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Onderwerp:  10-speerpunten van beleid voor herstel en inrichting duurzame bezoekerseconomie 

van Amsterdam 

 

Geacht College, 

De Bezoekerseconomie is een sector die heel zwaar te lijden heeft van de Coronacrisis. De 

vernietigende werking daarvan spreidt zich over niet alleen de gastvrijheidsindustrie uit, maar ook 

over sectoren zoals de Cultuur, de Retail en het Openbaar Vervoer. Een perspectief voor alle 

betrokkenen bij de bezoekerseconomie is nu in deze tijd van nieuwe strenge maatregelen, meer dan 

ooit dringend gewenst. 

Aangezien de bezoekerseconomie een substantieel deel van de hoofdstedelijke economie uitmaakt, 

zal deze crisis haar vernietigende werking nalaten, tenzij er een krachtig herstelbeleid wordt ingezet. 

Er was tegen ontwikkeling van de bezoekerseconomie in de afgelopen jaren veel bezwaar, met name 

waar het dat deel van de bezoekerseconomie betreft dat voor veel excessieve overlast zorgt. 

Voor ons als ondernemers van Amsterdam geldt net zoals voor de bewoners dat wij deze overlast 

niet wensen. 

Het is ons bekend dat de Wethouder van Economische Zaken aan amsterdam&partners (a&p) 

opdracht gegeven heeft om te komen met een plan voor de toekomst van een duurzame 

bezoekerseconomie, waarmee aanbevelingen gedaan worden, die tot een sociaal, ecologisch en 

economisch duurzame ontwikkeling van dit deel van de economie leidt. Wij juichen deze opdracht 

aan a&p met enthousiasme toe. Ondernemers en Ondernemersverenigingen hebben dan ook met 

grote betrokkenheid deelgenomen aan de “co-creatie sessies” die a&p in het kader van deze 

opdracht, heeft georganiseerd.  

Met de wethouder hebben wij afgesproken dat wij als Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam, 

naast de aanbevelingen van a&p, ook zelf beleidsaanbevelingen zullen doen.  

In de eerste plaats lijkt het ons van belang voor u als Gemeentebestuur te weten welke 

beleidsaspecten het bedrijfsleven voorstaat bij het formuleren van het beleid voor een duurzame 

bezoekerseconomie. Maar wij vinden het zelf ook belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen 

door uit te dragen welke de belangrijkste beleidselementen zijn voor die duurzame 

bezoekerseconomie. 
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Als Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam hebben wij door middel van een inventarisatie- en 

brainstormactiviteit, de volgende 10-speerpunten van beleid voor herstel en inrichting van een 

duurzame  bezoekerseconomie voor Amsterdam geformuleerd.  

1. Maak het behoud van werkgelegenheid en spoedig herstel van de bezoekerseconomie tot 

doelstelling van beleid; 

2. Voer het “6-puntenplan ondermijning” versneld uit; 

3. Verbied vakantieverhuur van woningen in de gehele stad; 

4. Wijzig coffeeshop- en raamprostitutiebeleid ingrijpend en zo snel mogelijk; 

5. Neem initiatieven buiten het centrum voor spreiding van bezoekersdruk; 

6. Zet in op kwaliteitstoerisme en investeer in campagnes gericht op het kwaliteitstoerisme; 

7. Verwelkom en omarm congressen en de zakelijke markt;  

8. Zorg voor voldoende en effectieve handhaving en vergun ruimhartig; 

9. Stel lastenverhoging voor ondernemers uit; 

10. Stimuleer de verbinding tussen ondernemers en bewoners. 

Aan de volgorde van de 10-speerpunten moet geen waarde worden toegekend. In de bijlage “Op 

weg naar duurzame bezoekerseconomie”, treft u het 10-speerpuntenplan met de toelichting aan. Wij 

menen met deze speerpunten een bijdrage te leveren aan uw beleidsvoornemen m.b.t. het herstel 

en inrichting van de bezoekerseconomie en zijn van mening dat deze 10 speerpunten van beleid, 

prioriteit moeten hebben bij het formuleren van het Gemeentelijk beleid t.b.v. herstel en inrichting 

van dit deel van de Amsterdams economie. 

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor nader overleg of toelichting. 

Vanwege transparantie zullen wij dit 10-speerpuntenplan ook onder de aandacht brengen van alle 

fracties in de Gemeenteraad van Amsterdam en de pers. 

Wij verzoeken u voor de bedrijven en alle mensen, die afhankelijk dan wel betrokken zijn bij de 

bezoekerseconomie maar vooral ook voor onze stad Amsterdam, onze speerpunten over te nemen in 

uw beleid voor de toekomst van de duurzame bezoekerseconomie van Amsterdam en daarmee 

perspectief te bieden voor alle betrokkenen. 

Met vriendelijke groet, 

Willem Koster, voorzitter Vereniging Amsterdam City  

Pim Evers, voorzitter KHN Amsterdam  

Paul Wevers, voorzitter ORAM  

Bart Drenth, voorzitter MKB Amsterdam  

Reinier Mutsaerts, voorzitter VAZO  

Rob Post, voorzitter VEBAN  

Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW- Metropool Amsterdam  

Philip Larsen, voorzitter Ondernemersvereniging Westpoort 

                                                

 

  


