
 
 

 

Amsterdam, 14 februari 2019 

 

 

Geachte leden van het dagelijks bestuur en leden van de stadsdeelcommissie,  

 

Namens de Bewoners Vereniging Nellestein vraag ik met grote nadruk uw aandacht voor het 

volgende:  

 

Het maaiveld van de wijk Nellestein is vanaf het allereerste begin in 1979 autovrij geweest. Alleen 

met een ontheffing en een blauwe parkeerschijf was het toegestaan om met een auto maximaal 1 

uur op het maaiveld te komen. Ruim voldoende voor het laden en lossen van goederen of om minder 

valide personen dichtbij een woning te brengen.  

In 2017 leek aan deze gebruiksvriendelijke regeling een abrupt einde te komen maar na een nogal 

tumultueuze bewonersbijeenkomst is een serieus onderzoek gestart naar realistische alternatieven.  

 

Eén actie was een brief van vm. portefeuillehouder Bottse aan wethouder Litjens van de centrale 

stad. Kort samengevat werd in deze brief begrip gevraagd voor de bijzondere situatie van Nellestein: 

een autovrij maaiveld dat niet te vergelijken valt met welk deel van Amsterdam dan ook.  

Het antwoord van wethouder Litjens was veelbelovend: erkenning van de unieke omstandigheden in 

Nellestein die om een specifiek ontheffingenbeleid vragen en ook ruimte biedt voor inbreng van 

bewoners bij het ontwikkelen van alternatieven.  

Vanaf dat moment heeft een ambtelijk projectteam “RVV ontheffingen Nellestein nieuwe stijl” in 

goed overleg met de bewoners van Nellestein gewerkt aan de uitwerking van een en ander.  

Bij alle varianten was één constante factor: een legesbedrag van € 110 voor een periode van 2 jaar.  

Na een jarenlange gratis verstrekking van ontheffingen niet leuk voor bewoners maar toch leek 

gaandeweg een groeiend draagvlak voor deze regeling te ontstaan.  

 

Op dinsdag 12 februari jl. werden de bewoners van Nellestein buitengewoon onaangenaam verrast 

door een mail van het ambtelijk projectteam. Hierin werd aangekondigd dat op basis van een besluit 

van de gemeenteraad het tarief voor een RVV ontheffing per 01-01-2019 is vastgesteld op € 230. Een 

verhoging met ruim meer dan 100 %! Daarbij dient nog te worden bedacht dat dit bedrag voor 85% 

kostendekkend zou zijn, oftewel een verhoging naar volledig kostendekkend zou uiteindelijk een 

bedrag van € 270 betekenen. Een kostenverhoging die zo extreem is dat ze nauwelijks als serieus te 

beschouwen valt.  

 

Uiteraard is het ons bekend dat u als stadsdeelvertegenwoordigers in deze kwestie geen 

beslissingsbevoegdheid hebt. Wel vragen de bewoners van Nellestein u om samen met ons op te 

trekken om dit peperdure onheilsscenario te keren. Steun ons in ons verzet, denk met ons mee en 

lever uw bijdrage om Nellestein leefbaar te houden.  

 

Tenslotte nog dit: in de mail van het projectteam wordt gesteld dat gewerkt gaat worden aan een 

overgangsregeling. Hierover kan ik, namens de BVN en de bewoners van Nellestein kort zijn: een 

overgangsregeling houdt ten principale in dat wordt ingestemd met het uiteindelijke doel namelijk 

de acceptatie van het volledige legesbedrag. Een overgangsregeling kan daarom wat ons betreft niet 

aan de orde zijn.  

 

De bewoners van Nellestein rekenen op uw steun bij hun verzet tegen deze draconische maatregel.  

 

Jan Brandenbarg (voorzitter BVN) 


