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Geachte Koninklijke Horeca Nederland, 
Geachte mevrouw Doornhegge en heer Evers, 
 

 

Op 28 januari jl. werd in de raadscommissie Algemene Zaken het uitvoeringsprogramma Aanpak 

Binnenstad besproken. U heeft in een raadsadres gereageerd op het uitvoeringsprogramma. De 

gemeenteraad heeft op 10 februari jl. besloten de beantwoording van uw raadsadres in handen van 

het college van B&W te stellen. In deze brief beantwoorden wij uw raadsadres. 

 

Ten eerste willen wij u danken voor uw raadsadres en uw betrokkenheid bij de Aanpak Binnenstad. 

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de binnenstad en de vele ondernemers die er wonen en/of 

werken. Wij hopen met u dat de situatie snel nieuw perspectief biedt, en maken ons hard voor de 

ondersteuning van alle getroffenen. Tot er meer zicht is op het einde van de crisis blijven de 

maatregelen en steunpakketten vanuit de rijksoverheid leidend, en springt de gemeente waar 

mogelijk bij. 

 

Betrokkenheid 

In uw raadsadres adresseert u vele inhoudelijke punten en deelt u ook enkele overstijgende 

opmerkingen. In deze brief zullen wij ze allen kort adresseren. Op sommige plekken verwijzen wij 

naar een uitgebreidere beschrijving in het uitvoeringsprogramma. Wij zijn blij dat u de ambities 

zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma deelt. Wat ons betreft is dat een vruchtbaar startpunt 

voor verdere samenwerking. Aan het begin van uw raadsadres noemt u de verhouding tussen 
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bewoners en ondernemers, en spreekt u over wantrouwen richting ondernemers. Tijdens de 

coronacrisis lijkt er meer scherpte gekomen in het gesprek tussen bewoners en ondernemers. 

Helaas zien wij deze trend ook, en wij willen ons graag samen met KHN en alle andere betrokkenen 

inzetten om de verbinding tussen bewoners en ondernemers te herstellen.  

 

Bezoekerseconomie 

Het rapport van amsterdam&partners over de bezoekerseconomie, dat mede met uw inbreng tot 

stand is gekomen, doet aanbevelingen voor het versterken van de bezoekerseconomie die wij 

omarmen. Een brief hierover van de wethouder Economische Zaken is in maart naar de 

gemeenteraad gestuurd. Bezoekers blijven welkom, ongeacht of dat een (budget)toerist uit binnen- 

of buitenland betreft, een congresbezoeker, een culturele of zakelijke bezoeker, of anderszins. Wel 

zien wij dat een (te) eenzijdig aanbod gericht op vermaak en toerisme onwenselijke effecten heeft 

op de leefbaarheid en balans tussen functies binnenstad. Een goede balans in het aanbod voor 

bezoekers ondersteunt de vrijheidszin die in onze gedeelde visie van de binnenstad zo’n centrale 

plek inneemt. Initiatieven voor nieuwe economische activiteit in de binnenstad omarmen wij en 

ondersteunen wij ook actief. De aanbevelingen van amsterdam&partners geven hier mede invulling 

aan, net als het Economisch Herstel- en Investeringsplan 2021-2024. 

 

Uitdagingen 

Het uitvoeringsprogramma kent zes prioriteiten en 88 maatregelen. Uw inhoudelijke opmerkingen 

zijn allen onder deze prioriteiten te scharen. Graag bespreken wij ze nader met u in onze overleggen. 

Hieronder vast een korte inhoudelijke reactie per prioriteit. 

 

Algemeen 

De Aanpak Binnenstad is gericht op de lange termijn, en beoogt tegelijkertijd concrete resultaten 

te boeken op de korte- en middellange termijn. Daarbij hoort een duidelijk beeld van de inzet en 

prioriteiten voor de komende jaren. Het uitvoeringsprogramma geeft hier richting aan. Steun voor 

de ambities en maatregelen, zoals ook verwoord in uw raadsadres, kan een belangrijke rol spelen in 

het langetermijnperspectief van de Aanpak Binnenstad. Mogelijke uitdagingen gaan wij daarbij 

natuurlijk niet uit de weg, maar lossen we in gezamenlijkheid op, waarbij we het ook niet altijd eens 

zullen zijn. Over de voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt de gemeenteraad voor het 

zomerreces geïnformeerd. De voortgang wordt tevens geagendeerd en besproken in de overleggen 

met de KHN. 

 

Wonen 

Om de gedeelde ambitie van een bewoonbare binnenstad voor een brede doelgroep mogelijk en 

aantrekkelijk te maken is samenwerking met private vastgoedeigenaren, maatschappelijke 

vastgoedondernemingen en ondernemers een vereiste. Zij worden dan ook nadrukkelijk betrokken 

bij de Aanpak Binnenstad. Maatregelen variëren van het aanpakken van overlastgevende 

vakantieverhuur tot het omvormen van niet-woonruimte tot woningen. Deze blijven onderwerp van 

gesprek, en worden geagendeerd in de overleggen met betrokken partijen waaronder 

(horeca)ondernemers. 
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Veiligheid 

In het tegengaan van ondermijnende (drugs)criminaliteit sluit de Aanpak Binnenstad aan bij De 

Weerbare Stad en het programma Weerbare Mensen, Weerbare Wijken. Bij het nemen van 

maatregelen worden mogelijk negatieve effecten op ondernemers in ogenschouw genomen. Deze 

maatregelen worden geagendeerd in de reguliere overleggen met ondernemers. Het 

uitvoeringsprogramma beoogt lokaal en creatief ondernemerschap te stimuleren en naar de 

binnenstad te halen, en neemt daartoe maatregelen die ook staan opgenomen onder prioriteit 1: 

functiemenging en diversiteit. 

 

Beheer en handhaving 

Wij onderschrijven uw oproep tot de noodzaak van adequate handhaving volledig. Handhaving is 

een belangrijke prioriteit van de Aanpak Binnenstad. De betreffende maatregelen staan 

opgenomen onder prioriteit 2 (beheer & handhaving). Het uitvoeringsprogramma sluit hiermee aan 

op het Masterplan Handhaving & Reiniging uit 2019.  Een groot deel van deze maatregelen is dus 

ook al actief, hoewel enkele maatregelen op dit moment stilliggen vanwege de coronacrisis. Deze 

zijn gereed om weer geactiveerd te worden zodra de situatie daarom vraagt. Handhaving en beheer 

van de openbare ruimte blijven regulier onderwerp van gesprek in onze overleggen met u en andere 

belanghebbenden. Hierbij hoort ook het handhaven op een schone openbare ruimte. Een op te 

zetten datalab, in samenwerking met het Chief Technology Office van de gemeente en 

maatschappelijke partners, kan hier verder aan bijdragen.  Hierbij betrekken we u graag. 

 

Prioriteiten uitvoeringsprogramma 

In uw raadsadres geeft u per prioriteit en maatregel uw gedetailleerde reactie op het 

uitvoeringsprogramma.  Hieronder gaan wij nader in op uw opmerkingen, in de volgorde van de zes 

prioriteiten van het uitvoeringsprogramma. 

 

1. Functiemenging en diversiteit 

1.2. Intensiveren en verbreden van het netwerk met bonafide vastgoedeigenaren.  

Wij constateren dat het huidige winkel- en horecabeleid sterk leunt op een bezoekerseconomie 

die ook overlast met zich meebrengt. Daarom staat het uitvoeringsprogramma een geleidelijke 

verandering van het aanbod voor. Deze transformatie komt alleen tot stand in samenwerking 

tussen eigenaren, ondernemers, brancheorganisaties zoals KHN en de gemeente. Het 

uitvoeringsprogramma bevat een aantal maatregelen om een start te maken met deze 

transformatie. Het faciliteren van meer bewoning in de binnenstad kan bijvoorbeeld bijdragen 

aan diversificatie van het economisch aanbod door een veranderende vraag. Handhaving is een 

belangrijk instrument in het tegengaan van overlast, maar uiteindelijk wel de sluitpost van het 

beleid. Liever sturen we actief en preventief op een ander gedrag van onze bezoekers.  

1.13. Wij zijn blij dat u aangeeft mee te willen werken aan “Restaurants van morgen” in 

samenwerking met Rabobank en Greendish, en bespreken de mogelijkheden hiertoe graag 

nader met u.  

1.14. KHN is een vanzelfsprekende partner als het gaat om de verdere uitwerking van de 

transformatiestrategie waar het horeca betreft.  
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1.15  U geeft aan graag mee te denken over het aantrekken van nieuwe ondernemers naar de 

binnenstad, die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. Wij bundelen hierin graag de 

krachten met uw expertise en netwerk. 

1.16.  Bezoekers horen bij het internationale karakter van de stad, en zijn onlosmakelijk 

verbonden met het brede aanbod van onder andere culturele voorzieningen. Dit geldt uiteraard 

ook voor budgettoeristen. Onder budgettoeristen zijn veel toeristen die komen voor de cultuur 

en de schoonheid van onze stad, zoals leerlingen en studenten op studiereis en backpackers. De 

budgettoerist is en blijft een welkome bezoekers.  

 

2. Beheer en handhaving 

2.1.  In het geval van extreme overlast in de openbare ruimte kunnen vervroegde sluitingstijden 

mogelijk onderdeel zijn van de oplossing. Het vervroegen van de sluitingstijden in de horeca 

wordt daarom onderzocht. Het gaat daarbij vooralsnog om tijdelijke en gebiedsgerichte 

ingrepen. Deze maatregel wordt van tevoren met belanghebbenden, waaronder KHN, 

afgestemd. 

2.10.  Uw zorgen over straathandel in soft- en harddrugs worden breed gedeeld. De 

burgemeester neemt samen met de politie en het Openbaar Ministerie dan ook een aantal 

maatregelen in het kader van de straatdealersaanpak. Naar verwachting neemt het aantal 

straatdealers weer toe als het toerisme straks weer op gang komt. De driehoek wil daar niet op 

wachten en komt nu met een intensivering van de aanpak. Voor wat betreft het eerder dit jaar 

door de driehoek uitgesproken voornemen om mogelijk het ingezetenencriterium in te voeren, 

met als doel de cannabismarkt beheersbaarder te maken, heeft de burgemeester de 

gemeenteraad toegezegd te onderzoeken wat de effecten daarvan zouden kunnen zijn op 

straathandel. In het kader van de intensivering van de straatdealersaanpak loopt een aantal 

onderzoeken op het gebied van straathandel in drugs, waarvan de eerste resultaten voor de 

zomer worden verwacht. De uitkomst van deze onderzoeken en de effecten van de 

maatregelen van de straatdealeraanpak worden gebruikt voor de verdere uitwerking van een 

eventueel I-criterium. 

2.11. De pilot ruimere openingstijden in de horeca is onderdeel van het nieuwe horecabeleid. 

Hierbij wordt de KHN actief betrokken. 

2.21. Volgens de huidige regelgeving mag er geen geurhinder plaatsvinden bij 

voedselbereiding. Exploitanten zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Idealiter wordt geurhinder 

voorkomen in plaats van bestreden. Het stadsdeel voert daarom preventieve gesprekken met 

ondernemers over de wet- en regelgeving op dit gebied. Daarnaast wordt momenteel de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet voorbereid. In dat kader zijn we bezig om milieuregels 

op te nemen in het omgevingsplan. De huidige problematiek van de geurhinder door 

voedselbereiding krijgt daarin ook de aandacht. 

 

3. Een waardevolle bezoekerseconomie 

3.3. Amsterdam&partners heeft een meerjarenplan voor het herstel van de congressector 

opgesteld. Hierin wordt het streven uitgesproken om in 2024 weer congresstad te zijn op het 

gebied van life sciences, artificial intelligence en duurzaamheid.  De congressector is hierbij 

betrokken. 
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3.4 Innovatieve oplossingen kunnen een belangrijke aanvulling zijn op het bestaande pakket 

aan ideeën en maatregelen. In de verschillende overleggen die wij met u hebben zien wij uw 

ideeën tegemoet ten aanzien van de bezoekerseconomie 

 

4. Versterken van de culturele verscheidenheid en buurtidentiteiten 

4.4 De nachtcultuur speelt een belangrijke en vitale rol in de Amsterdamse binnenstad en in de 

levens van vele Amsterdammers. De Aanpak Binnenstad zoekt aansluiting bij de Nachtvisie, die 

later dit jaar naar de gemeenteraad wordt gestuurd. De gemeente staat in goed contact met 

het Overleg van Amsterdamse Clubs (OAC) over nachtcultuur in Amsterdam. Het OAC, KHN en 

diverse andere vertegenwoordigers van de Amsterdamse nachtcultuur worden betrokken bij de 

totstandkoming van de Nachtvisie.  

4.5. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven in het kader van Amsterdam 750 jaar worden 

verwelkomd en indien mogelijk ondersteund. De plannen voor Amsterdam 750 worden in de 

komende periode verder ontwikkeld. Daarbij volgt ook een raamwerk voor de ondersteuning 

van bewoners- en ondernemersinitiatieven, zowel voor de feestelijkheden zelf als eventueel 

voor de langere termijn. KHN en MKB Amsterdam hebben bijvoorbeeld de handen 

ineengeslagen in het streven naar Amsterdam als FoodCapital op het moment dat de stad 750 

jaar bestaat. Wij zien dit als een mooie kans voor samenwerking en aansluiting op de Aanpak 

Binnenstad. 

 

5. Bevorderen van meer en divers woningaanbod 

5.3. Het instellen van een verbod op vakantieverhuur in de binnenstad zodra dit juridisch 

haalbaar is, is één van de maatregelen van de Aanpak Binnenstad. Onlangs heeft de rechter 

uitspraak gedaan over het verbod op vakantieverhuur in drie gebieden in de binnenstad. Op dit 

moment bestudeert de gemeente de uitspraak en de consequenties voor de mogelijkheden 

voor het verbieden van vakantieverhuur in de binnenstad. 

 

6. Meer verblijfsruimte en groen in de openbare ruimte 

De Aanpak Binnenstad sluit aan bij de Agenda Autoluw, waarin wordt toegewerkt naar een 

autoluwe binnenstad. Het onderzoeken van nieuwe vormen en manieren van bevoorrading 

maakt hier deel van uit, net als het vergroten van verblijfsruimte in de openbare ruimte. In maart 

is een pilot afvalinzameling over het water gestart, waarmee kades en bruggen verder ontlast 

moeten worden. Wij trekken graag samen met u op in het ontwikkelen van deze en nieuwe 

plannen voor het verder ontlasten van de infrastructuur in de binnenstad. 
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Tot slot 

Met deze brief hebben wij inhoudelijk willen ingaan op uw reactie op het uitvoeringsprogramma van 

de Aanpak Binnenstad. Wij praten hier graag met u over door. Dit geldt wat ons betreft voor de 

thema’s waarop wij common ground vinden net zo goed als voor de onderwerpen waar onze visie en 

voorstellen uiteen lopen. Wij kijken uit naar het verdere voortzetten van onze samenwerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van B&W 

                                                                                                                   
 
Femke Halsema      Victor Everhardt 
Burgemeester van Amsterdam    Wethouder Economische Zaken 
 
 

 
Mascha ten Bruggencate 
Stadsdeelvoorzitter Centrum 

 


