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Onderwerp 	Stad in Balans: ambitie voor 2017 en 2018 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In deze brief geven we een overzicht van lopende trajecten op het gebied van Stad en Balans en 
delen we onze ambitie voor 2017 en 2018 met u. Daarnaast blikken we terug op de ontwikkelingen 
in de stad en de door het college genomen maatregelen sinds de bestuursopdracht Stad in Balans 
van najaar 2014. Parallel hieraan speelt de publicatie van het rapport Drukte en leefbaarheid in de 
stad van de Rekenkamer Amsterdam dat vandaag is gepresenteerd. Centrale vraag van het 
onderzoek is: doen het college en de bestuurscommissies voldoende om de balans tussen 
leefbaarheid en tegenomen drukte in de stad te bewaken? Het rapport bevat een onderzoek naar 
de beleving van het burgerpanel van de rekenkamer en een onderzoek naar de inspanningen van 
college en bestuurscommissies. De rekenkamer geeft daarbij waardevolle aanbevelingen, waar we 
als gemeentebestuur mee aan de slag gaan. De reactie van het college is in het rapport 
opgenomen. Het eindrapport van de rekenkamer wordt op il januari 2017 in de commissie Werk 
en Economie besproken. 

Amsterdam zit in een bloeiperiode, de stad groeit. We krijgen er jaarlijks zo'n 11.00o bewoners bij 
en internationale bedrijven vestigen zich hier ondanks stevige concurrentie van andere steden. 
Het toerisme laat wereldwijd een forse groei zien en Amsterdam heeft met de historische 
binnenstad en topmusea veel te bieden. De werkgelegenheid stijgt weer, waar momenteel jong en 
oud, lager en hoger opgeleiden van profiteren. Ook de banen in toerisme nemen toe, een sector 
van betekenis die past bij een diverse economie. Met nieuwe woningbouwlocaties en verdichting 
maken we ruimte voor so.000 nieuwe woningen. 

Amsterdam is een veelzijdige stad. We wonen en werken verspreid over de stad. We sporten en 
ontspannen in onze parken en op het water. Juist deze mix van functies moeten we koesteren, het 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdarri.nl. 
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is een belangrijke pijler van de bloei van onze stad. Om te voorkomen dat onze stad niet aan haar 
succes ten onder gaat, stuurt het college nadrukkelijk op kwaliteit en diversiteit. Amsterdam moet 
een succesvolle wereldstad blijven, waar leefbaarheid voorop staat, met een diverse economie en 
een duurzame toerisnnesector. Niet alles kan en mag in onze mooie stad. Daarom wordt het 
college strikter in het stellen en handhaven van regels. Ondernemers spreken we aan op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Sommige negatieve effecten van groei hebben zich de afgelopen tijd in heviger mate 
geopenbaard. Bewoners en ondernemers merken dat, ondervinden daar hinder van en signaleren 
dat bij u en het college. Vooral de binnenstad wordt door bewoners maar ook door veel bezoekers 
als te druk ervaren. In gesprek met hen komt naar voren dat er grote behoefte is aan meer 
handhaving op overlast gevend gedrag, de zorgen over afnemende sociale cohesie door illegale 
verhuur van woningen aan toeristen, het beteugelen van grote groepen overlastgevende 
toeristen,de lokale verschraling van het winkelaanbod en snel stijgende vastgoedprijzen. 

De groei en drukte in de stad is een complex vraagstuk waar voortdurend bijsturen, versnellen of 
juist vertragen nodig is, evenals meer kennis. Het vraagt om meer maatregelen op diverse 
terreinen en om maatwerk voor de verschillende gebieden. Inmiddels weten we meer en kunnen 
we een aantal nieuwe stappen zetten en/of versnellen voor de periode 2017 en 2018. Kortom, de 
aanpak om balans te verbeteren gaat een nieuwe fase in. Hieronder informeren we u over de reeds 
genomen maatregelen, de lopende trajecten en de ambities voor 2017 en 2018. 

Bestuursopdracht Stad in Balans 
Sinds 21 oktober 2014 is de bestuursopdracht Stad in Balans van kracht, die nader is uitgewerkt in 
het startdocument Stad in Balans (mei 2015). Onze ambitie is om de groei van het aantal 
bewoners, bezoekers en bedrijven in de stad te faciliteren en in goede banen te leiden. Groei hoort 
immers bij succesvolle steden, waaronder Amsterdam zich gelukkig mag scharen. De 
economische crisis lag in 2014 nog niet ver achter ons en de groei van onder meer banen in de stad 
stelde ons in staat de nasleep van deze crisis relatief snel te boven te komen. Dat is nog lang niet 
voor alle Amsterdammers merkbaar, dus blijft inzet van de gemeente op werkgelegenheid hard 
nodig. 

Doel van de bestuursopdracht is ook om de keerzijde van het succes aan te pakken. Die keerzijde 
wordt zichtbaar door onder andere de toegenomen verkeersdrukte, meer afval op straat, hinder 
van evenementen en overlast van groepen toeristen. Daartoe hebben we diverse beleidsagenda's 
opgesteld en maatregelen genomen. Inzet daarbij is om de baten en lasten van de groei van de 
stad in evenwicht te brengen. 

De manier waarop de Amsterdammers de groei van de stad ervaren, komt eveneens helder naar 
voren in de Stand van de Balans die op 21 september 2016 is besproken in de commissie Werk en 
Economie. In deze monitor staat beschreven hoe bewoners en ondernemers, verdeeld over de 22 
gebieden, Amsterdam ervaren op de terreinen verblijven, verplaatsen en recreëren. Daarin valt op 
dat er door de inwoners verschillend wordt gedacht over drukte in de stad. Verschillen zijn vaak te 
herleiden naar buurten, leeftijd, geslacht en gezinssamenstelling. 
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Het college - met de wethouder Economie als coördinerend portefeuillehouder - heeft na de 
zomer de toegenomen urgentie vertaald in een nieuwe werkwijze. Inmiddels werkt het college aan 
de drukte in de stad met een bestuurlijk team, waardoor er sneller geschakeld -en integraal 
gewerkt kan worden. Er wordt frequent aan het college en u gerapporteerd over de voortgang op 
het druktedossier. 

Reeds genomen maatregelen 
De gemeente heeft in de afgelopen periode al veel in gang gezet. Met het slim spreiden van 
evenementen in tijd en plaats worden al sinds enkele jaren successen geboekt. Het verplaatsen 
van de activiteiten van Radio 538 op het Museumplein tijdens Koninginnedag was een goede start. 
Sindsdien is deze feestdag weer meer van bewoners. Daarbovenop zijn uitgangspunten voor 
nieuw evenementenbeleid vastgesteld, waarmee het college nadrukkelijk stuurt het verhogen van 
de kwaliteit in de uitvoering en het reduceren van overlast. Ook wordt er sneller en beter 
schoongemaakt na evenementen. Om grote bezoekersstromen (zoals tijdens  SAIL  en 
Koningsdag) goed door te stad te leiden wordt  crowd  management ingezet en in samenwerking 
met Amsterdam  Institute for Advanced Metropolitan Solutions  verder geoptimaliseerd. 

Vanaf 2017 heeft Amsterdam een zeer limiterend hotelbeleid gebaseerd op het principe 'nee, 
tenzij' en vanaf 2018 wordt de toeristenbelasting — na vaststelling van de nieuwe verordening - 
gedifferentieerd. Er wordt intensiever dan voorheen gehandhaafd op horecaovertredingen en voor 
een schone stad stelt het college €11 miljoen extra ter beschikking. Op het gebied van 
vakantieverhuur zijn flinke stappen gezet door vergaande afspraken met Airbnb te maken en de 
handhaving op illegale verhuur te intensiveren. 

De toegestane vaarsnelheid is verlaagd en er worden meer boetes uitgeschreven voor 
overtredingen op het water. Daarnaast heeft het college de arnfibike (bierwaterfiets) en hottugs 
geweerd van het water. Ook zijn er deze maand 40 vergunningen voor bijzondere vaartuigen 
(varende auto's en boten in de vorm van klompen) ingetrokken op basis van welstand en te 
verwachten overlast binnen en buiten de grachtengordel. We hebben het aantal veren over het IJ 
uitgebreid. 

Ondertussen is de verkeerscirculatie op het Muntplein drastisch aangepakt en hebben fietsers en 
voetgangers meer ruimte gekregen. Verder heeft het college met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 
en de concept Visie Openbare Ruimte gekozen om meer ruimte te creëren voor de voetgangers en 
fiets. Een belangrijk instrument daarvoor is het bouwen van ondergrondse parkeergarages 
waardoor parkeerplekken op straat kunnen worden opgeheven. De gemeente gaat scooters van 
het fietspad en in een groot deel van de parken weren. Als de aanpassing van de wetgeving door 
het rijk volgend jaar wordt doorgevoerd kunnen scooters (met helmplicht) veilig naar de rijbaan 
worden verplaatst. 

We zetten in op behoud van de diversiteit van het winkel- en voorzieningenaanbod door 
concentraties van winkels en horeca puur gericht op de snelle consumptie van de toerist tegen te 
gaan. Met de oprichting van 1012 inc. krijgen we meer grip op het gebruik van vastgoed op de 
Wallen. De nieuwe citymarketingstrategie richt zich op de reputatie van Amsterdam, op 
bewoners, bedrijven en niet meer actief op het aantrekken van nieuwe bezoekers. 
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Lopende trajecten 
Het college heeft - mede op initiatief van de raad -diverse (onderzoeks-)trajecten in gang gezet. 
In de binnenstad gaat een versterkt team van 140 handhavers van gemeente en politie, mede naar 
aanleiding van de sluiting van Bureau Beursstraat, het behoud van leefbaarheid op de drukste 
momenten en plekken veiligstellen. Bovendien worden er overlast beperkende afspraken gemaakt 
met organisatoren van rondleidingen op de Wallen over onder meer aantallen, omvang, gedrag en 
routes van groepen. Naast het differentiëren in toeristenbelasting onderzoekt het college om 
vermakelijkhedenretributie op te leggen aan cruisetoeristen, touringcars en stadstours. Tevens 
onderzoekt het college of vermakelijkhedenretributie ook kan worden opgelegd bij andere op 
toeristen gerichte vervoersmiddelen, zoals huurfietsen, segways, fietstaxi's, paardenkoetsen, hop-
on  & hop-off bussen en partybussen. Het college komt met aanvullende verkeersmaatregelen op 
het water. De pilot eenrichtingsvaarverkeer Prinsengracht wordt uitgebreid en de aanpak van 
andere knelpunten worden onderzocht. De oplossing kan zijn een keerverbod in sommige 
gebieden. Het bestemmingsplan 1012 wordt momenteel vervroegd aangepast. Het Waterlooplein 
en de openbare ruimte in het stadhuis worden omgevormd tot een aantrekkelijke plek voor met 
name bewoners. Bij het onderzoek naar het beprijzen van de openbare ruimte voor commercieel 
gebruik wordt de impact voor omwonenden expliciet meegenomen. 

Er vindt onderzoek plaats naar een vignetsysteem voor touringcars. Het college heeft hoge 
urgentie met de Sprong over het IJ en neemtclaarvoor een voorkeursbesluit op 10 januari 
2o3.7.00k neemt het college voorbereidende maatregelen om de  Passengers  Terminal Amsterdam 
te verplaatsen uit het centrum. En we agenderen ontwikkelingen waarvoor we zelf niet aan het 
roer staan (zoals aantallen goedkope vluchten naar Schiphol of landelijke regels). Amsterdam 
maakt zich bovendien hard voor een landelijke meldplicht voor vakantieverhuur. Met 
internationale steden worden kansen en best  practices  van de deeleconomie gedeeld ten behoeve 
van nuttige toepassingen voor Amsterdam, bijvoorbeeld autodelen. 

Met diverse experimenten wordt onder andere onderzocht hoe wachtrijen bij musea vermeden 
kunnen worden en worden nieuwe toepassingen voor het beperken van geluidsoverlast tijdens 
evenementen getest. Er worden nieuwe plekken voor culturele functies verspreid over de stad 
gekozen en bezoekers worden verleid om toonaangevende culturele instellingen buiten de drukke 
gebieden elders in stad, regio en het land te bezoeken. Aan de Sloterplas wordt het Van 
Eesterenpaviljoen geopend. Aan het Buiksloternneerplein in Noord wordt een multiplex-bioscoop 
gebouwd. We zetten in op meer gebruik van de stadsplassen en de Amstel. 

Nieuwe maatregelen 
Het startdocument Stad in Balans heeft als aanjager gewerkt om op diverse terreinen effecten van 
groei en drukte mee te nemen in de ontwikkeling van nieuw beleid. Dit wil echter nog niet zeggen 
dat Amsterdammers dat nu al merken. Veel bewoners maar ook bezoekers ervaren in 
toenemende mate overlast door drukte, met name in de binnenstad. Daarom wil het college de 
aanpak intensiveren, waarbij verdergaande maatregelen niet worden geschuwd. We hebben 
inmiddels meer inzicht gekregen in dit complexe vraagstuk en dat geeft richting voor 
vervolgstappen. Daarbij moeten we reeds genomen maatregelen van college en raad met elkaar 
kritisch durven beschouwen: draagt het bij aan leefbaarheid, kan en moet het intensiever, kan en 
moet het sneller? Of werkt het averechts? 
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De kernvraag is: hoe kunnen we de negatieve effecten van de groei beteugelen en de groei in het 
voordeel van alle Amsterdammers laten zijn? Sleutelbegrippen daarbij zijn functiemenging en 
prettige woonbuurten, duurzame werkgelegenheid met goede arbeidsomstandigheden en een 
verzorgde openbare ruimte. Aanvullende vragen daarbij zijn: welke ontwikkelingen dragen bij aan 
de kwaliteit van Amsterdam in de ogen van de gebruikers van de stad en voornamelijk bewoners? 
Welke tendensen van groei doen juist afbreuk aan de aantrekkelijkheid van de stad? En hoe 
kunnen we negatieve aspecten voor zijn, stoppen of keren? 

Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar keuzes maken en verdergaande maatregelen nemen 
voor nu; de ambitie voor 2017 en 2018. Deze maatregelen hebben betrekking op verschillende 
beleidsterreinen, die we samen met de betrokken bestuurscommissies nader uitwerken. De 
onderstaande lijst maatregelen is niet uitputtend. 

- Onderzoek naar verdere verhoging van de toeristenbelasting in het kader van spreiding en 
sturing op toegevoegde waarde voor de stad. 

- Verdere ontwikkeling van continue inzet van  crowd  management om proactief te sturen 
bij het voorkomen van ongewenste drukte bijvoorbeeld op de Wallen of in drukke 
winkelstraten. 
Er komt een verbod op pleziervaart in het Wallengebied. 

- De pilot flexibele openingstijden voor winkels wordt kritisch tegen het licht gehouden, 
waarbij het drastisch inperken van specifieke gebieden wordt onderzocht. 

- Concretiseren van de komst van nieuwe culturele functies aan de randen van de stad. 
- Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed altijd een BIBOB toets uitvoeren en in specifieke 

gebieden en sectoren de Van Traa bepalingen opleggen. Nadere beperkingen voor het 
gebruik opnemen in de erfpachtvoorwaarden. 
Het college onderzoekt mogelijkheden om restricties te stellen aan locaties waar 
alternatief persoonsvervoer wel en niet is toegestaan, of mogelijkheden om eisen aan een 
voertuig of het gebruik ervan te stellen. 

- Versneld stringente maatregelen voor touringcars in het centrum nemen, waaronder een 
inrijverbod voor touringcars op bepaalde routes, een aanscherping van 7,5 tonsroutes 
door beperking tot venstertijden, een snellere uitrol van Elektronische Haltedetectie en  
pilots  met (tijdelijke) transferpunten touringcars/rondvaartboten. 
Met andere Europese steden delen we informatie en wisselen we kennis uit, door elkaar 
op de hoogte houden van ontwikkelingen en aanpak van toeristische verhuur. 

- In 2017 start de gemeente met meerdere maatregelen gericht op gedragsbeïnvloeding om 
overlast van afval en verontreiniging tegen te gaan, waaronder een stadsbrede campagne 
om bewoners, ondernemers en bezoekers meer bewust te maken van de nut en noodzaak 
van een schone stad. Daarnaast gaan we samen met experts meer onderzoek doen naar 
mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding. Zowel gericht op spreiding als op voorkomen 
van overlast gevend gedrag in bijvoorbeeld het Wallengebied. 

- Verkennen van mogelijkheden binnen de Metropoolregio Amsterdam naar (nieuwe) 
evenemententerreinen die kunnen worden benut om meer spreiding van evenementen op 
regionale schaal te realiseren. 

- Het ontwikkelen van een goed werkend systeem van melden, doorzetten, opvolgen en 
afhandelen waarbij direct gereageerd wordt en waarbij er teruggekoppeld wordt bij 
klachten van bewoners over overlast. 
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Uitgangspunt is dat deze nieuwe maatregelen worden gedekt uit bestaande programma's. Waar 
dat niet kan, zal aan de raad een voorstel gedaan worden voor de dekking. Het college is 
voortdurend bezig met het onderwerp Balans, en wij zullen daarmee ook in de toekomst nog 
komen met nieuwe voorstellen wanneer wij die identificeren. 

Nieuwe maatregelen zullen niet altijd door iedereen verwelkomd worden. Toch zijn ze nodig om 
grip op groei te krijgen. Voor sommige maatregelen is de medewerking van de rijksoverheid 
noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat de huidige wet- en regelgeving niet altijd (meer) goed werkt in 
onze groeiende stad. In het eerste kwartaal van 2017 worden de onderzoeksrichtingen en 
uitwerking van bovenstaande nieuwe maatregelen aan u voorgelegd. 

Gezamenlijke opgave 
Het werken aan Stad in Balans is een gezamenlijke opgave van gemeente, bewoners en 
bedrijfsleven. We zijn in gesprek met de toeristenbranche om bedrijven aan te spreken op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en afspraken te maken over bijvoorbeeld de grootte van 
groepen rondleidingen door de stad. Waar afspraken niet voldoende blijken, worden regels 
opgelegd. Ook de werkgelegenheid in de toeristenbranche is een belangrijk onderwerp. Het gaat 
niet alleen om het creëren van meer werkgelegenheid, maar ook om te zorgen voor duurzame 
banen met toekomstperspectief en doorgroeimogelijkheden. In het kader van de 
bestuursopdracht Diversiteit winkel- en voorzieningenaanbod zijn we in gesprek met 
vastgoedeigenaren,  BIZ-en en winkeliers. 

Het gemeentebestuur staat niet als enige partij aan de lat voor een aantrekkelijke stad. Ook voor 
de nieuwe fase van Stad in Balans geldt: we maken de stad groter, we doen het slimmer, anders en 
— bovenal - we doen het samen. Onze mooie stad draait immers op creativiteit, innovatie, 
solidariteit en handelsgeest van Amsterdammers, en dat zijn nou precies de benodigde 
eigenschappen om dit groeivraagstuk met u, bewoners en ondernemers goed op te pakken. Het 
college informeert u graag in het eerste kwartaal van 2017 uitgebreider over het nieuwe pakket 
aan maatregelen. 

Met vriendelijke groet, 

Het coll ge van burgemeester en wethoude s van Amstilrd.,m, 

 

 

 

mr. A. 
gemee esecretaris 
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