Volksinitiatief: Amsterdam heeft een Keuze
Dit betreft een volksinitiatief van Amsterdam heeft een Keuze. Met initiatieven biedt de
gemeente Amsterdam de mogelijkheid een voorstel op de agenda van de gemeenteraad
te plaatsen. De gemeente heeft geen mening over de inhoud van het initiatief.

Het totaal aantal ondertekeningen tot nu toe: 30848
Datum plaatsing: 9 juni 2020

Aanleiding
Door de corona-pandemie is het toerisme in Amsterdam in een klap stilgevallen: van
gemiddeld ca. 55.000 bezoekers per dag naar (bijna) nul. Dit is een enorme strop voor
alle ondernemers die zich richten op toeristen. Maar het biedt ook een welkome pauze
aan alle bewoners die zich steeds meer vervreemd voelden van hun binnenstad. De
toeristische druk was immens, de balans tussen wonen, werken en recreëren was al jaren
ernstig verstoord. Opeens komen bewoners elkaar weer tegen op straat, drinken samen
een kop koffie op de stoep en op de Wallen zijn zelfs de eerste bloemenperkjes gespot.
Het is eigenlijk bizar dat deze normale buurttaferelen vreemd aanvoelen.

Natuurlijk horen toeristen bij Amsterdam; we leven in een open wereld en in een
gastvrije stad. Maar als de crisis één ding duidelijk maakt, is het dat de pre-corona
situatie op de lange termijn niet houdbaar is. De uitgestorven straten in het centrum met
lege Nutella- en wafelshops, souvenirwinkels, steakhouses, etc. plaatsen Amsterdam
voor een keuze: terugkeren naar de situatie waarin de binnenstad primair van en voor
toeristen is, of inzetten op een binnenstad met een diverse wijkeconomie waarbij
bewoners centraal staan, en toeristen geen attractiepark, maar een levendige stad kunnen
bezoeken.

Het college moet daarom aan bewoners en ondernemers een plan met concrete
maatregelen presenteren over hoe het toerisme in de toekomst gepaard gaat met de
leefbaarheid van de stad.
Daarin staat herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren centraal. Alleen

dan (i) voelt de bewoner zich thuis, (ii) voelt de toerist zich welkom, (iii) blijft het
winkelaanbod divers, en (iv) is het centrum een ontmoetingsplek voor Amsterdammers
en toeristen.

De balans kan alleen gewaarborgd blijven door een maximum te stellen aan de
toeristenaantallen binnen de gemeente. Met een duidelijke bovengrens weten
ondernemers, bewoners en toeristen waar ze aan toe zijn. Daarom roepen wij de
gemeenteraad op nu direct actie te ondernemen door de volgende voorstellen in dit
volksinitiatief te aanvaarden.

Ons voorstel
Maximaal 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaar
De gemeente moet wettelijk vastleggen dat het aantal toeristenovernachtingen in de
gemeente Amsterdam de komende 5 jaar niet boven de 12 miljoen per jaar uitkomt. Dit
was het aantal overnachtingen in 20141, toen het toerisme in Amsterdam nog
beheersbaar was2. Om dit maximum van 12 miljoen overnachtingen per jaar niet te
overschrijden dient de nieuwe wetgeving in ieder geval dwingend de volgende
beleidsmiddelen in te zetten bij dreigende overschrijding:

 een geheel of gedeeltelijk verbod op vakantieverhuur;
 een absolute hotelstop, geen enkel nieuw hotel binnen de gemeente Amsterdam
 een vergunningenstop voor uitbreidingen (in kamers/bedden) van alle huidige hotels;
 (waar mogelijk) herbestemming van hotelpanden naar bestemmingen die meerwaarde
hebben voor de bewoners van Amsterdam; of het opkopen van vastgoed bestemd voor
hotels
 het (indien nodig zeer fors) verhogen van de toeristenbelasting om de vraag naar
overnachtingen te beperken. De toeristenbelasting moet daarbij elke 6 maanden worden
geëvalueerd en indien nodig verhoogd om in ieder geval onder de bovengrens van 12
miljoen toeristenovernachtingen per jaar te blijven. De extra opbrengsten kunnen
worden gebruikt om de overlast van het toerisme tegen te gaan en de leefbaarheid voor
de bewoners van Amsterdam te verbeteren.

Wethouder van Toerisme & Leefbaarheid
Er moet een wethouder van Toerisme & Leefbaarheid worden geïnstalleerd. De
wethouder moet actief in contact blijven met bewonersorganisaties en ondernemers om
te allen tijde de balans te bewaken tussen de belangen van enerzijds de bewoners en
anderzijds de ondernemers en toeristen. De wethouder van toerisme heeft ten minste de
volgende taken en verantwoordelijkheden:

 handhaven van de bovengrens van 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaar;
 minimaal één keer per jaar in iedere wijk van het centrum monitoren hoe
buurtbewoners de leefbaarheid beoordelen en hoe alle Amsterdammers de binnenstad
ervaren;
 maatregelen voordragen die bijdragen aan het verbeteren van leefbaarheid van deze
wijken; (denk hierbij bijvoorbeeld aan (i) het omvormen van toeristenwinkels tot lokale
winkels die zich richten op buurtbewoners en andere Amsterdammers, (ii) het invoeren
van een wietpas en (iii) het anders vormgeven van de raamprostitutie.)
 ontwikkelen van een levendige, diverse toeristische economie met meerwaarde voor
ondernemers én bewoners;

Met deze maatregelen kunnen we van Amsterdam weer een mooie levendige stad
maken die openstaat voor duurzaam toerisme!
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rekenkamer: Drukte en Leefbaarheid in de stad, december 2016

Wat is een volksinitiatief?
Met een volksinitiatief kunt u een eigen voorstel op de agenda van de raad zetten.
Hiervoor zijn 1200 handtekeningen nodig. De gemeenteraad kan positief of negatief

besluiten over het voorstel. Dat laatste houdt in dat de gemeenteraad het voorstel afwijst
of er anders over besluit. In dat geval kan het voorstel vervolgens aan de
Amsterdammers worden voorgelegd via een volksstemming. Voor het houden van een
volksstemming zijn minimaal 27.000 handtekeningen nodig.
Zie ook: Burgerinitiatief, volksinitiatief en referendum

Wie zitten er achter dit initiatief?
Het initiatief is begonnen door vier jonge Amsterdammers. Wij zijn op geen enkele
manier verbonden aan enige organisatie en dienen dit initiatief in, omdat we denken dat
het belangrijk is voor de toekomst van Amsterdam.
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Voor vragen en suggesties kun je mailen amsterdamheefteenkeuze@gmail.com.

