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Overleg AvA NU! met projectteam Autoluw, groep '30 in de stad’  

 

 * Eric van Aart, stakeholder manager 30km 

 * Dirk Iede Terpstra, projectadviseur 

 * Juan-mei Hu, kwartiermaker utvoering 30km, omgevingsmanager 

 * Suzanne Mol, communicatie adviseur 

 * ReindeR Rustema, Paul Busker, Michel van Wijk - AvA NU!  

Dit is een beknopte weergave van het gesprek op 18 mei 2021.  

 

Korte presentatie door projectteam van tussentijdse stand van zaken. 

 

 Huidige typering in het kader van ‘Duurzaam en veilig’ 

 * Gebiedsontsluitingswegen (= verkeersfunctie) zijn 50km wegen 

 * Erfontsluitingswegen (= verblijfsfunctie) zijn 30km wegen. 

De praktijk kent echter veel mengvormen. 

 Gepland situatie: 

Verblijfsfunctie en verkeersfunctie = 30km 

Verkeersfunctie sec = 50km (of 70km) 

 

De geplande situatie nodigt uit tot omdenken: 

De max. snelheid in de stad is 30km tenzij: geen direct stedelijke omgeving, er 2x2 

rijbanen zijn, er een afgescheiden fietspad is, geen geparkeerde auto’s langs de 

rijbaan, in een tunnel. 

Omdenken betekent (ook): 30km is de norm, er moet worden uitgelegd waarom 

eventueel op een bepaalde straat toch 50km (of 70km) wordt toegestaan. 

 

Het is de ambitie van het projectteam (lees college B&W) om in de stad in één keer 

(waar mogelijk) de maximum snelheid 30km in te voeren. Vanaf dat moment geldt: ’30 

is de norm’. Voor het invoeringsmoment moeten voor en op circa 500km weg belijning 

en bebording worden voorbereid. In de opvolgende periode op kritische punten 

wellicht ook aanvullende snelheidsverlagende maatregelen zoals drempels maar 

‘zwaardere’ ingrepen in de weginrichting worden in het algemeen pas op termijn in 

groot of periodiek onderhoud voorzien. 

 

Kwantificering (indicatief, gegevens van AvA NU!) 

 Momenteel 500km gebiedsontsluitingswegen (50km of 70km wegen). 

 Daarvan wordt 270km een 30km zone en blijft 230km een 50km (of 70km) weg. 

 Totale weglengte in Amsterdam circa 1600km (met op 736km een vrij liggend 

fietspad) waarvan 200km ‘gescheiden wegen’ (exclusief voor auto’s, niet in directe 

stedelijke omgeving). Dus momenteel 1100km waar 30km maximum snelheid 

geldt (69% van het totaal). 

 Vanaf 2023 wordt 1370km weglengte een 30km zone (85,5% van het totaal) en 

blijft op 230km (14,5%) een snelheid van 50km (of 70km) toegestaan (zie ‘tenzij’ 

voor voorwaarden.) 
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Planning (per mei 2021) 

 Accorderen door College B&W vóór zomerreces 2021 voor vrijgave beleid 

’30km  in de stad’ 

 Inspraak periode van medio augustus tot begin oktober 2021 

 Definitief besluit door gemeenteraad ultimo 2021 (= deze coalitie periode) 

 2022 – heel jaar uitvoeringsvoorbereiding (borden, belijning, geen conflicten 

met andere infra projecten) 

 Vanaf Q1 2023: invoeren ’30 is norm’ in de hele stad 

 

 Bij en voorafgaande aan de uitvoering is een brede voorlichtingscampagne 

voorzien, zowel voor Amsterdamse regio en nationaal 

 

Knelpunten 

 Met nood- en hulpdiensten en OV worden geen onoverbrugbare knelpunten 

(meer) voorzien 

 Juridisch kader: vergt nog nader onderzoek, eventuele juridische bezwaren in 

inspraakperiode 

 

 

 

AvA NU is positief over de aangegeven voornemens. 

AvA NU houdt een slag om de arm ten aanzien van mogelijke ‘50km uitzonderingen’. 

Projectteam ’30 in de stad’ geeft aan dat zij dit ook nog verder moeten en willen 

uitzoeken. 

 

AvA NU biedt aan om op korte termijn diverse belangengroepen te enthousiasmeren 

op het voornemen ’30 is norm in de stad’. Parallel daaraan ook te onderzoeken of een 

brede publiekscampagne mogelijk is bijvoorbeeld met gemeenschappelijk initiatief van 

VVN, ANWB, buurtorganisatie e.d. 

 

AvA NU houdt slag om de arm ten aanzien van lange voorbereidingstijd (heel jaar). 

Deze lijkt logisch (voorbereiding en aanpassen 500km weg) maar nodigt ook uit na te 

denken over implementatie alternatieven zodat delen van de stad, groepen van 

belanghebbenden eerder van de baten kunnen genieten. 

 

 


