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Onderwerp

Amendement van de raadsleden de heer Van Drooge en de heer Mulder inzake de 
Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam (completeren 
metroring door aanleg Isolatorweg ─ Johan van Hasseltweg).  

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en 
wethouders van 12 oktober 2010 inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040: 
Economisch sterk en duurzaam (Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 56);
Overwegende dat:
− de metroring thans niet gesloten is;
− het sluiten van de metroring leidt tot een beter gebruik en een hoger nut van de 

bestaande metroverbindingen;
− het college er in de Structuurvisie de voorkeur aan gegeven heeft om op termijn 

een aansluiting van de Ringlijn op de Noord/Zuidlijn mogelijk te maken via de 
halte op de Johan van Hasseltweg;

− daarmee een substantiële meerwaarde voor nieuwe reizigers kan ontstaan en op 
termijn aanzienlijk meer nieuw ruimtelijk programma ontsloten kan worden;

− volgens het college op termijn een verbinding tussen West en IJburg over Noord;
gerealiseerd kan worden;

− het completeren van de metroring in de verbinding Isolatorweg – Johan van 
Hasseltweg kan bijdragen aan de ontwikkeling, leefbaarheid, economische sterkte 
en duurzaamheid van Amsterdam-West en Amsterdam-Noord

− het completeren van de metroring weliswaar een aanzienlijke investering zal 
vergen, maar dat de huidige financieel-economische crisis op termijn tijd zal zijn 
omgeslagen in een economische opleving; 

− het completeren van de metroring niet op voorhand op de lange baan geschoven 
moet worden,
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Besluit:

op blz. 261 van de ontwerp-Structuurvisie Amsterdam 2040, deel 3, in de bijlage 
“Overzicht ruimtelijke reserveringen” bij OV 7, Completeren van metroring: “Lange 
termijn” te veranderen in “Middellange termijn”.

De leden van de gemeenteraad

A.H. van Drooge
M. Mulder
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