgeheven zouden worden namelijk 
Noord Jordaan, Frederik Hendrikbuurt en Witteneiland. 
Overigens is het de Stichting niet duidelijk tegen welk bezwaar van de Stichting punt 7.3 
opgenomen is in het verweerschrift van de Gemeente. 
 
3.5 Nut en noodzaak 
Onder 7.4 in het verweerschrift staat hetzelfde als in 7.1. Zie daarom het betoog van de 
Stichting onder 3.1. 
De Stichting stelt dat de reactie van verweerder op haar gedegen analyse van nieuwe 
mobiliteitsontwikkelingen nu en in de niet al te verre toekomst, buitengewoon mager is. 
Waarvan acte. 
 
3.6 Bomen en de brede variant. 
In de Oplegnotitie: Voorlopig Ontwerp Frederik Hendrikplantsoen 25 mei 2012 van stadsdeel 
West staat onder het kopje participatie het volgende: 
 
PARTICIPATIE 

Tijdens de raadsvergadering van januari 2012 is ingestemd met het voorstel van insprekers 
(vrienden van de Singelgracht) om in ‘coproductie’ met de bewoners tot een ontwerp te 
komen.  
In nader overleg met deze insprekers is een buurtoproep gedaan om deelnemers te werven.  
Uiteindelijk hebben zich een groot aantal kandidaten gemeld waaruit de ontwerpgroep is 
ontstaan. 
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De Stichting is sinds het bestaan van de coproductiegroep Ontwerpgroep Frederik 
Hendrikplantsoen dus intensief betrokken bij de inrichting van het plantsoen en het behoud 
van zoveel mogelijk bomen in en langs dit plantsoen. 23 
 
3.7. Bomen Frederik Hendrikplantsoen 
Op initiatief van de nieuwe gemeentelijke projectgroep Singelgrachtgarage is 24 mei de 
ontwerpgroep FH-plantsoen bij elkaar gekomen om het ontwerpplan van de 
landschapsarchitect Sant & Co te bespreken. Deze heeft na overleg met deskundigen en 
bewoners de plannen voor verplaatsing van de bomen, mogelijk kap en herplanting bomen 
FH-plantsoen uitgewerkt. Dit plan is door de ontwerpgroep besproken en akkoord bevonden. 
Dit akkoord laat onverlet dat de bewoners van deze coproductiegroep nog steeds tegen de 
bouw van de parkeergarage is. 
 
Op de informatieavond van 25 april zijn bewoners ook over deze bomen geïnformeerd:24 

Inrichting Frederik Hendrikplantsoen  
Uitgangspunt was zo min mogelijk bomen kappen ten behoeve van de inrit van de 
parkeergarage.  
Dit komt neer op: zes bomen kappen, vijf bomen verplaatsen en mogelijk nog een boom 
verplaatsen ten behoeve van de riolering. De bomen die nieuw geplant worden hebben 
opgeteld dezelfde stamomvang als de gekapte bomen, een en ander conform het 
bomenprotocol van gemeente Amsterdam25. 

 
3.8 Voortschrijdend inzicht 
Op dezelfde informatieavond is over de bomen langs de Nassaukade en Marnixkade het 
volgende gezegd en getoond: 
Bomen  
Uitgangspunt is behoud van de bomen langs de kades. De werkgrens dient op voldoende 
afstand van de bomen te liggen, zodat deze niet beschadigd raken. In het contract met de 
aannemer wordt daartoe een boeteclausule opgenomen. 
 

 
Presentatie 25 april 2017 

 
 
                                                           
23 Zie voor de Aanvraag plaatsing bomen Singelgrachtzone op de waardevolle bomenlijst, bundel Wanneer zegt 

u nou eens Stop! Pagina 20 t/m 24. 
24

 Zie pagina 6 notulen informatieavond 25 april 2018  op de website https://www.amsterdam.nl/parkeren-
verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/ 
25

 Zie daarvoor de motie van Bram Gerrits GL van 26 februari 2013. Een motie waarvoor zowel de Vrienden van 
Singelgracht als de bomenmannen Westerpark voor gelobbyd hadden. Zie voor de tekst van deze motie bijlage 
3 van verweerder. 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten/singelgrachtgarage/
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3.8 Zorgen 
De grootste zorg en angst voor bewoners en de Stichting is dat door toepassing van de brede 
variant de gevolgen - zoals beschreven in het rapport Groenadvies van 22 februari 2017- 
zodanig groot zijn dat driekwart van de karakteristieke overhangende takken boven de 
Nassaukade verwijderd moet worden. Ten gevolge hiervan moet voor een evenwichtige kroon 
de rest van de kroon verkleind worden.26 De levensvatbaarheid van de monumentale iepen 
aan de Marnixkade wordt door deze herziening van het bestemmingsplan nog meer bedreigd.  
 
De Stichting heeft geconstateerd dat de leden van de nieuwe projectgroep overtuigd zijn van 
het belang van het behoud van deze bomenrij. 
Dat laat onverlet dat 

 de Stichting geen idee heeft welke nieuwe voortschrijdende inzichten het mogelijk 
maken om toch de brede variant te bouwen. 

 de vraag is in hoeverre een boeteclausule het gewenste effect heeft. Het boetebedrag 
zal immers maar een minimaal bedrag zijn ten opzichte van de hoofdsom. 

 In het geval van een verzekering die ook het risico van een boeteclausule dekt, kan 
moral hazard optreden in het gedrag van bouwers/aannemers. Hierdoor kunnen dan 
als nog bomen sneuvelen. 

 
Conclusie 
Vanwege bovengenoemde onzekerheden en de mogelijke drastische gevolgen van de brede 
variant waardoor van de ruggengraat van de groenstructuur niet veel meer overblijft, 
verzoekt de Stichting om dit onderdeel van het bestemmingsplan te vernietigen dan wel 
opdracht te geven dit onderdeel aan te passen. 
 
4.0 Eindconclusie 
Gelet op al het vorenstaande verzoekt de Stichting VVS uw afdeling:  

a. om te verklaren dat het verweer van de gemeente (kwalitatief) onvoldoende is en faalt 
als antwoord op de ingebrachte bezwaren van de Stichting. 

b. het door de Stichting bestreden besluit te vernietigen c.q. te laten aanpassen. 
c. een tussenuitspraak te doen en de Gemeente Amsterdam opdracht te geven een 

daadwerkelijk luchtkwaliteitsonderzoek via metingen door GGD te laten doen. 
d. te verklaren dat de opmerkingen van bewoners over de doelstellingen van de bouw 

van parkeergarage in de Nota van Antwoord ten onrechte zijn bestempeld als ‘niet aan 
de orde’.  

e. een tussenuitspraak te doen om de gemeente aan de bewoners te laten tonen dat het 
voortschrijdende inzicht niet zal leiden tot aantasting van de groenen ruggengraat. 

f. De gemeente te laten veroordelen in de door de Stichting gemaakte proceskosten. 
 

Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Singelgracht, 
 
Paula Leideritz 
voorzitter 
 

                                                           
26

 Zie productie 3 Bomen voor meer informatie. 


