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Geachte leden van het Presidium,
Op 18 mei 2017 heb ik van u een brief ontvangen waarin u mij het verzoek van de
raad overbrengt om een onderzoek te doen naar “het gehele proces rond de
passagiersvaart sinds de nota Varen tot nu”.
Uit de motie en het debat in de raad trek ik de conclusie dat de raad vraagt om een
grondig onderzoek waarin we met een zekere distantie reflecteren op de gang van
zaken van de afgelopen vier jaar in dit dossier. Dat is in principe onderzoek dat ik
passend vind bij onze taak en het onderwerp is relevant en actueel ook buiten de
specifieke context van de passagiersvaart in Amsterdam. Op 15 mei jl. was er een
expertmeeting, georganiseerd door de VNG over de verdeling door de gemeentelijke overheid van ‘Schaarse’ vergunningen. Het verstrekken van een beperkt
aantal vergunningen in het kader van de passagiersvaart kan als voorbeeld hiervan
worden beschouwd.
Aan de andere kant gebeurt er op dit moment veel. Het college heeft zelf een
onderzoek laten uitvoeren en er ligt ook een uitspraak van de rechter. Een en
ander zal ongetwijfeld betekenen dat het college nieuwe acties gaat ondernemen.
En afgezien daarvan kent dit onderwerp daarnaast een ingewikkelde maatschappelijke en juridische context. Dit betekent dat ik op dit moment nog niet
goed de balans kan opmaken of wij dit onderzoek gaan doen en zo ja welke insteek
het onderzoek dan dient te krijgen.
We zullen het onderwerp daarom eerst grondig verkennen en ik zal u later per
brief uitgebreid informeren over de mogelijkheden die ik zie om aan het verzoek
van de raad tegemoet te komen. Als we een onderzoek gaan opstarten zullen we u
in diezelfde brief ook informeren over hoe wij dit onderzoek voor ons zien. Die
brief kunt u voor het eind van het jaar verwachten. Over de omvang en de doorlooptijd van een eventueel project kan ik nu nog niets zinnigs zeggen; we zullen in
ieder geval niet publiceren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
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