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Aanbieding overdrachtsdocument Project 1012

Zeer geachte leden van de commissie,
Hierbij bied ik u het overdrachtsdocument project 1012 aan. Het overdrachtsdocument project
1012 beschrijft de belangrijkste resultaten, de overdracht en afronding van project 1012. Eind 2007

is de gemeente Amsterdam het Coalitieproject 1012 gestart. Uit het rapport Grenzen aan de
handhaving (2007) bleek dat er in postcodegebied 1012 sprake was van een criminele
infrastructuur en een verstoorde balans van economische functies. Dit zorgde voor overlast,
verloedering en een grote aantasting van het woon- en leefklimaat. De ambitie van het project
was om de criminaliteit en verloedering in het hart van de stad terug te dringen en de eenzijdige
economische structuurte transformeren naar een meer divers en kwalitatief beter aanbod van
economische functies.
Midden 2009 zijn de doelen en de aanpak vastgelegd in de 'Strategienota Coalitieproject 1012' en
werd bepaald dat het project ongeveer tien jaar zou duren. Halverwege de tien jaar heeft de
gemeenteraad het project bijgestuurd in de herijking die op 16 december 2015 is vastgesteld. In de
herijking werden de scope en doelstellingen bijgesteld en werd er besloten het project in 2018 af te
ronden. De beëindiging van project 1012 per a juli 2018 is in lijn met de herijking.
Dit betekent niet dat het werk in het gebied klaar is. Sinds de start van het project in 2007 heeft
Amsterdam een ontwikkeling doorgemaakt. Het is er steeds drukker geworden. De binnenstad is
een populaire bestemming voor binnen- en buitenlandse bezoekers en wat leidt tot een
toenemende druk op de openbare ruimte en voorzieningen. In 2017 is daarom het
Uitvoeringsprogramma Balans in de Stad vastgesteld.
Een deel van de werkzaamheden van project 1012 is sinds de herijking al onderdeel geworden van
het reguliere werk van andere gemeenteonderdelen. Per 1 januari 2018 worden ook de resterende
projecttaken overgedragen.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Hiermee markeren we een bijzondere periode en een project dat uitvoerig is besproken in de stad
en in de gemeenteraad met flink wat discussies. De afronding van het project sluit ook aan bij het
vraagstuk van de groei van het aantal bezoekers van de stad en daarmee de agenda voor de
volgende tien jaar voor het gebied.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met de meeste hoogachting,
Het, college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

J.J.'vpn Aartsen,
aar mend burgerr\eester
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