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Besluit Tijdelijke uitbreiding proef 12-dagenregeling, beleidskader ontheffingen
als bedoeld in artikel 3.15, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening
2008
De burgemeester van Amsterdam,
Gezien het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland en de wensen van de gemeenteraad (motie 828,
02 juli 2020);
Gelet op artikel 3.15, derde lid, van de APV 2008;
Overwegende:
Dat de burgemeester in een brief van 11 december 2020 als reactie op motie 828 (en 427 en 602)
•
van de gemeenteraad heeft aangekondigd dat zij, wanneer de omstandigheden rond Covid-19
dat toelaten en het horecabeleid nog niet gereed is, vooruitlopend op het nieuwe beleid ‘nachtzaken
buiten de uitgaanspleinen en buiten stadsdeel Centrum’ de mogelijkheid wil geven 12 keer per
jaar een ontheffing sluitingstijd te gebruiken.
Nachtzaken in het uitgaansgebied Leidsebuurt en het uitgaansgebied Rembrandtplein sinds 2012
•
reeds 12 keer per jaar een ontheffing van de openingstijd kunnen aanvragen (de ‘Proef Twaalfdagenregeling’).
Nachtzaken binnen de BIZ Rembrandtdistrict gebruik kunnen maken van de zogeheten bonusre•
geling en daarom zijn uitgezonderd van de Proef Twaalfdagenregeling.
Dat er vanuit de horecabranche al lang een wens is om vaker 24-uur open te kunnen zijn om
•
nachtzaken buiten de uitgaanspleinen de mogelijkheid te geven om experimenteler te programmeren en daarmee beter te concurreren met de zaken op de uitgaanspleinen en de zaken met een
24-uurs horecavergunning.
Dat de branche ook verzoekt om uitbreiding van de ontheffingsmogelijkheid voor nachtzaken
•
buiten de uitgaansgebieden in stadsdeel Centrum.
Dat als gevolg van de drukte en overlast en de aanpak hiervan in stadsdeel Centrum verdere uit•
breiding van de ontheffingsmogelijk voor nachtzaken binnen stadsdeel Centrum onwenselijk is.
Dat het college een concept stedelijke beleidskader horeca heeft vrijgegeven voor inspraak. Dat
•
dit beleid een voorstel bevat voor een nieuw openingstijdenregime en nieuwe ontheffingsmogelijkheden. Dat dit besluit tijdelijk is en geldt totdat het nieuwe horecabeleid van kracht is.
Dat er geen sprake meer is van landelijke restricties ten aanzien van horecazaken als gevolg van
•
de corona-pandemie.
Nachtzaken beschikken over een veiligheidsplan waarin maatregelen staan opgenomen gericht
•
op een veilig verloop van de uitgaansavonden en het voorkomen van overlast en daarmee toegerust
zijn om in de late nacht te kunnen exploiteren.
Aanvragen voor ontheffingen van de sluitingstijd bij aantasting van het woon- en leefklimaat of
•
openbare orde en veiligheids problematiek kunnen worden geweigerd, of verleende ontheffingen
kunnen worden ingetrokken
Brengt ter algemene kennis dat zij op 28 maart 2022 heeft besloten
Dat nachtzaken gelegen
I.
buiten stadsdeel Centrum, en
•
in het uitgaansgebied Leidsebuurt (tussen Lijnbaansgracht, Leidsegracht, Keizersgracht en
•
Spiegelgracht),
in het uitgaansgebied Rembrandtplein (tussen Amstel, Herengracht en Vijzelstraat en de
•
Reguliersdwarsstraat tussen Vijzelstraat en Koningsplein) met uitzondering van zaken binnen
de bonusregeling (BIZ Rembrandtdistrict),
per jaar maximaal 12 ontheffingen openingstijd kunnen gebruiken, met een maximum van één ontheffing
per maand.
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II.

Dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

III.

Dat dit besluit wordt ingetrokken op het moment dat nieuw stedelijk horecabeleid van kracht is.
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De burgemeester van Amsterdam voornoemd,
Femke Halsema
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