
!
Beste	  Volkvertegenwoordigers,	  !
De	  kans	  om	  het	  open	  havenfront	  open	  te	  graven	  en	  de	  entree	  van	  Amsterdam	  passend	  
bij	  Amsterdam	  waterstad	  in	  oude	  glorie	  te	  herstellen	  is	  once	  in	  a	  lifetime.	  Als	  u	  het	  nu	  
niet	  doet	  ligt	  er	  de	  komende	  100	  jaar	  een	  pleintje.	  	  
En	  wat	  erger	  is,	  om	  de	  verkeerde	  redenen.	  	  !
Het	  plan	  komt	  er	  op	  neer	  dat	  de	  ondergrondse	  stalling	  van	  7000	  plaatsen	  bij	  de	  
taxistandplaats	  niet	  doorgaat	  en	  dat	  daar	  een	  stalling	  van	  4300	  plaatsen	  onder	  het	  
huidige	  busstation	  bij	  de	  PH-‐kade	  voor	  in	  de	  plaats	  komt.	  	  
De	  voordracht	  noemt	  als	  één	  van	  de	  belangrijkste	  onderdelen	  van	  het	  plan	  het	  eerder	  en	  
aanzienlijk	  meer	  realiseren	  van	  5ietsparkeerplekken,	  ik	  citeer	  letterlijk.	  Maar	  dat	  klopt	  
niet,	  want	  de	  geschrapte	  stalling	  telde	  7000	  plaatsen	  en	  de	  nu	  voorgestelde	  maar	  4300,	  
dat	  is	  niet	  aanzienlijk	  méér,	  maar	  2700	  mínder.	  Dat	  wordt	  in	  het	  stuk	  ook	  toegegeven:	  	  
Dit	  betekent	  dat	  circa	  2.700	  5ietsparkeerplekken	  elders	  nog	  worden	  toegevoegd.	  Dat	  is	  een	  
gemeentelijke	  opgave.	  Einde	  citaat.	  Er	  is	  echter	  nog	  helemaal	  geen	  plan	  voor	  die	  2700	  
plaatsen.	  De	  voordracht	  geeft	  een	  onjuiste	  voorstelling	  van	  de	  werkelijkheid	  weer.	  	  !
Nu	  een	  citaat	  uit	  het	  oude	  plan	  van	  2012.	  	  Prorail	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  realisatie	  
van	  tenminste	  10.000	  5ietsparkeerplekken.	  	  
Die	  10.000	  plaatsen	  zijn	  geen	  nieuwtje,	  in	  het	  SPVE	  Stationseiland	  van	  2001	  waren	  al	  
9700	  plaatsen	  onder	  het	  spoor	  opgenomen.	  Waarom	  zijn	  die	  er	  nog	  niet?	  In	  2005	  was	  er	  
al	  27	  miljoen	  euro	  in	  het	  MIT	  gereserveerd	  voor	  de	  stallingplaatsen	  die	  ProRail	  onder	  de	  
sporen	  zou	  bouwen,	  waar	  is	  dat	  geld	  gebleven?	  Tijdens	  de	  info	  avond	  is	  gezegd	  dat	  de	  
planwijziging	  nodig	  was	  om	  ProRail	  weer	  aan	  de	  onderhandelingstafel	  te	  krijgen,	  Maar	  
het	  valt	  het	  niet	  te	  begrijpen	  wat	  voor	  belang	  ProRail	  zou	  hebben	  bij	  vermindering	  van	  
het	  aantal	  plaatsen	  of	  verplaatsing	  van	  de	  stalling	  elders	  in	  onder	  de	  openbare	  ruimte.	  
ProRail	  wil	  de	  oostgang	  verbreden,	  technische	  problemen	  kunnen	  dus	  niet	  de	  oorzaak	  
van	  de	  stagnatie	  zijn.	  Ze	  bouwen	  misschien	  liever	  winstgevende	  winkels	  dan	  
verliesgevende	  rijwielstallingen,	  	  
Het	  is	  echter	  een	  ideale	  locatie	  voor	  een	  megastalling,	  want	  het	  laagste	  punt	  is	  daar	  maar	  
een	  halve	  meter	  onder	  maaiveld	  en	  daar	  lopen	  de	  Xietsers	  rechtsreeks	  van	  de	  stalling	  
naar	  het	  station.	  
	   Twee	  andere	  belangrijke	  doelen	  van	  de	  planwijziging	  zijn	  tijdwinst	  en	  bezuiniging,	  
maar	  beide	  zijn	  even	  onzeker.	  Tijdens	  de	  infoavond	  gaven	  DIVV	  en	  PMB	  toe	  dat	  ze	  het	  
niet	  eens	  waren	  over	  de	  tijdswinst.	  In	  de	  voordracht	  heeft	  men	  een	  salomonsoordeel	  
geveld:	  1,5	  a	  2	  jaar.	  In	  werkelijkheid	  is	  het	  geen	  verschil	  in	  berekenen	  maar	  een	  verschil	  
in	  gokken	  want	  men	  gokt	  op	  de	  slimheid	  van	  de	  markt	  die	  dankzij	  innovatie	  aanbesteden	  
tot	  tijdwinst	  zou	  leiden.	  Desgevraagd	  verklaarde	  men	  dat	  Amsterdam	  met	  die	  nieuwe	  
manier	  van	  aanbesteden	  nog	  geen	  enkele	  ervaring	  had.	  	  	  

Met	  die	  bezuinigingen	  is	  het	  net	  zo	  gesteld,	  men	  rekent	  er	  op	  dat	  innovatieve	  
aanbesteden	  veel	  geld	  oplevert.	  In	  werkelijkheid	  weet	  niemand	  wat	  daarvan	  terecht	  
komt,	  maar	  als	  men	  er	  zoveel	  heil	  van	  verwacht	  kan	  men	  als	  alternatief	  voor	  het	  nieuwe	  
plan	  ook	  het	  oude	  plan	  innovatief	  aanbesteden.	  	  !
Er	  zijn	  nog	  meer	  alternatieven	  te	  bedenken.	  Bijvoorbeeld	  gebruik	  maken	  van	  de	  
parkeergarage	  P1	  de	  niet	  vol	  staat,	  of	  de	  gigaruimte	  onder	  het	  busstation	  benutten	  
voorzover	  die	  nog	  niet	  aan	  winkeliers	  is	  verhuurd,	  of	  de	  Westertoegang	  niet	  uitdiepen,	  
want	  dat	  was	  in	  vroegere	  plannen	  ook	  niet	  nodig.	  



De	  stad	  amsterdam	  heeft	  tientallen	  miljoenen	  euro’s	  uitgegeven	  aan	  het	  busstation	  om	  
de	  stedenbouwkundige	  idealen	  	  aan	  de	  voorkant,	  de	  entree	  van	  de	  stad	  te	  realiseren.	  Gek	  
genoeg	  spelen	  de	  stedenbouwkundige	  overwegingen	  in	  de	  voordracht	  helemaal	  niet	  mee	  	  
en	  wordt	  de	  oorspronkelijke	  doelstelling	  nu	  de	  nek	  omgedraaid.	  	  !
Wel	  is	  tijdens	  de	  infoavond	  meegedeeld	  dat	  wethouder	  van	  Poelgeest	  het	  als	  een	  offer	  
ziet	  dat	  het	  waterbassin	  nu	  niet	  meer	  zijn	  oorspronkelijke	  omvang	  terugkrijgt,	  maar	  dat	  
hij	  dat	  erkende	  nadeel	  vanwege	  de	  Xietsenproblemen	  noodgedwongen	  moet	  accepteren,	  
mits	  daar	  iets	  geweldigs	  tegenover	  staat,	  namelijk	  een	  hoogwaardige	  en	  ‘keigoede’	  
ontmoetingsruimte.	  Alsof	  daar	  met	  het	  straks	  prachtige	  stationsplein	  behoefte	  is.	  De	  
kwaliteit	  van	  de	  Amsterdamse	  openbare	  ruimte	  wordt	  bepaald	  door	  het	  water,	  
bovendien	  zijn	  de	  kosten	  van	  een	  “keigoed	  pleintje”	  in	  dit	  plan	  niet	  meegenomen.	  	  !
Het	  College	  heeft	  in	  de	  Baak	  van	  2010	  besloten	  om	  €	  7	  miljoen	  te	  bezuinigen	  op	  de	  ISV	  
middelen	  voor	  de	  Zuidelijke	  IJoever.	  Het	  gevolg	  is	  dat	  de	  dekking	  van	  €	  5,7	  miljoen	  voor	  
het	  uitgraven	  van	  het	  Open	  Havenfront	  vervalt.	  
Er	  is	  dus	  een	  bedrag	  vooruitgeschoven	  naar	  een	  volgende	  raadsperiode.	  Dat	  is	  nu	  
gebruikt	  als	  argument	  om	  de	  stalling	  naar	  de	  PH-‐kade	  te	  verplaatsen,	  maar	  men	  kan	  
natuurlijk	  net	  zo	  goed	  redeneren	  dat	  het	  nog	  even	  zo	  kan	  blijven.	  	  
Ik	  roep	  u	  namens	  een	  vele	  Amsterdammers	  met	  mij	  op	  om	  zo	  vlak	  voor	  de	  verkiezingen	  
geen	  onomkeerbare	  besluiten	  te	  nemen.	  Onderzoek	  de	  alternatieven,	  	  kies	  voor	  
kwaliteit.	  !
Els	  Iping


