
Geachte mevrouw Meliani, geachte leden van de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 

 

Mijn naam is Jan Brandenbarg en als voorzitter van de Bewoners Vereniging Nellestein vraag ik met 

grote nadruk uw aandacht voor het volgende: 

Het maaiveld van de wijk Nellestein, gelegen aan de Gaasperplas in Amsterdam Zuidoost, is vanaf het 

allereerste begin in 1979 autovrij geweest, oftewel “autoluw avant la lettre”. Het parkeren van auto’s 

vindt plaats in een viertal parkeergarages aan de rand van de wijk. Binnen de zeer groene wijk is een 

stelsel van voet- en fietspaden. Alleen met een (vooralsnog) gratis te verkrijgen ontheffing en het 

gebruik van een blauwe parkeerschijf is 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 of af te halen.  

In 2017 lijkt aan deze gebruiksvriendelijke regeling een abrupt einde te komen, maar na een 

tumultueus verlopen bewonersbijeenkomst is door stadsdeel Zuidoost, samen met bewoners, een 

serieus onderzoek gestart naar een realistisch alternatief. 

 

De eerste stap in dit onderzoek is een brief van vm. portefeuillehouder Bottse aan vm. wethouder 

Litjens van de centrale stad op 22 november 2017. Kort samengevat wordt in deze brief begrip 

gevraagd voor de bijzondere situatie van de wijk Nellestein: een autovrij maaiveld, dus niet te 

vergelijken met welk deel van Amsterdam dan ook. Dit vraagt derhalve om bijzondere maatregelen.  

 

Het antwoord van wethouder Litjens op 7 maart 2018 is veelbelovend: de unieke omstandigheden in 

Nellestein worden volmondig erkend. Ook wordt erkend dat deze omstandigheden vragen om een 

specifiek ontheffingenbeleid en dat ook ruimte geboden wordt 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 is er één constante factor: een legesbedrag van € 110 voor een periode van 2 jaar, 

oftewel € 55 per jaar. Na een jarenlange gratis verstrekking van ontheffingen niet leuk voor de 

bewoners van Nellestein maar gaandeweg lijkt in de wijk begrip en draagvlak voor een betaalde 

regeling te groeien. 

 

Op dinsdag 12 februari jl. worden de bewoners van Nellestein onaangenaam verrast door een 

mededeling vanuit het ambtelijk projectteam. De mededeling verwijst naar het besluit van de 

gemeenteraad inzake de legesverordening 2019 om het tarief voor een RVV-ontheffing  per 01-01-

2019 vast te stellen op € 230.  

Uitgaande van een legesbedrag per jaar zou dit een verhoging betekenen van meer dan 300 % ten 

opzichte van het door de bewoners tot nu toe veronderstelde bedrag van €55 per jaar!  

Daarbij dient nog te worden bedacht dat het legesbedrag van € 230 voor 85% kostendekkend zou 

zijn, oftewel een verhoging naar volledig kostendekkend zou uiteindelijk een bedrag van € 270 

betekenen. Een zodanig extreme kostenverhoging dat ze nauwelijks als serieus te beschouwen valt. 

 

Toch is dit het wel zeer treurigstemmende en bittere gevolg van het coalitieakkoord “een nieuwe 

lente en een nieuw geluid”. Vandaag is het buiten lente maar het bijbehorende nieuwe geluid wordt 

keihard overstemd door het nietsontziende en oorverdovende gerinkel van de gemeentekassa, i.c. de 

hoogte van de leges van een RVV-ontheffing voor de bewoners van Nellestein.  



 

 

Om uit deze impasse te komen wil ik u drie vragen voorleggen: 

1. Ik vraag u om met mij en medebewoners kennis te willen nemen van de situatie ter plaatse. 

2. Ik vraag u, met het oog op het eerder ingezette traject, voor de wijk Nellestein vooralsnog de 

werking van de legesverordening 2019 op te willen schorten. 

3. Ik vraag u om erkenning van de bijzondere situatie van de wijk Nellestein en de bereidheid 

om u in te spannen voor een legesvaststelling die recht doet aan deze omstandigheid. 

 

Ik dank u voor uw aandacht, 

 

Jan Brandenbarg  

voorzitter Bewoners Vereniging Nellestein 

27-02-2019 
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