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1 Inleiding  

Hierbij biedt het Bestuurlijk Overleg Coalitieproject 1012 u de concept Strategienota aan 
inzake de aanpak van het postcodegebied 1012. Op 4 en 11 december 2007 hebben het 
dagelijks bestuur van stadsdeel centrum en het College van B&W het Coalitieproject 1012 
ingesteld. De hoofddoelstelling van het coalitieproject bestaat uit het doorbreken van de 
criminele infrastructuur door overlastgevende en criminogene branches te verminderen. 
Tegelijkertijd dient een opwaardering bewerkstelligd te worden van het entreegebied van 
Amsterdam. Wij willen de eenzijdige economische structuur, met relatief veel 
kwaliteitsarme en overlastgevende functies, transformeren naar een meer divers en 
hoogwaardig aanbod.   

Met het besluit van 11 december 2007 is een projectdirecteur benoemd en een Bestuurlijk 
Overleg ingesteld. Het College van B&W wordt hierin vertegenwoordigd door de 
burgemeester en de wethouder economische zaken (voorzitter). Het dagelijks bestuur van 
het stadsdeel Amsterdam Centrum wordt vertegenwoordigd door de stadsdeelvoorzitter 
en de portefeuillehouder openbare ruimte en economische zaken.  
         
Wij hebben als Bestuurlijk Overleg bij onze instelling een drietal notities vastgesteld: 

- Grenzen aan de handhaving; Nieuwe ambities voor de Wallen (september 2007); 
- Instellingsbesluit coalitieproject 1012 (december 2007); 
- Gezamenlijke uitgangspunten 1012 (idem)     

De notitie grenzen aan de handhaving beschrijft in hoofdzaak het probleem van de 
concentratie van criminogene functies, het is de aanleiding voor de aanpak. Die aanpak 
staat beschreven in het instellingsbesluit. De gezamenlijke uitgangspunten bevatten 
inhoudelijk richtinggevende uitspraken. Zij blijven onverkort gelden.       

De Gemeenteraad (d.d. 23-01-08) en de commissie Algemene Zaken van de deelraad 
(d.d. 16-01-08) hebben kennis genomen van de richtinggevende uitspraken en de 
voorgestelde aanpak. Dit kent zijn vervolg in het product dat wij hierbij aanbieden: de 
concept Strategienota. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat het een concept betreft. We 
willen de voorstellen graag bespreken met bewoners, ondernemers en bezoekers van het 
stadshart van Amsterdam en zijn benieuwd naar de reacties. Dit vinden wij belangrijk, 
temeer daar het bereiken van de doelstellingen voor een groot deel afhankelijk is van een 
goede samenwerking met alle relevante maatschappelijke partijen. De uiteindelijke 
bestuurlijke vaststelling van de Strategienota is de formele afronding van de eerste fase 
van het plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen (Plaberum).   

De voorliggende concept Strategienota bestaat uit twee delen. In een apart boekje 
schetsen wij een toekomstperspectief van het postcodegebied 1012 met een analyse van 
de identiteit van het gebied - zowel programmatisch als ruimtelijk  en een daarop 
gebaseerde visie op de toekomst. Hoe ziet de opwaardering van de binnenstad eruit? Wat 
betekent dit voor de identiteit van de deelgebieden? Op welke plekken moet gericht 
ingegrepen worden om de economische verandering op gang te brengen? Om begrippen 
als kwaliteit, laagwaardigheid, criminogeen en functiestapeling inzichtelijk te maken is 
beeldmateriaal gebruikt in de vorm van analysekaarten, referentiebeelden, impressies etc.   
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In deze Strategienota zelf schetsen wij de aanleiding van het project, de totale opgave 
voor het gebied en de ontwikkelingsstrategie. Het schetst hoe wij de opgave denken op te 
lossen, met welk resultaat en door wie. Voor zover er sprake is van raakvlakken met 
relevante beleidsvelden, brengen wij de consequenties van de opgave in kaart. We 
beschrijven het plan- en besluitvormingsproces, evenals de organisatorische, de 
financiële gevolgen en de risico s.   

De hoofddoelstelling van de Strategienota, de vermindering van de omvang en 
concentratie van criminogene en economisch laagwaardige branches omwille van het 
doorbreken van de criminele infrastructuur, bereiken we door het (laten) verwerven van 
vastgoed, óf door in samenspraak met bestaande eigenaren tot een functieverandering en 
kwaliteitsverbetering te komen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan wordt 
het bestemmingsplan als instrument ingezet. Een belangrijke voorwaarde voor het 
realiseren van het beoogde hoofddoel is dat gelijktijdig de handhaving beter 
georganiseerd en geïntensiveerd wordt. Tevens worden op specifieke plekken nieuwe 
programma s toegevoegd. Deze zogenaamde sleutelprojecten fungeren als motoren voor 
de beoogde kwaliteitsverbetering. Daarnaast vindt een opwaardering van de openbare 
ruimte plaats.   

De Strategienota gaat niet in op de openbare orde en veiligheidsproblematiek (1) op 
straat. Voor wat betreft het beheer en inrichting van de openbare ruimte (2) en de 
bestuursrechtelijke aanpak en handhaving (3), komen alleen de voor de totaalaanpak 
relevante aspecten aan de orde. Dit laat onverlet dat wij binnen het 1012-gebied hoge 
prioriteit blijven geven aan deze drie kerntaken van de overheid, want wij beschouwen het 
actief uitvoeren van deze drie taken als een absolute voorwaarde om de uiteindelijke 
transitie te doen slagen. Tevens zijn er duidelijke relaties met aanverwant beleid. Vooral 
voor wat betreft de  beoogde- vermindering van de raambordelen is het van belang om 
het prostitutiebeleid zoals geschetst in de nota s Oud beroep, nieuw  beleid  en 
Prostituee v/m Amsterdam , onverkort en in samenhang met de 1012-aanpak uit te 
voeren. Vermindering is niet het doel op zich, maar een van de middelen om de gehele 
prostitutiebranche beter te reguleren. In hoofdstuk vijf komen we hier uitgebreid op terug.          
                      

2 Aanleiding  

2.1 crimineel en criminogeen 
Het Coalitieproject 1012 is een omvangrijk project dat ingrijpende gevolgen heeft voor  
ondernemers, bewoners en bezoekers. In de beeldvorming is het stadshart met de Wallen 
nog vaak de verpersoonlijking van de tolerante, vrijzinnige stad Amsterdam. Dat wij het 
desondanks noodzakelijk achten deze ingrijpende operatie op te zetten zegt iets over de 
ernst van de achterliggende problematiek.   

Kort gezegd concluderen wij dat er sprake is van een criminele infrastructuur. Die wordt in 
stand gehouden en gevoed door een grote omvang en concentratie van criminogene 
voorzieningen zoals coffeeshops, bordelen, smarthops, minisupermarktjes, gokhallen, 
seksinrichtingen, souvenirwinkels, geldwisselkantoren, headshops en sommige horeca. 
Delen van branches vormen een legaal afzetkanaal voor achterliggende georganiseerde 
criminele verbanden. Een fenomeen waar moeilijk de vinger achter te krijgen is zijn de 
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hardnekkige geruchten over overnames die deels met zwart of crimineel geld plaatsvinden 
(witwassen). Reeds ten tijde van de parlementaire enquêtecommissie Van Traa werden 
deze praktijken vermeld. Er zijn aanwijzingen dat dit nog steeds vaak voorkomt. Er zijn 
voorbeelden van panden die voor te hoge prijzen in andere handen overgaan. Van relatief 
veel souvenirwinkels en minisupermarktjes bestaan aanwijzingen dat de reële omzet niet 
in verhouding staat tot de op te brengen huur. Voor een uitgebreide onderbouwing van 
onze conclusie dat er sprake is van een criminele infrastructuur verwijzen we naar het 
rapport Grenzen aan de handhaving 

 

Nieuwe ambities voor de Wallen  (Van Traateam, 
september 2007).         

Naast het criminogene aspect geldt dat veel functies een laagwaardige uitstraling kennen. 
Daar komt verder nog bij dat het gebied een grote concentratie van verslaafden en 
dealers kent. Ondanks het feit dat de drugsgerelateerde criminaliteit afgenomen is door de 
gezamenlijke aanpak met politie en justitie, is er nog steeds sprake van veel 
drugsgerelateerde overlast. De drugsproblematiek beperkt zich niet alleen tot de 
harddrugsverslaafden maar heeft ook een relatie met het grote aantal toeristen en 
bezoekers. Omdat er een grote vraag is naar drugs zijn er relatief veel dealers die drugs 
en nepdope aanbieden. Dit gaat niet zelden gepaard met overlast in de vorm van ruzies 
en/of berovingen. Deze facetten tezamen hebben een grote negatieve invloed op het 
woon- en leefklimaat in het gebied. Wij zien dan ook duidelijke relatie tussen de 
criminaliteit en de verloedering op straat*. Dat maakt ook dat we - om de oorzaak van de  
verloedering aan te pakken - in moeten grijpen in de huidige economische structuur.     
* Dat georganiseerde misdaad een negatieve invloed heeft op leefbaarheid is diverse keren aangetoond (o.a. 

Fijnaut en Zaat e.a. 2003; Bovenkerk en Hogewind, 2003)   

Aan de bovenstaande constateringen is een jarenlang proces voorafgegaan waarin veel 
informatie boven water is gekomen. Het begin van deze informatievoorziening is terug te 
leiden tot de bevinding van de parlementaire enquête onder leiding van Maarten van Traa, 
dat de Wallen in handen waren van de georganiseerde criminaliteit. Dit was aanleiding 
voor de gemeente om de problemen in het gebied gericht aan te pakken. Met dit doel 
werd het Van Traateam opgericht, dat door het koppelen van allerlei relevante gegevens 
van verschillende overheidsdiensten als belastingdienst, justitie en politie een belangrijke 
informatiepositie heeft opgebouwd. Tevens zijn in samenwerking met de NV Zeedijk en de 
NV Stadsgoed in de loop der tijd circa 100 panden verworven in het Wallengebied. 
Daarmee is het gelukt deze panden uit criminele handen te houden en een betere 
invulling te geven.   

In 2002 is het stadsdeel Amsterdam-Centrum opgericht. Het stadsdeel heeft van meet af 
aan hoge prioriteit gegeven aan de aanpak van de Wallen. In november 2004 is het plan 
van aanpak noordelijke burgwallen vastgesteld met een pakket aan maatregelen op zowel 
het fysieke, sociale als economische domein.   

Toezicht, handhaving en screening van exploitatievergunningen op basis van de wet 
Bibob is geïntensiveerd. Ter versterking en ondersteuning van de door het Van Traateam 
ingezette bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is in februari 2006 binnen 
het stadsdeel het Coördinatieteam Wallen (CTW) opgericht. In 2006 en 2007 zijn 108 
seksinrichtingen getoetst door het stadsdeel centrum en het Coördinatiebureau Bibob van 
het Van Traa-team. Bij 58 inrichtingen heeft dit geleid tot consequenties op grond van de 
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wet Bibob (weigering, intrekking of verbinden van voorschriften). In de Bibobdossiers, 
gelieerd aan criminogene branches, zijn vanaf 2005 17 namen van criminele personen 
en/of groeperingen naar voren gekomen. Daarvan zijn er drie de afgelopen jaren 
geliquideerd. Acht van deze 17 namen behoren tot de zogenaamde 16 van Van Traa die 
aangeduid worden in het rapport na de parlementaire enquêtecommissie Van Traa. 
         
In februari 2007 heeft het dagelijks bestuur de gebiedsgerichte aanpak tussentijds 
geëvalueerd. Waar bij de start van de aanpak nog gesignaleerd werd dat de functiebalans 
verstoord dreigde te worden concludeerde het dagelijks bestuur nu dat de functiebalans 
ernstig verstoord is. Er is sprake van een monocultuur van criminogene en economisch 
laagwaardige functies.    

Functie stadsdeel 1012 
Coffeeshops 139 76 
Raambordelen 482 482 (142 

panden) 
Smartshops 19 18 
Telefoneerinrichting 6 4 
Gokautomatenhal 19 12 
Minisupermarkt ?* 19 
Fastfood 108 53 
Massagesalon ?* 13 
Geldwisselkantoor 19 11 
Seksinrichting 57 51 
Souvenirwinkel/headshop ?* 45 
* minisupermarkten, massagesalons en sovenirwinkels/headshop kennen geen aparte 
bestemmingsplancategorie en kennen geen exploitatievergunning. Voor de aantallen dienen deze op straat 
geïnventariseerd te worden. Dit is alleen gedaan voor het 1012-gebied.    

Tabel 1; overzicht functies; aantallen stadsdeel en 1012-gebied  

Ondanks een geïntensiveerde inzet op tal van terreinen is er nog steeds sprake van 
criminele praktijken en overlast in het gebied. Uit onderzoeken van de Nationale 
Recherche en de gegevens vanuit het ministerie van Justitie blijkt dat er nog steeds 
(relatief) veel ongeoorloofde praktijken plaatsvinden zoals witwassen, vrouwenhandel en 
drugsgerelateerde criminaliteit. De recent door het Openbaar Ministerie naar buiten 
gebrachte bestuursrapportage Schone Schijn over het onderzoek Sneep  is hier een 
voorbeeld van. Uit de rapportage naar de handel en wandel van een groep 
mensenhandelaren blijkt dat onder andere op de Wallen een groep vrouwen jarenlang is 
uitgebuit binnen de vergunde raamprostitutie.   

Uit de veiligheidsindexen blijkt dat het wallengebied nog steeds een van de onveiligste 
gebieden van Amsterdam is. Ondanks een extreem hoge inzet van de reiniging blijft deze 
buurt een van de smerigste van de binnenstad.   
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kaart 1; veiligheidsindex-scores onverminderd hoog in 1012-gebied (objectieve veiligheidsindex 2007, 

gemiddelde Amsterdam = 90)      
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Ook de hoge scores bij handhavingsacties betrekken wij bij onze analyse. Straat voor 
straat worden door het stadsdeel integrale acties gehouden waarbij bouwinspecteur, 
buurtregisseur en gebiedsbeheerder controleren op welstand, bestemmingsplangebruik 
en APV-bepalingen. In meer dan driekwart van de gevallen wordt wel een of meerdere 
regels overtreden.   

In het kader van het convenant Vrijplaatsen vinden acties plaats in samenwerking met 
douane, belastingdienst, voedsel- en warenautoriteit, (zeden)politie, arbeidsinspectie. In 
het kader van de actie Zoeklicht vinden controles plaats op illegaal gebruik van woningen. 
Bij al deze acties is er sprake van een structurele overtreding van regelgeving. Dit gaat 
van klein naar groot. Van overtredingen op het gebied van reclame, tot overtredingen van 
de Vreemdelingenwet en Opiumwet aan toe. Waar de gegevens die voortvloeien uit het 
screenen van aanvragen op de wet Bibob en de onderzoeken van de Nationale 
Recherche duiden op een onderliggende criminele infrastructuur, reflecteren deze 
overtredingen meer de algemene verloedering van het stadshart.   

De hernieuwde aandacht voor de problematiek is ook op Rijksniveau aan de orde. In de 
zomer van 2006 hebben de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën, 
gemeente, stadsdeel en politie een convenant afgesloten onder de naam Emergo. Doel 
van het convenant is om de criminele infrastructuur in het postcodegebied 1012 te 
ontmantelen door een adequate en efficiënte uitwisseling tussen strafrechtelijke, 
bestuursrechtelijke en belastingrechtelijke informatie en het houden van concrete acties 
ter bestrijding en voorkoming van malafide praktijken in de toekomst .   

Wij constateren dat de problematiek van de (georganiseerde) criminaliteit hardnekkig is en 
dat er op het gebied van handhaving extra inzet op tal van fronten noodzakelijk is. Wij 
constateren ook dat er grenzen zijn aan deze handhaving. Met handhaving alleen is de 
onderliggende problematiek niet op te lossen.   

De onderliggende problematiek heeft een directe relatie met de huidige economische 
structuur. Er zijn zeer veel coffeeshops, bordeelramen, minisupermarktjes, belwinkels, 
sekswinkels, gokhallen en andere voorzieningen die zich aan de onderkant van de markt 
bevinden. Zonder een afzonderlijke sector of branche te willen stigmatiseren of zelfs te 
criminaliseren constateren wij dat de stapeling van deze functies tot een te grote 
aantasting van het woon- en leefklimaat leidt.   

Daarnaast zijn de meeste van deze functies gevoelig voor criminele invloeden. Zij lenen 
zich van nature makkelijker voor witwassen, belastingontduiking en andere soorten van 
criminaliteit. Dit vloeit voort uit het feit dat er veel contant geld omgaat, of dat branches 
vanuit de illegaliteit zijn ontstaan (bijv. prostitutie) of drugsgerelateerd zijn (coffeeshops, 
smartshops). Deze branches worden criminogeen genoemd. De stapeling van 
criminogene functies voedt een onderliggende criminele infrastructuur en houdt die in 
stand. Wij willen overigens benadrukken dat dit niet betekent dat raamexploitanten of 
coffeeshophouders per definitie crimineel zijn. Wij stellen wel dat criminaliteit hier vaker 
voorkomt.   

Een van de gevolgen van het feit dat verschillende ondernemers en eigenaren in dit 
gebied voor het snelle geld gaan, is dat er op diverse plekken weinig betrokkenheid 
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bestaat bij de buurt. De verloedering die binnen bepaalde delen van het 1012-gebied 
zichtbaar is, wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan sociale cohesie en betrokken 
ondernemerschap. Ondernemers die zich wel maatschappelijk betrokken voelen hebben 
het zwaar. Juist om het gebied weer terug te geven aan de goede lokale ondernemer 
vinden wij het opportuun om in te grijpen en een initiërende rol te spelen bij het 
doorbreken van de monocultuur, zo nodig met het weer in goede handen brengen van het 
vastgoed.   

Grenzen aan de handhaving samengevat: 

 

- informatie uit handhaving en toezicht, diverse bronnen binnen gemeente, politie, 
justititie en belastingdienst leidt tot de conclusie dat er sprake is van een criminele 
infrastructuur; 

 

- branches die gevoelig zijn voor criminaliteit ( criminogene branches ) zoals 
coffeeshops en raamprostitutie vormen mede een afzetkanaal voor de 
georganiseerde criminaliteit;    

 

- de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit dient samen met de 
strafrechtelijke en fiscale aanpak de komende jaren geïntensiveerd voortgezet; 

 

- er is sprake van een disbalans voor wat betreft het aantal in postcodegebied 1012 
aanwezige criminogene functies; 

 

- verbeterde handhaving alleen is niet afdoende. Er moet worden ingegrepen in de 
criminele infrastructuur door vermindering van criminogene functies; 

 

- door vermindering van criminogene functies wordt het gebruik van afzetkanalen 
voor achterligggende criminele verbanden bemoeilijkt en is betere en meer 
gerichte handhaving mogelijk     

   

2.2 kracht van het 1012-gebied   
Naast de geschetste problematiek heeft het 1012 gebied verschillende kenmerken die in 
grote mate de kracht en identiteit van het gebied bepalen en die we graag handhaven:  

- fysieke infrastructuur 
Het 1012 gebied is onderdeel van een van de mooiste, grootste en best bewaarde 
binnensteden ter wereld. Een morfologische structuur van hoofd- en 
verbindingsgrachten met daar tussenin een fijnmazig patroon van pleinen, straten 
en stegen. Daarnaast zeer veel monumenten uit verschillende bouwperioden die 
gezien de historische perceelgrootte relatief kleinschalig zijn. Het geheel geeft de 
binnenstad een menselijke maat.   

- de sociaal-economische samenstelling 
Een zeer grote concentratie en menging aan functies: wonen, werken, onderwijs, 
winkelen, cultuur en recreëren. Overigens kwantitatief en kwalitatief zeer 
variërend, zowel binnen deelgebieden als tussen deelgebieden. 
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- de dynamiek 
Amsterdam en daarbinnen het 1012-gebied heeft zich door de eeuwen heen 
gevormd tot een biotoop waarin bepaalde culturele, economische, sociale 
ontwikkelingen een vruchtbare voedingsbodem vonden. Kenmerken van de 
biotoop: 

internationale pioniers- en handelsgeest 
aantrekkingskracht op personen met vernieuwende ideeën en initiatieven 
opname- en aanpassingsvermogen van (nieuwe) Amsterdammers.  

-  uniek onderdeel van een geheel 
Vanwege de grote variatie aan functies heeft de oude binnenstad een bijzondere 
positie in het netwerk van stedelijke centra, randstad, nationaal, internationaal. 
Cruciaal is de wederzijdse relatie met ander belangrijke centra in de omgeving 
(Schiphol, noordelijke IJ-oevers, Zuidas). Deze centra herbergen functies 
waarvoor in de binnenstad geen ruimte meer is, de binnenstad kan zich hiermee 
op zijn specifieke kwaliteiten richten.  

-      de symbolische betekenis 
De huiskamer van Nederland! Veel Amsterdammers en Nederlanders komen er 
regelmatig, herkenbaar vertrouwd, plek voor (onverwachte) ontmoetingen en 
gebeurtenissen. Verder: vrijzinnig, tegendraads, relatieve tolerantie, een gevoel 
van openheid, vrijheid en emancipatie.   

2.3 bedreigingen 
De kenmerken die de kracht van het 1012-gebied bepalen staan zeer onder druk.  
In algemene zin benadrukken wij nogmaals dat vooral op het gebied van de sociaal-
economische samenstelling sprake is van een disharmonie, die tot uiting komt in het 
verhoudingsgewijs zeer grote aandeel van bijvoorbeeld smartshops, coffeeshops, fastfood, 
belwinkels, souvenirshops, seksgerelateerde instellingen en budgethotels. De functies 
kennen relatief vaak bezoekers die zich nadrukkelijk manifesteren in de openbare ruimte. 
Datzelfde geldt voor de nogal weelderige aankleding van de panden en het feit dat een 
aantal van de voornoemde functies gevoelig is voor criminele invloeden.   

Het tolerante vrijzinnige aspect is in het 1012 gebied verminderd; de sfeer is verhard . 
Ook uit veiligheidsindexen blijkt het gebied nog steeds veel slechter te scoren dan andere 
gebieden in de stad. Bovendien zien wij een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld 
die volgens de meeste actuele inzichten de laatste jaren is toegenomen dan wel beter 
wordt gesignaleerd.   

2.4 kansen 
Tegelijkertijd constateren wij dat er in ruimtelijk-economische zin veel ontwikkelingen 
gaande zijn rondom het stadshart en in de regio Amsterdam die kansen bieden voor het 
postcodegebied 1012. Met de voltooiing van de Zuidelijke IJ-oever wordt een substantieel 
programma toegevoegd aan de flanken van het 1012-gebied. De bereikbaarheid van het 
Stadshart wordt geoptimaliseerd door de aanleg van de Noord/Zuidlijn.   

Het maaiveld boven de Noord/Zuidlijn wordt opnieuw ingericht ( Rode Loper ) waardoor 
de entree van Amsterdam in fysieke zin een kwaliteitsimpuls krijgt. Deze ontwikkelingen 
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genereren extra voetgangersstromen buiten de te voorziene autonome groei van het 
toerisme.             

De kansen worden ook herkend door geïnstitutionaliseerde marktpartijen. NV Zeedijk, NV 
Stadsgoed, NV Stadsherstel, Ymere, De Key/Principaal, ING Real Estate, Corio, Am 
Vastgoed, IPMMC, Redevco Nederland, Stable International, Rabo Bouwfonds, ABNAmro, 
Fortis, Multi Vastgoed, de Kroonenberg groep zijn allen betrokken bij de 1012-aanpak of 
hebben hun interesse laten blijken.    

Partijen als het Victoriahotel, Krasnapolsky, de Bijenkorf maar ook culturele instellingen 
als Ons Lieve heer op Solder en de Oude Kerk ontwikkelen concrete initiatieven die goed 
aansluiten op de voorgestelde aanpak.   

De ernst van de problematiek rondom (georganiseerde) criminaliteit in combinatie met de 
natuurlijke potentie van het gebied, de interesse van marktpartijen en de beperkte 
mogelijkheden tot een intensieve (bestuursrechtelijke) handhaving maken dat dit het 
moment is om met veel ambitie het project 1012 aan te gaan.   
        

3 Ambitie  

3.1 terugdringen van criminaliteit, meer diversiteit 
Het 1012-gebied is voor een groot deel bepalend voor het imago en de uitstraling van de 
stad Amsterdam als geheel. Wij vinden het onverteerbaar dat in dit gebied praktijken als 
witwassen en mensenhandel relatief veel voorkomen en dat er - ondanks vooruitgang -
veel drugsgerelateerde criminaliteit aanwezig is. Wij streven ernaar om in het hart van de 
stad criminaliteit  substantieel terug te dringen en de verloedering een halt toe te roepen.  
Wij hebben de ambitie om het 1012 gebied een zodanige uitstraling te geven dat iedereen 
zich er thuisvoelt en dat bezoekers het in hun herinnering scharen onder een van de 
leukste, meest spannende, diverse en interessante gebieden in Europa. Ook streven wij 
ernaar dat iedere Amsterdammer trots is op de kwaliteiten en de uitstraling van het gebied 
en dat het gebied gekenmerkt wordt door de specifieke Amsterdamse sfeer.   

Wij benoemen vijf concrete doelen: 

 

het ontmantelen van de criminele infrastructuur; 

 

het verminderen van de omvang van criminogene functies; 

 

het stoppen en keren van de verloedering; 

 

het herstellen van de functiebalans; 

 

het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en divers entreegebied  
    

Onze ambitie sluit aan op de kernkwaliteiten en specifieke kenmerken van deelgebieden 
in het postcodegebied 1012. We onderscheiden twee deelgebieden waar zowel de 
problematiek van de laagwaardige functies als de kansen groot zijn. Enerzijds is dit het 
Wallengebied, dat door de traditioneel zwakke oost-west verbindingen zich min of meer 
heeft kunnen ontwikkelen tot een aparte wereld met een variëteit aan -spannende- 
functies die in de (semi)-illegaliteit zijn opgegroeid. De Wallen representeren de 
organische kleinschalige binnenstad. Het andere deelgebied is de Rode Loper en 
omgeving (Damrak, Rokin, Nieuwendijk). Het Damrak en Rokin is door de maat en de 
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schaal van de gebouwen monumentaal en grootstedelijk. Hier manifesteerden zich de 
politieke, burgerlijke, financiële centra van de macht. In de economische bloeiperiode 
tussen 1870-1914 kwamen hier nog de symbolen bij van het toenmalige moderne 
Nederland met de vestiging van de eerste warenhuizen, grote banken en andere 
handelshuizen. Het Wallengebied en de Rode Loper benoemen we als de plek waar 
Amsterdam zich in al haar facetten ontvouwt: het hart van Amsterdam, huiskamer én 
etalage.  

Het doorbreken van de laagwaardigheid vindt onder andere plaats door op zeer gerichte 
plekken met sleutelprojecten programma s toe te voegen die fungeren als motoren van 
de economische verandering. In nauwe samenspraak met creatieve ondernemers en 
ontwikkelaars worden spraakmakende concepten op het gebied van mode, kunst, cultuur 
en horeca ontwikkeld. Daarbij benoemen we per deelgebied een aantal sferen die 
verbeelden welke programmatische invulling ons voor ogen staat. Bij het Damrak en 
Rokin denken we aan internationale detailhandelcentra, winkels waar gerenommeerde 
bedrijven hun topmerken etaleren. Bij de Wallen denken we bijvoorbeeld aan een 
cultureel en culinair Oudekerksplein, spannende nachtclubs op de Oudezijds 
Achterburgwal en het versterken van Chinatown rondom de Zeedijk.   

We richten op diverse plekken de openbare ruimte in met grootstedelijke allure, bijzondere 
kwaliteit met aandacht voor detail en beheer. De openbare ruimte fungeert in belangrijke 
mate als ontmoetingsplek. Door evenementen te koppelen aan de kwaliteiten en de 
beoogde profilering van het 1012 gebied dragen deze bij aan de gewenste ontwikkelingen.  

Om verbindingen te leggen tussen de Rode Loper en het  achtergelegen gebied 
introduceren we een tweede ladder . Daarmee leggen we de basis voor een verbetering 
van de oost-west verbindingen tussen Damrak-Rokin en de Wallen. Nu fungeren het 
Damrak-Rokin en de Nieuwendijk-Kalverstraat al als ladder. Door deze uit te breiden naar 
de oostzijde ontstaan verbindingen met het Wallengebied. We repareren op cruciale 
plekken ontbrekende sporten van de ladder door de oostzijde van het Damrak-Rokin, met 
uitstraling naar de Nes, Warmoesstraat en dwarsstraten als Damstraat en Korte Niezel te 
verrijken met publiekstrekkende functies.   

Zowel nieuwe concepten als stedenbouwkundige ingrepen kunnen bijdragen aan een 
betere doorbloeding van het gebied en de verbinding tussen strategische plekken zoals 
het Beursplein en het Oudekerksplein. Te denken valt aan het slopen van de 
Bijenkorfgarage, de parkeervoorzieningen inclusief fietsenstalling ondergronds te brengen, 
en in een nieuw gebouw de Bijenkorf uit te breiden al dan niet met woningen. Een 
dergelijke ontwikkeling sluit goed aan bij het vernieuwde Blaauwlakenblok. Ook valt te 
denken aan een nieuwe brug over het natte Damrak om het noordelijk Wallengebied beter 
te ontsluiten en het openen van afgesloten stegen die een goede verbinding vormen. Om 
al snel concrete resultaten te tonen die ook invulling geven aan het toekomstperspectief 
hebben we een aantal sleutelprojecten benoemd. Zij fungeren als vliegwiel voor de 
verandering.    
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kaart 2; tweede ladder realiseren  

Om de functiebalans in het gebied te herstellen streven we een intensivering na van de 
woonfunctie in alle sectoren, dus niet alleen voor kapitaalkrachtigen maar ook voor 
studenten en andere groepen met een lager inkomen. Op de bovenverdiepingen bestaan 
mogelijkheden om woningen toe te voegen wat de leefbaarheid ten goede komt.  
Waar mensen wonen zijn ogen en oren tegen verloedering en overlast. Bovendien trekt 
vergroting van het aantal inwoners ook bewonersvoorzieningen aan zoals gewone 
detailhandel en buurtvoorzieningen- en activiteiten.   

Als bijlage bij deze strategienota vindt u een uitgebreid toekomstbeeld met sfeerbeelden, 
referenties en  de door ons gewenste ingrepen. Wij hebben niet de intentie om de sferen 
als een blauwdruk op te leggen; we treden juist graag in overleg met bewoners, 
ondernemers en andere investeerders om deze visie verder uit te bouwen. Het geeft wel 
een duidelijke richting aan en laat ook zien wat we in ieder geval niet willen.     
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3.2 Economisch perspectief 
Deze ruimtelijk-programmatische ambities kunnen wij niet presenteren zonder een 
economisch perspectief. Aan Bureau Stedelijke Planning is gevraagd om een 
economische visie op het postcodegebied 1012. Deze studie biedt een economisch 
perspectief op 1012 en vormt tegelijkertijd een referentiekader voor het beoordelen van 
concrete ontwikkelingen in het gebied. Bij de ontwikkeling van dit economisch perspectief 
is niet alleen gekeken naar wat in 1012 op eigen kracht economisch haalbaar is en waar 
afzetmogelijkheden voor zijn, maar ook en juist naar de bijdrage die 1012 kan leveren aan 
het functioneren van de stad als geheel. Er liggen kansen voor het ontwikkelen van een 
stadshart behorende bij de ambitie van de stad en de regio om een vooraanstaande 
Europese stedelijke regio te zijn, die een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat kent voor 
het internationale bedrijfsleven.  

Vanuit een analyse op de ontwikkeling van Europese binnensteden, de naoorlogse 
ontwikkeling van de binnenstad van Amsterdam en de huidige functie en karakteristiek 
wordt aangegeven welke economische kansen er liggen voor het postcodegebied 1012.  
De economische potentie van Amsterdam gemeten naar werkgelegenheid en Bruto 
Amsterdams Produkt (BAP) - is groot: 
- hoge productiviteit; 
- ruime werkgelegenheid; 
- brede arbeidsparticipatie; 
- een actieve private sector; 
- innovatief ondernemerschap; 
- een goed opgeleide populatie en; 
- een uitstekende toegankelijkheid.  

Voorzien wordt dat de binnenstad de komende tien tot vijftien jaar geconfronteerd wordt 
met een aantal trendmatige ontwikkelingen zoals een verdere groei van vrijetijdsfuncties 
(vooral in de sectoren detailhandel, horeca en cultuur), een verlies aan goedkope locaties 
voor broedplaatsfuncties, een groei van vestigingen van internationale detailhandel met 
een groter aandeel van buitenlanders in de stad, een blijvende behoefte  aan 
kleinschalige bedrijfsruimtes voor sectoren waarvoor een binnenstedelijk milieu van 
toegevoegde waarde is, zoals de creatieve industrie en de zakelijke dienstverlening.   

Wij vinden het  belangrijk om goed te anticiperen op deze ontwikkelingen in het 1012-
gebied. Zonder versterking en vernieuwing zal de economie van de binnenstad het 
moeilijk krijgen. Tegelijkertijd liggen er vele mogelijkheden om de economische potentie te 
benutten.  

De twee belangrijkste ontwikkelopgaven binnen 1012 liggen op de Rode Loper (Damrak & 
Rokin) enerzijds en de noordelijke Burgwallen anderzijds. Vanuit hun verschil in 
stedenbouwkundige structuur en gevestigde functies kennen deze gebieden elk hun eigen 
opgave. Tevens is het de kunst om beide gebieden met elkaar te verbinden.   

Rode Loper (Damrak-Rokin) 
Voor de Rode Loper bestaat het streefbeeld uit een opwaardering van het gebied naar 
A1-winkelstand, met een internationaal profiel. Als entree naar de stad en als 
scharnierfunctie naar het Wallengebied leent het gebied zich tot een verandering van de 
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huidige invulling: aansprekend voor groot en breed publiek gebied; mix van detailhandel, 
horeca en hotels met detailhandel als dominante factor.  

De Rode Loper leent zich vooral voor detailhandel en horeca. De afzetmogelijkheden zijn 
groot en de economische bijdrage per vierkante meter is hoog. Ook hotelontwikkeling en 
bedrijfsruimten leveren een hoge economische bijdrage. Het is wel van belang om een 
divers aanbod te realiseren passend bij de functiemenging die de binnenstad zo sterk 
maakt. Te denken valt daarbij aan topwinkels met internationale bekendheid die hun 
producten hier etaleren, plaatsen waar bekende Amsterdamse of Nederlandse toppers uit 
modewereld, horeca of detailhandel hun kwaliteiten tonen en combinaties van 
verschillende functies als horeca, warenhuizen en culturele voorzieningen binnen 
afzonderlijke gebouwen.  

In het streefbeeld kent het Damrak een wat ander accent dan het Rokin. Het Rokin zal 
meer bestaan uit het hogere segment binnen de detailhandel en horeca. Het Damrak kent 
een veel breder publiek met functies die zich ook gedeeltelijk in het middensegment 
bevinden. Om de verbinding met het achtergelegen Wallengebied te realiseren is het van 
belang om de oostzijde van de Rode Loper te versterken, zowel door het toevoegen van 
nieuwe programma s als door het opwaarderen van de openbare ruimte.   

De Wallen 
Voor de Wallen wordt een gemengd milieu voorgestaan tussen wonen, werken en 
ondernemen. De uitgangspunten voor kleinschalige detailhandel, ambacht, horeca en 
bedrijfsruimten, hotels en cultuur zijn daarbij uitstekend. Hierbij moet wel gezocht worden 
naar thematisering en clustering. Het ligt voor de hand aan te sluiten bij bestaande 
clusters in het gebied: Chinatown, Red Light District, Red Light Fashion, Fashion & 
Design, en de beleving van het historische karakter te versterken. Compact, verrassend 
en veelzijdig. In de schaduw van de grotere winkelgebieden op de Rode Loper en de 
Kalverstraat kunnen de Wallen zich transformeren tot een zwerfgebied waarbij men 
gemakkelijk van het ene thema naar het andere cluster wandelt; tot een broedkamer waar 
kleinschalige en nieuwe concepten kunnen worden uitgeprobeerd.  

De transformatieopgave voor de Wallen is een andere opgave dan de ontwikkeling van de 
Rode Loper. We moeten er vooral voor zorgen dat er logische en aantrekkelijke nieuwe 
looproutes ontstaan zodat mensen vaker van het Damrak naar - en door - de Wallen 
slenteren. Dit kan door binnen deze looproutes belangrijke trekkers met leuke concepten 
toe te voegen die het publiek uitnodigen een stap verder te doen dan gebruikelijk.   

Economische effecten   
Wij hebben getracht om de economische effecten van de veranderingen in het 1012-
gebied in beeld te brengen. Enerzijds is de zorg dat een deel van het toeristische publiek 
dat Amsterdam bezoekt vanwege het Red Light District niet meer zal komen. Dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor het totaal aantal bestedingen en de werkgelegenheid. 
Anderzijds is er sprake van nieuwe economische impulsen en injecties, die juist een 
positief effect kunnen hebben op het bestedingspatroon.  

Vooralsnog hebben wij geen betrouwbare uitkomsten kunnen genereren. Gezien de grote 
hoeveelheid variabelen en onzekerheden die ieder zijn eigen invloed kunnen hebben op 
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het bestedingspatroon en de onduidelijkheid in welke mate elke variabele van invloed is, 
hebben uitkomsten betrekkelijke realiteitswaarde.   

Zo is bijvoorbeeld op dit moment niet in te schatten welke nieuwe functies erbij zullen 
komen en hoeveel extra meters detailhandel zal worden toegevoegd. Tegelijkertijd is het 
effect van de vermindering van het aantal bordeelramen ook moeilijk te kwantificeren; een 
veminderd aantal ramen kan leiden tot verminderde bestedingen van een specifieke 
doelgroep; tegelijkertijd blijft het Red Light District - weliswaar in afgeslankte vorm - wel  
bestaan.      

De opgedane inzichten leren ons in ieder geval dat de Wallen en de Rode Loper 
belangrijke iconen zijn voor Amsterdam en dat we hier prudent mee moeten omgaan. Per 
saldo verwachten wij dat de vermindering van criminogene functies, in combinatie met de 
overige plannen voor 1012, niet leidt tot een afname van het toerisme. Eerder vindt een 
verschuiving plaats naar toeristen die naast hun interesse voor seks- en/of 
drugsgerelateerde functies ook geïnteresseerd zijn in de andere aspecten van het 
Wallengebied en de Rode Loper, zoals de cultuur-historische kwaliteiten. Nu al zien wij 
bijvoorbeeld dat het Red Light Fashion project op de Oudezijds Achterburgwal toeristen 
trekt die geinteresseerd zijn in de modesector.      

4 Transformatie in drie delen  

4.1 Sleutelprojecten als motoren van de verandering 
De gewenste veranderingen in het 1012 gebied realiseren we allereerst door het 
toevoegen van nieuwe functies op strategische locaties. Dit kan door stedenbouwkundige 
ingrepen of door op belangrijke plekken unieke formules of concepten toe te voegen. 
Deze zogenaamde sleutelprojecten dragen bij aan een verandering/verbetering van het 
culturele, winkel- en horeca-aanbod en helpt in het verbeteren van verbindingen tussen 
belangrijke plekken. De sleutelprojecten geven handen en voeten aan het toekomstbeeld 
en genereren een economische of culturele spin-off. Zij gelden als de motoren van de 
verandering en geven vorm aan de gewenste uitstraling van deelgebieden binnen het 
1012-gebied.  

Veel van deze sleutelprojecten zijn al in ontwikkeling. We gebruiken onze bestuurlijke 
kracht om deze projecten snel en adequaat te (laten) ontwikkelen. Voor wat betreft de 
transformatie en/of toevoeging van vastgoed werken we binnen de sleutelprojecten nauw 
samen met geïnstitutionaliseerde beleggers en/of ontwikkelaars, corporaties, individuele 
eigenaren of exploitanten.  

Wij komen tot een lijst van negen sleutelprojecten;  

Ontwikkeling cluster Beursplein (Beurs van Berlage, Euronext, Bijenkorf, C&A) 
Op en rondom het Beursplein komen een aantal ontwikkelingen en initiatieven bij elkaar. 
De Beurs van Berlage is gekocht door de combinatie Amvest, Rabo Bouwfonds en De 
Key/Principaal met een belang van 25% van de gemeente. Het gebouw krijgt een 
publieke functie en moet als trekker gaan werken. Euronext overweegt om de plint in te 
vullen met horeca en winkels. Met de Bijenkorf zijn gesprekken gaande over de eventuele 
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sloop (en het ondergronds brengen) van de garage en het ontwikkelen van de vrij te 
komen ruimte. Door deze ingrepen kan het Beursplein een grotere en betere betekenis 
krijgen in het stadshart. Zo ontstaan meer logische verbindingen met het Wallengebied en 
de daar aanwezige iconen als de Oude Kerk en Ons Lieve heer op Solder. 
Herontwikkeling van het laad- en losdok aan de zijde van de Warmoesstraat levert daar 
een bijdrage aan. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de herontwikkelingsmogelijkheden 
van het C&A-gebouw en de mogelijkheden om ondergrondse verbindingen te realiseren 
tussen C&A, Beursplein en Bijenkorf. Daarbij kan meegelift worden op de ondergrondse 
fietsenstalling die in het kader van de Rode Loper geprojecteerd is onder het Beursplein. 
Inmiddels heeft een tweetal ontwikkelingscombinaties ideeën ontwikkeld voor een andere 
fysieke en programmatische invulling van het Beurspleincluster . Ook een eventueel 
andere invulling van het natte Damrak, met behoud van de rondvaartboten, ligt binnen de 
plangrenzen.  

 

kaart 3; sleutelprojecten     
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Chinatown 
In onze ogen is Chinatown een belangrijk onderdeel binnen de 1012 aanpak. Gezien de 
opkomende markt in China maar ook gezien het feit dat een Chinatown invulling geeft aan 
de zo kenmerkende diversiteit van Amsterdam, steunen wij de plannen die moeten leiden 
tot een gezond Chinatown. In programmatische zin dreigt Chinatown onder de kritische 
massa te zakken. Wij zullen initiatieven die bijdragen aan een goede programmatische 
invulling en passen binnen de inmiddels door het dagelijks bestuur van het stadsdeel 
centrum vastgestelde uitgangspunten faciliteren.                        

Parkeergarage Geldersekade/Oosterdok 
In onze optiek is het ontwikkelen van een parkeergarage in de buurt van de Geldersekade 
een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de noordelijke Burgwallen. 
In de eerste plaats maakt een garage de weg vrij voor een verdere kwaliteitsverbetering 
van de openbare ruimte met ruim baan voor voetganger en fietser. Dit kan alleen als 
parkeerplaatsen worden opgeheven die vervolgens gecompenseerd dienen te worden. In 
de tweede plaats draagt een garage bij aan de gewenste economische ontwikkeling en is 
het een steun in de rug voor de ontwikkeling van Chinatown. Tevens biedt het 
mogelijkheden om de Geldersekade als parkeervrije boulevard in te richten met een 
eventueel waterprogramma. Met de nieuwe verbinding naar het Oosterdokseiland 
verwachten wij meer voetgangersstromen op de Geldersekade.                

Ontwikkeling cluster Oudekerksplein 
In ons wensbeeld is het Oudekerksplein straks vrij van raambordelen en wordt de Oude 
Kerk, als cultuurhistorische parel van het Wallengebied opgepoetst. In samenwerking met 
corporaties Ymere, De Key/Principaal en NV Stadsherstel ontwikkelen we een plan voor 
de programmatische invulling van het Oudekerksplein waarin wij in eerste instantie 
denken aan een combinatie van (ambachtelijke) bedrijvigheid, cultuur, kunst en horeca. 
Tegelijkertijd zullen wij investeren in de herinrichting van de openbare ruimte.   

Ons  Lieve Heer op Solder 
De oude schuilkerk die thans dienst doet als museum is een van de verborgen geheimen 
van het Wallengebied. Vanwege de culturele meerwaarde voor de stad is een 
subsidiebijdrage geleverd voor de beoogde verbouwing van het museum. In samenhang 
met de renovatie wordt in de directe omgeving een flinke kwaliteitsinjectie gepleegd. Het 
betreft de ontwikkeling van de Oudezijds Armsteeg (Cluster Arm) en de aanpalende 
openbare ruimte.   

Victoriahotel & kadasterpand 
Het Victoriahotel vinden wij beeldbepalend voor de entree van het Damrak. Met een 
kwalitatief en programmatisch goede invulling wordt een belangrijke eerste (en laatste!) 
indruk gegeven aan de bezoeker van Amsterdam. In overleg met het Victoriahotel worden 
de mogelijkheden verkend van een op cultuur geënte hotelinvulling van het door de 
Victoriagroep gekochte kadasterpand in combinatie met een opwaardering van de begane 
grond op het Damrak, de Prins Hendrikkade en de aanpalende Hasselaerssteeg.   

Fortisgebouw Rokin 
Het Fortisgebouw op het Rokin komt op termijn leeg. Het is een grootschalig, strategisch 
gelegen gebouw dat met een goede invulling een belangrijke bijdrage levert aan de 
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profilering van het Rokin. Wij denken aan een groot warenhuis zoals wij dat in Amsterdam 
niet kennen zoals een Lafayette (Parijs) of Harrods (Londen). Ook valt te denken aan een 
topper uit de modewereld. Nederland profileert zich enorm op dit gebied maar dit is fysiek 
nergens zichtbaar. In combinatie met de geplande hoogwaardige maaiveldinrichting kan 
hier een bruisend verblijfsgebied ontstaan: de Ramblas van Amsterdam  

Herontwikkeling Krasnapolsky 
Krasnapolsky heeft plannen om de hotelfunctie uit te breiden en de bestaande 
parkeergarage ondergronds te brengen. Het plan leidt tot een flinke kwaliteitsverbetering 
van de plint Warmoesstraat-Sint Jansstraat. In combinatie met de plannen van de 
Bijenkorf wordt een van de toegangen tot het Wallengebied hiermee flink verbeterd.  

Binnengasthuisterrein (UvA) 
De herstructurering van het Binnengasthuisterrein met de komst van de bibliotheek 
beschouwen wij als een belangrijke versterking van dit gedeelte van het 1012 gebied als 
onderwijscluster. Aanvullend op deze ontwikkelingen wordt de openbare ruimte van de 
Nieuwe Doelenstraat en de Oude Turfmarkt heringericht. De Oude Turfmarkt krijgt een 
autoluw karakter, waarmee een prachtig groot verblijfsgebied wordt toegevoegd.   

4.2 Herinrichting van de openbare ruimte 
Het mooi, duurzaam en veilig inrichten van de openbare ruimte is een belangrijk 
instrument in de gewenste transitie van het 1012 gebied. Vaak fungeert de herinrichting 
als katalysator voor pandeigenaren en/of exploitanten om hun bezittingen op te knappen.   

Herinrichting Rode Loper 
De geplande herinrichting van de Rode Loper is zeer belangrijk voor de gewenste 
opwaardering van het entreegebied van Amsterdam. Een duurzaam en mooi ingerichte 
openbare ruimte geeft rust, zorgt voor een verkeersveilige inrichting en faciliteert op een 
juiste wijze de grote hoeveelheden voetgangers die na de aanleg van de metrolijn 
aanwezig zullen zijn. Het station Rokin zal een belangrijk bronpunt worden en de ruimte 
aan de oostzijde van het Rokin kan ingericht worden als verblijfsgebied met groen en 
eventueel terrassen.   

In het Wallengebied zijn de laatste jaren al veel straten en grachtgedeeltes 
geherprofileerd. De straten die we in het postcodegebied 1012 nog willen aanpakken zijn 
de volgende:  

- Oudezijds Voorburgwal tussen Nieuwebrugsteeg en Oudekerksplein 2009  
- Oudekerksplein        2011  
- Zeedijk         2009 
- Geldersekade        2012  
- Oudezijds Achterburgwal tussen Molensteeg en Oude Hoogstraat  2011 
- Nieuwe Doelenstraat*       2010 
- Damrak, Beursplein, Rokin, Muntplein (Rode Loper)    2010 e.v. 
- Nieuwezijds Voorburgwal (na realisering stadshartlus)   2013 
- Cluster Koepelkwartier (Koggestraat, Kattegat, Stromarkt)   2010  
- Singel         2010 
- Nes         2011 
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- Korsjespoortsteeg, Roomolenstraat      n.t.b. 
- Bergstraat           n.t.b.  
*Planning Nieuwe Doelenstraat afhankelijk van de ontwikkeling Binnengasthuisterrein, bouw bibliotheek  

De projecten zijn grotendeels opgenomen in het meerjarenprogramma Openbare Ruimte 
van het stadsdeel Centrum. De jaartallen zijn een indicatie; daadwerkelijke uitvoering is 
afhankelijk van goedkeuring door de stadsdeelraad over de jaarlijkse 
begrotingsvoorstellen.     

impressie Rokin 

       
4.3 straatgerichte aanpak 
Met het toevoegen of uitbreiden van unieke sferen, concepten en programma s in de vorm 
van voornoemde sleutelprojecten proberen we onder andere de eenzijdige economische 
structuur te doorbreken. In onze beleving is dit niet toereikend genoeg om de ambities 
daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Om het aantal criminogene functies terug te 
dringen en daarmee grip te krijgen op de criminele infrastructuur, kiezen wij voor een 
transformatie door middel van de zogenaamde straatgerichte aanpak.   

Daar verstaan wij onder dat wij een aantal specifieke straten benoemen waarin wij een 
beweging op gang brengen gericht op het verminderen van criminogene en economisch 
laagwaardige functies. We kiezen voor het model van een concrete straatgerichte aanpak, 
in plaats van een model met een generieke verdunning vanuit de volgende vier 
overwegingen: 

1) we verschaffen hiermee duidelijkheid en zekerheid aan betrokkenen; 
2) planologisch-juridisch biedt deze werkwijze de beste mogelijkheden om de 

transformatie te bewerkstelligen, oftewel af te dwingen;  
3) de beperking van het aantal plekken waar criminogene en - potentieel 

 

overlastgevende functies voorkomen maakt een beter beheer en toezicht mogelijk; 
4) het biedt de beste mogelijkheden voor een nieuwe economische invulling.  
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De specifieke functies die wij in het postcodegebied 1012 in aantal willen verminderen, 
dan wel verbeteren, zijn in onderstaande uitputtende tabel benoemd inclusief een definitie 
van de betreffende functie. Daar waar het een functie betreft die in het bestemmingsplan 
is benoemd, wordt de definitie van het bestemmingsplan gehanteerd.    

Functie Definitie 

Telefoneerinrichting een gelegenheid waarin de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door 

het bedrijfsmatig gelegenheid bieden tot het voeren van telefoongesprekken, waaronder 

mede begrepen het verzenden van faxen 

Coffeeshop een gelegenheid waar de verkoop van softdrugs wordt gedoogd (conform de 

voorwaarden zoals gesteld in de gedoogvergunning) 

Gokautomatenhal iedere besloten ruimte waarin meer dan drie speelautomaten of andere mechanische 

toestellen in de zin van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld ten 

behoeve van het publiek 

Geldwisselkantoor een gelegenheid waarin de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door 

het bedrijfsmatig wisselen van geld of waardepapieren 

Massagesalon Een gelegenheid waar tegen een vergoeding een reguliere massage verkregen kan 

worden niet zijnde seksuele diensten  

Minisupermarkt Zelfbedieningszaak van max 100 m2 met een grote verscheidenheid aan 

levensmiddelen    

Prostitutiebedrijf 1. prostitutie: het aanbieden van seksuele diensten tegen een materiële 

vergoeding; 

2. prostitutiebedrijf: een bedrijf waar prostitutie wordt bedreven;  

Souvenirwinkel/head

shop 

een winkel waarin de hoofdactiviteit bestaat uit het verkopen van souvenirs en/of 

artikelen die behulpzaam zijn bij het gebruiken van (soft)drugs  

Smartshop een winkel waarin de hoofdactiviteit of een van de activiteiten wordt gevormd door de 

handel in psychotrope stoffen 

Horeca I, II, III, IV  horeca I: fastfood, waaronder onder andere automatieken, snackbars en 

fastfoodrestaurants worden begrepen; 

horeca II: nachtzaken, waaronder onder andere dancings, discotheken en sociëteiten 

worden begrepen; 

horeca III, cafés, waaronder onder andere ook bars en eetcafés worden begrepen: 

horeca IV: restaurants, waaronder onder andere ook koffiehuizen, lunchrooms en 

ijssalons worden begrepen; 

Seksinrichting een gebouw of gedeelte van een gebouw waarin handelingen en/of vertoningen 

plaatsvinden van erotische en/of pornografische aard; hieronder wordt mede begrepen: 

a. seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, 

waarin door middel van automaten filmtentoonstellingen en liveshows 

(peepshows) van erotische en/of pornografische aard worden gegeven; 

b. seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin 

voorstellingen van erotische en/of pornografische aard worden gegeven; 

c. sekstheater: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin 

voorstellingen van erotische en/of pornografische aard worden gegeven; 

d. sekswinkel: een ruimte voor het bedrijfsmatig te koop aan bieden, waaronder 

begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 

seksartikelen aan de uiteindelijke gebruiker. 

Tabel 2; aandachtsfuncties 
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Wij hebben een aantal straten geselecteerd die een belangrijke rol spelen in de 
economische verandering. Het betreffen straten die door hun huidige programmatische 
invulling een barrière vormen in de gewenste verbetering van het postcodegebied. De 
eerste aanzetten tot verloedering zijn hier ook zichtbaar; er is in deze straten sprake van 
een stapeling van criminogene en/of kwalitatief mindere voorzieningen. Tegelijkertijd zijn 
het straten die veel potentie hebben.    

De straten zijn: (in alfabetische volgorde)  

 

Damrak 

 

Damstraat 

 

Enge Kerksteeg 

 

Geldersekade 

 

Haringpakkerssteeg 

 

Hasselaerssteeg 

 

Hekelveld 

 

Korte Niezel 

 

Lange Niezel 

 

Nieuwebrugsteeg 

 

Nieuwendijk (noordelijk deel, tot 
Oudebrugsteeg) 

 

Nieuwezijds Voorburgwal (tussen 
Martelaarsgracht en 
Raadhuisstraat)  

 

Oude Doelenstraat 

 

Oude Hoogstraat 

 

Oudebrugsteeg (oostzijde) 

 

Oudekerksplein  

 

Oudezijds Voorburgwal 

 

Rokin(westzijde)  

 

Singel (tussen PHKade en 
Lijnbaanssteeg) 

 

Spuistraat (tussen 
Martelaarsgracht en 
Raadhuisstraat) 

 

Warmoestraat 

 

Wijde Kerksteeg 

Tabel 3; te transformeren straten  

In bovenstaande straten streven wij actief een vermindering na van  smartshops, 
minisupermarkten, souvenirwinkels, headshops, telefoneerinrichtingen, massagesalons, 
gokautomatenhallen, seksautomatenhallen, seksbioscopen, sekstheaters, sekswinkels en 
laagwaardige horeca. Dit betekent niet dat de exploitanten in kwestie perse weg zouden 
moeten. Bij voorkeur maken wij samen met de zittende eigenaren en exploitanten 
afspraken over een ander soort bedrijfsvoering. Voor wat betreft raambordelen en 
coffeeshops zullen wij echter de nodige juridisch-planologische middelen aanwenden om 
de transformatie af te dwingen (zie onder).    

Prioriteitsstelling 
Van de in tabel 2 genoemde functies en branches stellen wij vast dat deze 
oververtegenwoordigd zijn in het 1012-gebied. Zij vormen de voedingsbodem voor een 
criminele infrastructuur en hun concentratie zorgt voor een onevenredige druk op het 
woon- en leefklimaat. Tegelijkertijd willen we ervoor waken om elke branche te 
criminaliseren. Er is in onze ogen een groot verschil tussen de prostitutiebranche waarbij 
mensenhandel nog relatief veel voorkomt en bijvoorbeeld de horecabranche.  
De benadering die wij hanteren binnen de straatgerichte aanpak is dan ook afhankelijk 
van de mate waarin criminaliteit voorkomt in de betreffende branche. Hoe meer dit in onze 
ogen het geval is, hoe meer wij ruimtelijk-planologische en juridische middelen zullen 
inzetten om de gewenste transformatie te bereiken.  
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kaart 4; te transformeren straten   

In onze prioriteitsstelling hanteren we een vierdeling. De prioriteitsstelling heeft een relatie 
met de mate waarin wij de transformatie willen afdwingen. De hoogste prioriteit heeft de 
vermindering van raambordelen, gevolgd door de coffeeshops. In beide branches 
signaleren wij vele misstanden en concluderen wij dat zij vaak een legale afzetmarkt 
vormen voor achterliggende georganiseerde criminaliteitsverbanden.  
Als derde noemen wij de groep deels  criminogene functies als smartshops, 
telefoneerinrichtingen, minisupermarktjes, massagesalons, sekswinkels, seksbioscopen, 
seksautomatenhallen, sekstheaters, souvenirwinkels en headshops. Tenslotte noemen we 
de horeca en de grenswisselkantoren. De horeca is een branche waar we niet zozeer 
inzetten op vermindering maar wel op kwaliteitsverbetering. Het spreekt voor zich dat we 
daarin veelal gezamenlijk met eigenaren en exploitanten zullen optrekken. Voor wat 
betreft de bestuursrechtelijke handhaving geldt dat alle branches onverkort gescreend en 
gecontroleerd zullen worden.  
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tabel4; prioritering aandachtsfuncties  

raambordelen 
In onderstaande tabel staan alle straten/zones waar momenteel raambordelen zijn 
gehuisvest. Per straat is aangegeven of we het aantal ramen willen verminderen en zo ja, 
met hoeveel. Daarbij betrekken wij de eerder genoemde overwegingen:   

- vermindering draagt bij aan het doorbreken van de criminele infrastructuur; 
- vermindering stelt ons in staat om beter toezicht en handhaving te organiseren met 

een versterking van de positie van de overige raamprostituees; 
- het benoemen van specifieke straten geeft ons veel meer planologisch juridische 

mogelijkheden om de transformatie af te dwingen; 
- het benoemen van specifieke straten biedt betere mogelijkheden voor een nieuwe 

economische invulling.  

Overigens willen wij hier benadrukken dat het verminderen van het aantal ramen geen 
doel op zich is. De vermindering van de massaliteit van criminogene functies in het gebied 
en daarmee de afname van de overlast en het doorbreken van de criminele infrastructuur, 
zijn de belangrijkste doelstellingen die op deze manier bereikt kunnen worden. Vanuit het 
prostitutiebeleid bekeken is het echter ook een van de middelen om de prostitutiebranche 
beter te reguleren. Dat gebeurt in nauwe samenhang met de invoering van nadere regels 

raambordelen 

coffeeshops 

seksinrichtingen, 

telefoneerinrichtingen, 

gokautomatenhallen, 

smartshops, massagesalons 

souvenir- en belwinkels,  

minisupermarkten  

gwk s 

horeca 

Mate van 

gevoelig-

heid voor 

criminele 

activiteiten

 

samenwerken 

afdwingen 

Prio-

riteit 
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ten aanzien van raamexploitanten, de invoering van de vergunningplicht voor de escort 
maar ook met een verbetering van zorg en begeleiding van de zelfstandige sekswerker.  

Voor wat betreft de voordelen op het gebied van handhaving en toezicht geldt dat 
handhaven meer is dan de inzet van politie en de juiste juridische instrumenten. Ook de 
ruimtelijke randvoorwaarden zijn belangrijk. De huidige raamprostitutie is ruimtelijk 
verbrokkeld en dat maakt toezicht houden lastig. Een deel van de ramen is te vinden in 
het Singelgebied, een deel in de Pijp en het grootste deel is verspreid over de Wallen. De 
geplande vermindering en zonering van de raamprostitutie in postcodegebied 1012 maakt 
effectievere en efficiëntere handhaving door politie en andere partners een stuk 
makkelijker. Dit draagt indirect  ook bij aan een betere positie van raamprostituees.   

We kiezen voor de zonering tot twee overzichtelijke gebieden waar raamprostitutie kan 
blijven bestaan. Het betreft de Oude Nieuwstraat en omgeving en de Oudezijds 
Achterburgwal inclusief zijstraten. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat het geen 
concentratie betreft. Het aantal ramen op de Oude Nieuwstraat wordt niet uitgebreid terwijl 
de Oudezijds Achterburgwal en zijstraten zelfs een verdunning kent ten opzichte van de 
oorspronkelijke situatie. Dit heeft te maken met het feit dat een deel van de reeds 
verworven panden met raambordelen op de Oudezijds Achterburgwal in de definitieve 
situatie geen prostitutiebestemming krijgen.      

Over de Oude Nieuwstraat hebben ons verschillende berichten bereikt van bewoners en 
ondernemers met betrekking tot overlast. Ons inziens rechtvaardigen de 
overlastgegevens en de aard van daar aanwezige ondernemingen niet tot een complete 
sanering van de prostitutie buiten het Wallengebied. Daarbij speelt mee dat het aantal 
ramen wel erg beperkt wordt als ook de ramen in de Oude Nieuwstraat zouden verdwijnen.  
Wel zullen wij in overleg met politie, omwonenden en raamexploitanten afspraken maken 
om de overlast te beperken.   

Bergstraat/Korsjespoortsteeg 19 naar 0 ramen  
Oude Nieuwstraat/Korte 
Korsjespoortsteeg/Teerketelsteeg/Lijnbaanssteeg

 

29 blijft 29 ramen  

Singel 14 naar 0 ramen 
Spuistraat/Korte Kolksteeg 33 naar 0 ramen 
Nieuwezijds Voorburgwal/Dirk van Hasseltsteeg 9 naar 0 ramen 
Oudekerksplein/Enge Kerksteeg 35 naar 0 ramen 
Sint Annendwarsstraat/Sint 
Annenstraat/Trompettersteeg/Dollebegijnensteeg 

70 naar 0 ramen 

Oudezijds Achterburgwal/Stoofsteeg/ 
Barndesteeg/Bloedstraat/Oude Kennissteeg/ 
Boomsteeg/Gordijnensteeg/Molensteeg 

236 naar 183 ramen + 31 p.m.* 

Geldersekade 11 naar 0 ramen 
Oudezijds Voorburgwal 26 naar 0 ramen 

 

482 naar 212 ramen + 31 p.m.* 
* p.m. mogelijk hergebruik van een deel van de  Geerts-panden  

Tabel 5; overzicht vertreksituatie en eindsituatie aantal bordeelramen  
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Met als vertrekpunt de aanvankelijke 482 ramen, verdwijnen op basis van deze variant 
239 ramen (49%). Daarvan zijn er inmiddels 109 (23%) langs minnelijke weg verworven.   

Coffeeshops 
In Amsterdam bevinden zich in totaal 228 coffeeshops met een gedoogvergunning. Alleen 
al in het stadsdeel Centrum zitten er 141, waarvan 76 in het postcodegebied 1012. We 
verminderen het aantal coffeeshops in het 1012-gebied van 76 naar 38. Dit komt neer op 
een halvering.       

Voor Na 

 

Stadsdeel 1012 1012 % reductie 
Coffeeshops 141 76 38 50% 
Tabel 6;overzicht vertreksituatie en eindsituatie coffeeshops  

De reden om in te grijpen in het aantal coffeeshops is gelegen in het feit dat het relatief 
grote aantal coffeeshops in dit beperkte gebied, in combinatie met de vele andere 
criminogene functies, een blokkade vormt voor onze centrale doelstelling om de 
achterliggende criminele infrastructuur te doorbreken.   

Het aantal te verminderen coffeeshops is gebaseerd op drie criteria: 
- de effectuering van het afstandscriterium van 250 meter loopafstand van middelbare 

scholen; 
- aanpak in die straten die een belangrijke rol spelen in de opwaardering van het 

gebied ( tweede ladder ) en het verbeteren van de oost-westverbindingen; 
- verbeteren van de meest verloederde plekken.     

Er is één school in het postcodegebied 1012 waarvoor het afstandscriterium geldt, op de 
Nieuwezijds Voorburgwal. Invoering van een 250 meter norm leidt hier volgens de huidige 
inzichten tot een gedwongen sluiting van 12 coffeeshops.  

De straten waar coffeeshops vanuit de 1012-aanpak hun exploitatie moeten staken zijn de 
volgende:  

Damstraat (1)   
Lange Niezel (3) 
Nieuwebrugsteeg (1) 
Nieuwendijk (4) 
Oude Hoogstraat (3) 
Oudebrugsteeg (2) 
Oudekerksplein (1) 
Warmoesstraat (10) 
Wijde Kerksteeg (1)   

Totaal 26 coffeeshops  
Tabel 7; overzicht te sluiten coffeeshops    
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Overigens zijn de coffeeshops in planologisch juridische zin getypeerd als Horeca IV. Dit 
betekent dat de eigenaar/ondernemer de coffeeshop kan omvormen tot een horecafunctie 
zonder softdrugsverkoop. De Kamer van Koophandel is bereid met ons en de 
ondernemers mee te denken in het opstellen van nieuwe businessplannen. Tevens willen 
wij benadrukken dat het om een gefaseerde aanpak gaat. Tussentijdse effectmetingen 
kunnen leiden tot heroverweging van de doelstellingen.    
   
Opvangvoorzieningen voor verslaafden 
In het postcodegebied 1012 bevinden zich ongeveer 20 al dan niet gesubsidieerde zorg- 
en opvangvoorzieningen voor verslaafden, dak- en thuislozen of mensen met een 
meervoudige psychiatrische aandoening. Deze groep wordt ook wel de OGGZ-groep 
genoemd (Openbare geestelijke Gezondheidszorg). In het contract Zorg en Veiligheid 
Wallengebied 2007-2010 hebben alle partners afspraken gemaakt om de 
drugsgerelateerde overlast in het Wallengebied te verminderen. Eén van de afspraken 
betreft de opvangvoorzieningen voor de daklozen en verslaafden. Om deze groep een 
menswaardig bestaan te geven, om de overlast te verminderen en om de veiligheid op 
straat te vergroten, is goede opvang cruciaal/noodzakelijk. Daarom zijn er stedelijk 
afspraken gemaakt voor extra voorzieningen. Op dit moment worden deze voorzieningen 
overal in de stad gerealiseerd.  

In vergelijking met andere stadsdelen is er in het Centrum sprake van een concentratie 
aan opvangvoorzieningen. Daarom zullen er hier geen voorzieningen bij komen en vanaf 
2010 zullen wij actief het aantal voorzieningen verminderen in het stadsdeel Centrum, te 
beginnen op de Wallen.    

5 Gevolgen voor de prostitutie- & coffeeshopbranche  

Hoewel de straatgerichte aanpak meerdere functies betreft willen wij hier specifiek ingaan 
op het prostitutiebeleid en het coffeeshopbeleid. Het prostitutie- en coffeeshopbeleid is 
internationaal bekend, wordt in de beeldvorming als metafoor gebruikt voor de tolerante 
samenleving die vooral door Amsterdam wordt gerepresenteerd en kent specifieke 
regelgeving. De voorgestelde, gedeeltelijke sanering kan dat beeld verstoren. Daar zijn wij 
niet op uit; wel willen wij, als gezegd, de criminogene functies fors terugdringen en de 
positie van de sekswerker versterken. Hieronder schetsen wij het flankerend 
prostitutiebeleid.   

5.1 prostitutie 
Prostitutie kent verschillende verschijningsvormen van escort tot raambordelen, van 
nachtclubs tot tippelprostitutie. Bij het beleid ten aanzien van de prostitutie onderscheiden 
we een driedeling in de aanpak: de slachtoffergerichte, de dadergerichte en de 
situationele aanpak. Het 1012-project richt zich op de situationele aanpak: het 
verminderen van de gelegenheden die momenteel een afzetmarkt vormen voor 
achterliggende criminele verbanden met alle misstanden van dien. De slachtoffer- en 
dadergerichte aanpak is ook heel belangrijk. Centraal staat daarbij onze insteek dat wij de 
zelfstandige sekswerker willen beschermen tegen praktijken als dwang, geweld en 
uitbuiting.  
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Bij de instelling van het Coalitieproject 1012 is dan ook gelijktijdig de Nota Oud beroep, 
nieuw beleid vastgesteld waarin het College van B&W een pakket aan maatregelen 
voorstelt om misstanden in de branche uit te bannen. In de nota wordt een uitgebreid 
beeld geschetst van de huidige prostitutiebranche. Daarnaast stelt het College daarin 
acties voor die gericht zijn op de aanpak van gedwongen prostitutie en het normaliseren 
van de branche. De acties beperken zich niet tot het lokale niveau, aangezien er ook 
landelijke acties nodig zijn om de mobiele en vluchtige prostitutiebranche onder controle 
te krijgen. De kern van het voorgestelde beleid is een barrièremodel dat de gemeente 
heeft ontwikkeld om daders van gedwongen prostitutie aan te pakken. De filosofie achter 
het model is het ontmoedigen of tegenhouden van (potentiële) daders door op 
verschillende gebieden barrières op te werpen. Daarnaast is een vergunningstelsel voor 
de escortbranche ingevoerd en wordt een Meld Misdaad Anoniem-campagne over 
mensenhandel gestart. De voorstellen om de prostitutiebranche te verbeteren sluiten aan 
op de 1012-aanpak. Door vermindering en zonering van raamprostitutie wordt het 
makkelijker om adequaat toezicht te houden.   

In het kader van het prostitutiebeleid hebben wij onderzocht of er een zelfstandige 
exploitatie- annex beheerorganisatie opgericht kan worden voor directe verhuur van 
kamers aan prostituees in panden die in eigendom zijn of komen bij onze partners in het 
Coalitieproject 1012. Naast de kamerverhuur aan prostituees kan de organisatie 
informatie verstrekken over zelfstandig ondernemen, gezondheid en veiligheid. Dit is een 
gevoelig onderwerp omdat moet worden voorkomen dat de gemeente, of een aan de 
gemeente gelieerd bedrijf, in de positie komt dat het misstanden faciliteert. Op basis van 
de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij als 
overheid vanwege het integriteitrisico geen actieve rol moeten vervullen  in de zin van 
financiële bijstand - in het faciliteren van een dergelijke organisatie. Wel zullen wij ruimte 
bieden om het initiatief verder uit te werken.   

Een regel die de gemeente op korte termijn wil invoeren is een verplichte intake van 
prostituees door exploitanten waarbij zij kijken naar signalen van mensenhandel. Zo komt 
er meer verantwoordelijkheid bij bordeelhouders te liggen om gedwongen prostitutie tegen 
te gaan. Bij succes kan de intake verplicht worden voor alle prostitutiebedrijven in 
Amsterdam. Op die manier ondergaat de hele branche een upgrading en wordt 
verminderen van prostitutie gecombineerd met het verbeteren van positie van de 
sekswerker.   

Nieuwe nadere regels  zoals de verplichte intake  gaan hand in hand met meer toezicht 
en handhaving. Op dit moment is deze taak nog volledig in handen van de Politie. In de 
gemeentebegroting voor 2009 zijn gelden gereserveerd voor het aanstellen van vier hoog 
gekwalificeerde gemeentelijke toezichthouders.   

Naast toezicht en handhaving is versterking van de positie van prostituees essentieel. In 
April 2008 is het Prostitutie en Gezondheidscentrum (P&G292) opgericht. In dit centrum 
kunnen prostituees terecht voor gezondheidszaken, zoals SOA-onderzoek en vaccinaties, 
maar ook voor psychosociale ondersteuning. Daarnaast worden er cursussen gegeven op 
het gebied van taal, weerbaarheid en boekhouden. Er wordt spreekuur gehouden door 
een sociaal advocaat en er wordt voorlichting gegeven over arbeidsrecht.   
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In de notitie Prostituee v/m Amsterdam - weerbaar en zelfstandig - Amsterdam 2008-
2010 doet het College van B&W vergaande voorstellen om de positie van prostituees in 
Amsterdam, en dus ook op de Wallen, te versterken.  
Enkele van die voorstellen zijn: 

 

meer voorlichting aan prostituees over hun rechten en plichten; 

 

een onafhankelijke klachtencoördinator en rapporteur; 

 

begeleiding voor prostituees die uit de prostitutie willen stappen.  

Positieversterking betekent ook goede opvang voor vrouwen die niet vrijwillig in de 
prostitutie werken. Daarom vindt er uitbreiding plaats van het aantal opvangplaatsen in het 
Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) en in het kader van preventie worden 
er psychosociale groepstrainingen gegeven om terugval te voorkomen. Daarnaast wordt 
er een pilot gestart voor de opvang van meisjes onder de 18 jaar die onvrijwillig in de 
prostitutie zitten en dus slachtoffer zijn van mensenhandel.  

Tenslotte zullen wij een zogenaamd zorgprotocol opstellen waarin wij een aantal 
afspraken maken met relevante partners om de gevolgen van sluiting van raambordelen 
voor de desbetreffende prostituees te monitoren. Daarbij besteden we ook aandacht aan 
het begeleiden van prostituees die uit het vak willen stappen.        

5.2 coffeeshops 
Waar de prostitutie sinds het opheffen van het bordeelverbod in 2000 een legale status 
heeft verworven geldt voor de coffeeshops een gedoogstatus. Het Amsterdamse 
coffeeshopbeleid dateert van 1997 en is onder meer gericht op het scheiden van de soft- 
en harddrugs door middel van een vergunningstelsel en stringente handhaving van de 
zogenaamde AHOJG-criteria. Dit zijn de door het College van procureurs-generaal 
vastgestelde regels waarbinnen niet tegen softdrugsverkoop in coffeeshops wordt 
opgetreden (gedoogregels): geen Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen 
verkoop aan Jeugdigen, geen verkoop van Grote hoeveelheden per transactie.  

Het voornaamste doel van het gedoogbeleid inzake softdrugverkoop in coffeeshops is als 
gezegd het van elkaar gescheiden houden van de hard- en softdrugmarkt. De verkoop 
van softdrugs via de coffeeshop heeft voor degene die softdrugs wil kopen het voordeel 
dat de koop plaatsvindt op een gecontroleerde plek met mogelijkheden van voorlichting, in 
plaats van een mogelijk risicovolle overdracht op de openbare weg. Vermenging van het 
aanbod van soft- en harddrugs komt dan ook nauwelijks voor.   

Het aantal coffeeshops is gelimiteerd via een gedoogvergunningstelsel. Bij de vaststelling 
van het coffeeshopbeleid is uitgegaan van het aantal verkooppunten dat op dat moment 
aanwezig was in de stad. Het is toen geen overweging geweest om het aantal terug te 
brengen. Wel gold onder andere een uitsterfbeleid in specifiek benoemde 
overconcentratiegebieden waardoor een coffeeshop niet overgedragen kon worden aan 
een andere exploitant. Als gevolg van het uitsterfbeleid, maar ook als gevolg van andere 
factoren zoals overtreding van de gedoogcriteria of weigering dan wel intrekking van de 
exploitatievergunning, zijn van de oorspronkelijke 350 coffeeshops in 1997 inmiddels nog 
228 coffeeshops in exploitatie.   



 
18 november 2008 
Versie consultatieronde 

Gemeente Amsterdam & stadsdeel Centrum  
Coalitieproject 1012           

31 

De verkoop is gereguleerd door maxima te stellen aan de handelsvoorraad (500 gram) en 
verkoop (5 gram per klant). De coffeeshops worden streng gecontroleerd. Dat neemt 
echter niet weg, dat er nadelen kleven aan de softdrugverkoop. De maximale 
handelsvoorraad van 500 gram is meestal ontoereikend, wat in de praktijk leidt tot 
aanvoer, meerdere malen per dag, vanuit safehouses waar de illegale groothandel zijn 
handelswaar heeft opgeslagen.   

Betrouwbare, recente gegevens over de coffeeshops zijn moeilijk te verkrijgen. 
Schattingen in de literatuur gaan uit van een omzet op jaarbasis voor alle coffeeshops in 
Nederland tussen 211 en 283 miljoen euro. De gemiddelde omzet per coffeeshop in 
Nederland wordt geschat op  280.000  380.000 euro per jaar.* 
* Bieleman en Snippe  Justitiele Verkenningen 2006   

Over de opbrengsten van een coffeeshop moet uiteraard inkomstenbelasting worden 
betaald. Anders dan bij andere bedrijfstakken kan echter niet bij de toeleverancier worden 
gecontroleerd of de opgegeven inkoop wel klopt. Omdat de toeleveranties illegaal zijn 
heeft de rechter bovendien bepaald dat geen BTW in rekening kan worden gebracht; de 
branche draagt geen BTW af.   

De belastingdienst gaat uit van een minimale bruto winstmarge van 100%. Dat betekent 
dat coffeeshops voor minimaal 106 tot 142 miljoen euro (de helft van de omzet) aan wiet 
en hasj inkopen. Aangezien de toelevering in het illegale circuit zit betekent dit zwarte 
omzet bij de leveranciers.  

Voor het gebied 1012 zijn de meest recente betrouwbare gegevens van de 
belastingdienst bekend over 2004. De omzetten, vooral die in het centrum, zijn een stuk 
hoger dan het landelijk gemiddelde. In het gebied 1012 ligt de gemiddelde omzet op 
840.000 euro per jaar. In totaal gaat het om geregistreerde omzetten van softdrugs (wiet 
en hasj) in coffeeshops in het postcodegebied 1012 van 28 miljoen euro* per jaar. 
* De omzet aan dranken en etenswaren worden hier buiten beschouwing gelaten   

Echter, omdat de leveranciers niet bekend zijn (immers, die zijn illegaal) en dus ook niet te 
controleren is hoeveel hasj en wiet er daadwerkelijk wordt ingekocht wordt de inkoop en 
hierdoor ook de daadwerkelijke omzet stelselmatig te laag opgegeven. Schattingen geven 
aan dat de geregistreerde omzet slechts tweederde tot eenderde van de daadwerkelijke 
omzet betreft.   

Dat betekent dat de daadwerkelijke omzet in postcodegebied 1012 tussen de 42 en 84 
miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Gelet op de minimale brutowinstmarge van 100% 
betekent dit een zwarte omzet aan de toeleveringskant van 21 tot 42 miljoen euro per jaar.  

Een belangrijk deel van deze zwarte omzet vindt - direct of indirect  plaats in het 
criminele circuit. De hasj is grotendeels afkomstig uit het buitenland. De aanvoer wordt 
gecontroleerd door de georganiseerde criminaliteit. De (neder)wiet wordt deels door grote, 
georganiseerde kwekers of tussenhandelaren geleverd die zich bevinden in het criminele 
circuit en deels door thuistelers aangeleverd. De thuistelers worden voor een belangrijk 
deel weer van zaaigoed en lampen en dergelijke voorzien door hennepmakelaars of 
kopen dat in bij growshops die op hun beurt zaaigoed voornamelijk afnemen van 
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professionele telers uit het criminele circuit*. Kortom, een zeer groot deel van de zwarte 
omzetten die gegenereerd worden in de toelevering aan coffeeshops valt toe aan het 
criminele circuit.  
* Zie voor een beschrijving van de productie de wereld achter de wietteelt    Spapens e.a., 2007   

Coffeeshops vormen zodoende niet zelden de legale afzetkanalen voor de 
georganiseerde criminaliteit in softdrugs. Het risico bestaat dat de toeleveranciers, om het 
geld wit te wassen, investeren in bedrijven, vooral in de horeca en in vastgoed, onder 
andere in het gebied waar het geld is verdiend.   

Wij herhalen nog eens met nadruk dat dit niet betekent dat coffeeshopexploitanten persé 
crimineel zijn. We stellen ook niet dat coffeeshops zelf het toneel zijn van grootschalige 
criminele activiteiten. Coffeeshops worden streng gecontroleerd en over het algemeen 
leven ze de vergunningvoorwaarden na.  

In het 1012-gebied is de bovenstaande problematiek des te pregnanter omdat hier, zeker 
in verhouding tot de rest van de stad, een wel heel grote dichtheid aan coffeeshops is.  
Die grote dichtheid staat niet in verhouding met de groep lokale gebruikers die woont in 
het centrum van Amsterdam, maar is veeleer een gevolg van de enorme 
aantrekkingskracht van de coffeeshops op toeristen, zowel binnenlandse als buitenlandse. 
In het al kwetsbare 1012-gebied, waar nog vele andere criminogene functies aanwezig 
zijn, draagt het aantal coffeeshops in belangrijke mate bij aan de criminele infrastructuur. 
Eenderde van alle coffeeshops in Amsterdam is in het postcodegebied 1012 gevestigd. 
Op grond van deze constateringen komen wij tot de conclusie dat het aantal coffeeshops 
in het postcodegebied significant moet verminderen.  

Hoewel het aantal coffeeshops sinds 1997 gestaag is afgenomen verwachten wij niet dat 
de autonome daling in dit tempo zal doorzetten. De instrumenten die hebben geleid tot 
vermindering zijn intussen op de meeste coffeeshops toegepast. We kiezen dan ook 
bewust voor extra instrumenten om de voorgestane significante vermindering in het 
postcodegebied 1012 te bereiken.   

Er zijn verschillende juridische methoden om te komen tot de beoogde vermindering van 
het aantal coffeeshops. Dat kan door het ontnemen van de gedoogstatus; dat kan ook 
door wijziging van het bestemmingsplan. Voor welke methode ook wordt gekozen, wij 
zullen daarbij uiteraard de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen en zorgvuldig 
te werk gaan. Daarnaast zullen wij extra aandacht besteden aan eventuele negatieve 
effecten, zoals overlast en het gevaar van vermenging van de hard- en softdrugmarkt. Wij 
hanteren voor de gehele transformatie van het 1012-gebied een looptijd van zo n tien jaar 
(zie ook hoofdstuk 10, planning).  Mochten de effecten daartoe aanleiding geven dan kan 
de aanpak getemporiseerd worden.          
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6 Operationalisering   

Wij benadrukken dat de straatgerichte aanpak niet kan zonder nauwe samenwerking met 
de al aanwezige bonafide ondernemers en/of vastgoedeigenaren. In de uitvoering van het 
Strategienota kiezen we voor een getrapte benadering.  

1) Allereerst benaderen we eigenaren en ondernemers van de genoemde functies in 
de bovengenoemde straten actief met de vraag of ze mee willen doen aan de 
functiewijziging/opwaardering van hun pand of zaak. 

2) Als de desbetreffende partij bereid is mee te werken aan de ontwikkeling bekijken 
we op welke wijze de gemeente kan helpen en welke steun mogelijk is vanuit 
bijvoorbeeld actieve corporaties, marktpartijen, banken en bierbrouwers. 

3) Als men niet mee wil werken streven we een actieve verwerving door onze 
partners na, afhankelijk van de prioriteitsstelling. 

4) Mocht ook deze stap niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan het juridisch 
instrumentarium toegepast worden teneinde de transformatie af te dwingen. Voor 
de bordeelramen geldt dat de bestemmingsplanwijzigingen sowieso al direct 
vanaf fase 1 zullen worden opgestart.   

6.1 Planologisch-juridisch instrumentarium 
Om de transformatie te kunnen bewerkstelligen ontwikkelen wij nieuwe 
bestemmingsplannen voor het gebied. Functies die veranderen leggen wij vast in nieuwe 
of gewijzigde bestemmingsplannen zodat de oude functie niet meer kan terugkeren. 
Gezien de zeer arbeidsintensieve en getrapte werkwijze  we willen immers eerst met 
individuele eigenaren in gesprek  kiezen wij voor een gefaseerde invoering van de  
bestemmingsplannen. De mate waarin wij het planologisch juridisch instrumentarium 
willen gebruiken om functieverandering af te dwingen is afhankelijk van het soort branche.  
Hoe gevoeliger de branche ons inziens is voor criminele activiteiten, hoe meer prioriteit de 
branche krijgt voor wat betreft de functieverandering en hoe meer wij het instrumentarium 
zullen aanwenden om de beoogde functieverandering af te dwingen. (zie ook tabel 4)   

In de praktijk zullen wij per straat en/of deelgebied in gesprek gaan met de daar 
aanwezige bewoners en ondernemers. De Strategienota, de toekomstvisie, de visie van 
de Kamer van Koophandel en de economische visie vormen het beleidskader waarbinnen 
de ontwikkelingen op gang gebracht worden. Het geeft aan in welke richting voor de 
specifieke deelgebieden gedacht wordt maar het geeft ook aan voor welke functies wij 
geen plek meer zien in de nieuwe situatie. Door middel van bestemmingsplannen wordt 
tot op pandniveau aangegeven welke functies veranderen.  

Indien de transformatie wordt bereikt met een financiële bijdrage in de planschade door de 
gemeente wordt privaatrechtelijk in de erfpachtbepalingen of in de leveringsakte (via 
kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen) opgenomen dat de oude functie niet meer 
mag terugkomen. Vervolgens wordt dit ook in het bestemmingsplan vastgelegd via een 
herziening. De procedure tot herziening van het bestemmingsplan start binnen 3 jaar. In 
de periode tussen het passeren van de erfpachtakte en het vigerend worden van het 
bestemmingsplan kan de nieuwe eigenaar/erfpachter zich niet beroepen op de oude 
functie. Bovendien kan de eigenaar/erfpachter nu en in de toekomst niet opnieuw 
aanspraak maken op een vergoeding in de planschade of welke schade dan ook.  
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De (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat de overheid binnen tien jaar na 
vaststelling van het bestemmingsplan dit plan ook daadwerkelijk moet kunnen effectueren. 
Bovendien moet daarbij via een exploitatieplan al in een vroegtijdige fase worden 
aangeven wat bij eventuele onteigening de verwachte verwervingskosten zijn  of 
planschadekosten bij functiewijziging - en uit welke budgetten deze gefourneerd moeten 
worden. Daarom kiezen we voor het gefaseerd opstellen van meerdere 
bestemmingsplannen in het 1012-gebied. Gezien de lange looptijd die gemoeid is tot aan 
eventuele onteigening overwegen wij om tevens de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) 
toe te passen. Deze wet bepaalt dat eigenaren in het bestemmingsplangebied bij het 
tussentijds verkopen van hun pand dit eerst aan de gemeente zal moeten aanbieden.   

In het overzicht hieronder staan de planologisch juridische middelen beschreven die we 
kunnen inzetten om het doel van het Coalitieproject 1012 te bereiken.   

Juridisch Instrument en doel Bevoegd 

gezag 

Voorwaarden 

Herziening  bestemmingsplan1

  

Art. 10 e.v. Wro 

Wijzigen bestemmingen 

Stadsdeel Stadsdeelraad stelt vast. 

Uitsterfconstructie

  

Persoonlijk2 

 

Beëindigen ongewenste functie 

Stadsdeel De functie verdwijnt op het moment dat 

het pand van exploitant wisselt.  

De constructie moet opgenomen zijn in 

het bestemmingsplan.  

Uitsterfconstructie 

  

Gebruik  

Beëindigen ongewenste functie 

Stadsdeel De functie verdwijnt als het pand niet 

meer op die manier gebruikt wordt. 

 

Moet opgenomen zijn in het 

bestemmingsplan  

Handhaving bestemmingsplan

  

Gemeentewet en AWB  

 

Stadsdeel Gebruik moet afwijken van de 

bestemming zoals neergelegd in het 

bestemmingsplan. 

 

Wet Voorkeursrecht Gemeente

  

Verwerving eigendom 

Stadsdeel Bestemmingsplan waarin het gebruik 

afwijkt van de bestemming. 

Duur ca. 2 maanden om WVG te 

leggen. 

Onteigening:

  

Verwerving eigendom 

Stadsdeel Bestemmingsplan waarbij het gebruik 

afwijkt van de bestemming. 

Duur 3 jaar 

Tabel 8; mogelijke instrumenten om transformatie te bewerkstelligen      
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6.2 Partners 
Als voornaamste partner in de beoogde transitie zetten wij in op de zittende, bonafide 
exploitanten en eigenaren. Op plekken waar wij een transformatie op gang willen brengen 
zal overleg gevoerd worden met betrokken ondernemers en de ondernemersverenigingen. 
Wij sluiten daarbij onze ogen niet voor het feit dat een aantal ondernemers niet bereid zal 
zijn mee te werken; voor de individuele bonafide exploitant met een goed lopende zaak 
kan het heel ingrijpend zijn om van exploitatie te moeten veranderen. Wij denken echter 
dat in het kader van het algemene belang van het stoppen van de verloedering, het 
doorbreken van de criminele infrastructuur en het realiseren van meer kwaliteit, het 
individuele belang in voorkomende gevallen moet wijken. Zeer belangrijk is dat wij 
duidelijk en helder communiceren en geen misverstand laten bestaan over de 
bedoelingen. De ondernemer (maar uiteraard ook de bewoner) moet weten waar hij aan 
toe is. Overigens geldt te allen tijde het principe van rechtszekerheid: bij planologisch-
juridische functiewijziging wordt men schadeloos gesteld (zogenaamde planschade).   

Andere belangrijke partners in het transformatietraject zijn de woningbouwcorporaties 
Stadsgenoot (NV Stadsgoed), Ymere en De Key/Principaal. Ook de NV Zeedijk en de NV 
Stadsherstel zijn prominente partners. Zij participeren momenteel al in een aantal 
verwervingstrajecten van onder meer prostitutiepanden. Vanwege hun maatschappelijke 
betrokkenheid en ervaring met de relatief kleinschalige aanpak en beheer spelen zij een 
belangrijke rol. Dit geldt vooral voor de gebieden buiten het Damrak en Rokin waar 
schaalgrootte van de panden en de stedenbouwkundige structuur een welhaast 
chirurgische aanpak noodzakelijk is.   

Het Damrak en Rokin lenen zich vanwege de schaalgrootte en de bestaande 
vastgoedposities beter voor een samenwerking met grotere beleggers en ontwikkelaars. 
Ook met hen zijn diverse contacten gelegd en een tweetal partijen is doende voorstellen 
te ontwikkelen voor een betere programmatische invulling van het Damrak. Daarbij wordt 
uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om verbindingen te leggen met het 
achtergelegen Wallengebied, zowel in programmatische als stedenbouwkundige zin.  

Naast voornoemde partners die een specifieke rol hebben in de vastgoedtransformatie is 
er een breed scala aan belangenorganisaties en instituten die een rol spelen in de totale 
aanpak. Vanuit de gevolgen van de gebiedsgerichte aanpak gaat het bijvoorbeeld om 
organisaties als de Rode Draad, de SOR of de bond voor Cannabisdetaillisten. Vanuit de 
toeristische hoek en de economische herprofilering van de binnenstad leggen we contact 
met organisaties als Amsterdam City, het ATCB, de Kamer van Koophandel, Horeca 
Nederland en het MKB. Voor de gewenste unieke en creatieve concepten treden we in 
contact (of hebben dat al) met Amsterdamse toppers uit de culturele wereld, de horeca of  
de modesector. Amsterdam heeft veel te bieden op deze gebieden maar laat dat nog te 
weinig zien en zeker niet in het postcodegebied 1012.   

Tenslotte noemen wij uiteraard de bewoners van het postcodegebied, maar ook van de 
rest van Amsterdam. Wij hanteren niet voor niets het motto geef het gebied terug aan de 
Amsterdammer . Voor de individuele bewoner beogen we de enorme druk op het woon- 
en leefklimaat te verminderen met respect voor de aanwezige kwaliteiten van het gebied. 
Ook trachten we weer voorzieningen voor de bewoner en de Amsterdammer te laten 
realiseren. Waar bijvoorbeeld rondom de Nieuwmarkt een goede synergie is tussen 



 
18 november 2008 
Versie consultatieronde 

Gemeente Amsterdam & stadsdeel Centrum  
Coalitieproject 1012           

36 

voorzieningen voor bewoners en bezoekers (supermarkt, bakker, slager, vishandel, 
kroegen voor de Amsterdammer), ontbreekt dit grotendeels in het gebied tussen 
Nieuwmarkt en Nieuwezijds Voorburgwal. Het toevoegen van woningen op niet gebruikte 
bovenetages levert draagvlak voor deze voorzieningen en is dan ook een belangrijk 
element in onze visie.     

7 Hotels en horeca  

7.1 Hotels 
In het postcodegebied 1012 zijn momenteel 111 hotels gevestigd. De kwaliteit daarvan 
loopt zeer uiteen. De druk op het gebied is groot. Voor elk leegkomend pand van enige 
omvang komt bij eigenaren / ontwikkelaars het idee van een hotelontwikkeling op. Ter 
voorkoming van een monocultuur en in het belang van het behoud van een gevarieerde 
en levendig stadshart, worden hotelinitiatieven in het gebied in principe niet gehonoreerd.  

Ons hotelbeleid voor 1012 ziet er als volgt uit: 
1) Wij streven een verbetering van bestaande, kwalitatief slechte hotels na. Binnen 

het noordelijk Wallengebied en op het Damrak bestaat deze categorie 
voornamelijk uit 0, 1 en 2 sterren hotels. Deze zijn oververtegenwoordigd. Een 
opwaardering naar een hoger segment levert een positieve bijdrage aan de 
kwaliteit van de binnenstad. Een voorbeeld hiervan is hotel Kabul in de 
Warmoesstraat dat nu verbouwd wordt tot een kwalitatief hoogwaardig 3 sterren 
hotel. Maar ook binnen de 0 en 1 sterhotels kunnen verbeteringen toegepast 
worden. Er zijn jeugdhotels in Amsterdam die een prima kwaliteit hebben, dit soort 
goede 0 en 1 sterhotels komt in het 1012-gebied nauwelijks voor. Naast het 
inzetten op kwaliteitsverbetering van bestaande hotels kan de transformatie ook 
plaatsvinden door het (laten) opkopen van slechte hotels door bonafide 
investeerders. Via uitruil van kamers kunnen wij de opkoper faciliteren in het 
realiseren van een goed hotel op een andere locatie.  

2) Veel grote 4/5 sterrenhotels leveren op macro-economisch niveau een bijdrage 
maar hebben relatief weinig positieve invloed op de directe omgeving. In de 
praktijk zijn grote hotels vaak naar binnen gekeerd; zij staan met de rug naar de 
straat. Wij zetten actief in om bestaande 4/5 sterrenhotels een meer open 
karakter te laten krijgen door bijvoorbeeld publiekstrekkende functies in de plint of 
bouwkundige aanpassingen.  

3) Naast de verbetering van bestaande hotels staan wij geen extra hotels toe, tenzij 
het initiatieven betreffen met uitzonderlijk unieke en/of vernieuwende concepten. 
Deze bijzondere hoogwaardige concepten dragen bij aan een ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering en daarmee tevens aan de economische transitie. Zij 
genereren een kwaliteitsprong van een gehele straat of straatwand, verder dan 
het eigen perceel alleen. De initiatieven zullen moeten voldoen aan de algemeen 
geldende beleidsregels zoals geformuleerd in het Hotelbeleid Binnenstad 2008-
2011 (par. 4.2.1.). Als er initiatieven zijn die op basis van voornoemde criteria 
gehonoreerd worden, vallen deze buiten het quotum van 1000 kamers dat in het 
Hotelbeleid Binnenstad 2008-2011 is opgenomen.     
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7.2 Horeca 
De door ons geconstateerde disbalans in het 1012-gebied wordt deels gevoed door de 
grote hoeveelheid en relatief vaak kwaliteitsarme horeca. Onze primaire doelstelling is 
dan ook om een verbetering te - laten - bewerkstelligen van bestaande horeca. Het 
toevoegen van extra horeca is in principe niet aan de orde tenzij wij de overtuiging 
hebben dat het nieuwe concept in belangrijke mate kan bijdragen aan de transformatie 
van het 1012-gebied. In onze ogen zou dit het geval kunnen zijn aan de Rode Loper en 
op/rondom het Oudekerksplein. Binnen onze ruimtelijk-economische doelstelling om een 
zogenaamde tweede ladder te realiseren zijn deze twee locaties cruciaal. Wij zullen in 
het verdere verloop van het project in samenspraak met partners concretere plannen voor 
beide locaties ontwikkelen en hierop terugkomen.                   

      

8 Bestuursrechtelijke handhaving  

De 1012 aanpak is primair gestoeld op de transformatie van het gebied door middel van 
interventies in het gebruik van vastgoed. De bestuursrechtelijke handhaving speelt 
eveneens een belangrijke rol. Hoewel wij signaleren dat er grenzen aan de handhaving en 
toezicht zijn is dat geenszins reden om het hoofd in de schoot te leggen, integendeel. 
Hieronder beschrijven we de instrumenten die we in het kader van de handhaving inzetten. 
Wij werken hierin actief samen met justitie, politie en de belastingdienst.   

8.1 Toepassing wet Bibob  
De wet Bibob heeft in onze ogen zijn waarde bewezen. Ook de komende periode zullen 
wij exploitatievergunningen en bordeelvergunningen actief toetsen aan de wet Bibob. 
Overigens geldt dit niet alleen voor bedrijven in het 1012-gebied maar voor geheel 
Amsterdam. Vanaf 1 mei is het werkingsgebied van de wet verbreed naar 
bouwvergunningen. Waar bij de oorspronkelijke screening van de exploitanten de 
eigenaar nog vaak buiten beeld bleef, kunnen nu via de beoordeling van 
bouwvergunningaanvragen ook de antecedenten van de eigenaar nagetrokken worden. 
Uitdrukkelijk willen wij hier vermelden dat wij heel goed beseffen wat een weigering van 
een vergunning voor gevolgen kan hebben voor een exploitant. Er wordt dan ook een 
zeer zorgvuldige afweging gemaakt alvorens het voornemen uitgaat een vergunning te 
weigeren. Als dat het geval is heeft de exploitant meerdere mogelijkheden om zijn 
zienswijze dan wel bezwaar in te dienen en uiteindelijk door de rechter te laten toetsen.   

8.2 Project Emergo  
In het Emergo-project werken het ministerie van Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën, 
politie, Openbaar Ministerie en de gemeente intensief samen in het onderzoek naar 
criminele machtsconcentraties en de achterliggende gelegenheidsstructuren in de 
Amsterdamse binnenstad. De informatie wordt gebruikt om de criminele infrastructuur te 
bestrijden en criminaliteit te voorkomen. De samenwerking op het hoogste niveau is 
bekrachtigd in een op 11 juli 2007 door alle betrokken partners ondertekende 
overeenkomst.      
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8.3 Vrijplaatsen 
In het kader van het convenant Vrijplaatsen vinden regelmatig integrale controles plaats 
door belastingdienst, stadsdeel, politie en justitie. Het convenant biedt aan de betrokken 
partners de mogelijkheid om relevante informatie uit te wisselen. De acties zijn 
themagericht of gebiedsgericht. Onder de werking van het convenant vallen bijvoorbeeld 
coffeeshops, raambordelen en belwinkels maar in voorkomende gevallen ook specifiek 
benoemde gebieden, zoals de Wallen.   

8.4 Toezicht en handhaving 
Om een gewenste kwaliteitsverbetering in het gebied tot stand te brengen is intensieve 
handhaving op alle fronten noodzakelijk. Aanpak van graffiti, geluidsoverlast, 
bouwtechnisch slechte panden, reclame etc. is zeer belangrijk in de doelstelling om de 
algemene verloedering tegen te gaan. Daarbuiten kan handhaving bijdragen aan de 
functieverandering. Zo wordt nog regelmatig geconstateerd dat woningen illegaal 
onttrokken zijn aan de woningmarkt of dat in winkels smartshop producten worden 
verkocht.      

De verschillende mogelijke middelen om de handhaving te effectueren zijn te vinden in 
onderstaande tabel.   

Juridisch Instrument/doel Bevoegd 

gezag 

Voorwaarden 

Screening vergunningen

  

Wet Bibob 

  

Stadsdeel Bibob kan slechts gebruikt worden 

voor vergunningen en subsidies 

als genoemd in art. 1 lid 1 sub c 

wet Bibob (horeca, 

speelautomaten, bouw, milieu en 

subsidies). 

Levensgedrag

  

Art. 3.2 APV, art. 8 DHW en art 4 Speelautomaten-

besluit 

Stadsdeel Is toe te passen op: drank- en 

horecaverg, aanwezigheidsverg., 

en exploitatieverg.  

Weigering horeca-verg. o.b.v. oov, of 

woon/leefsituatie

    

Art. 3.2 lid 2 en 3 APV-1994 

BM Horecabedrijf past wel in 

bestemmingsplan, maar heeft 

nadelige invloed op woon- of 

leefsituatie en/of oov. Woon of 

leefsituatie en/of oov nadelig wordt 

beïnvloed door de wijze van 

bedrijfsvoering van de houder. 

Grond weigering. 

Weigering prostitutievergunning o.b.v. 

oov/woonleefsituatie

  

Art. 6.8 lid 2  

APV-1994 

BM Prost.verg. kan worden geweigerd 

indien oov of woon-leefklimaat 

nadelig wordt beïnvloed door de 

aanwezigheid van 

prostitutiebedrijf. 

Wet Damocles

  

Art. 13b Opiumwet 

BM BM mag woningen en lokalen 

sluiten wanneer harddrugs of 

softdrugs wordt verkocht. 
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Sluiting gebouwen vanwege o.o.

  
Art. 2.7 lid 2 APV-1994 

BM Bevoegdheid tot sluiting van voor 

publiek toegankelijk lokaal bij 

discriminatie, overtreding wet op 

de kansspelen, wapens, vrees 

voor ernstig gevaar. 

Wet Victoria

  

Art. 174a gemeentewet 

 

BM Bevoegdheid BM tot ontruiming en 

sluiting van een woning en niet 

voor publiek toegankelijk lokaal bij 

verstoring o.o.  

Wet Victor

  

Art. 16 WW en art. 77 lid 1 sub 7 onteigeningswet. 

BM Aanschrijven tot het treffen van 

maatregelen na sluiting van 

woningen t.g.v. verstoring van de 

openbare orde. Bevoegdheid te 

onteigenen bij sluiting op basis van 

174a gw en 13b opiumwet, mits 

getracht is art. 16a WW toe te 

passen 

Aanschrijven

  

Art. 14 e.v. Woningwet  

    

Stadsdeel Pand in zeer slechte staat 

Tabel 9; overzicht handhavingsinstrumenten   

9 Beheer en toezicht  

Het project 1012 gaat in de kern over een transformatietraject. De eenmaal bereikte 
kwaliteitsverbetering zal ook in stand gehouden moeten worden. Daarvoor is een actief en 
meerjarig toezicht en beheerprogramma noodzakelijk om te voorkomen dat de bereikte 
kwaliteit afbrokkelt.   

Er moet voortdurend geanticipeerd worden op verschuiving en ontwikkeling binnen  
diverse branches. Het verminderen van smartshops kan leiden tot verkoop van paddo s in 
souvenirshops, de vermindering van het aantal ramen kan leiden tot een groei van 
massagesalons, een goed hotel kan overgenomen worden door een andere eigenaar met 
minder goede bedoelingen etc. etc. Voorkomen moet worden dat we in dezelfde cyclus 
terechtkomen die de laatste twintig jaar geleid heeft tot de verloedering die we nu willen 
aanpakken. Vanzelfsprekende zaken als goede reiniging, onderhoud van bestrating, 
verlichting, strikte handhaving op de woningwet, bouwbesluit en kleine welstand dienen 
actief te worden uitgevoerd. Deze beheertaken worden uitgevoerd door het stadsdeel 
Centrum. In haar programmering en capaciteitsplanning zal het stadsdeel het 1012-
gebied een prominente plek geven. Ook is er een grote rol weggelegd voor de politie in 
het bestrijden van alle soorten van overlast. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het 
project Zorg en Veiligheid, waarbij onder regie van het stadsdeel, nauw wordt 
samengewerkt tussen de partners om de overlast te verminderen. Voor wat betreft een 
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uitgebreid overzicht van alle acties die al plaatsvinden in het Wallengebied, of voor de 
toekomst geprogrammeerd zijn, verwijzen wij naar het geactualiseerde plan van aanpak 
noordelijke Burgwallen, vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum op 
7 februari 2007.    

In dit kader is het verder van belang om met de partners (corporaties, ontwikkelaars) 
afspraken te maken over het borgen van de kwaliteit in de privaat-rechtelijke sfeer, dus via 
koop-, leverings-, huurcontracten en via de erfpachtbepalingen voor zover van toepassing. 
Een bijzonder aandachtspunt is de in de plaats stelling . Exploitanten kunnen vrijwel 
zonder instemming van de verhuurder hun onderneming overdragen aan een derde. Er 
zijn gevallen bekend waarbij als gevolg van de in de plaats stelling bedrijvigheid is 
ontstaan waarbij getwijfeld kan wordt aan het bonafide karakter daarvan.      

                  

Tabel 10; overzicht instrumenten om vastgoed in bonafide handen te houden   

10 Proces/planning  

Voor wat betreft de planning en het proces onderscheiden we twee fasen. De eerste fase 
is de fase vanaf het moment van vrijgave van de concept Strategienota tot aan definitieve 
vaststelling door de gemeenteraad en stadsdeelraad. De tweede hoofdfase is de fase 
waarin de vastgestelde strategienota daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht.   

De totstandkoming van de Strategienota (fase I) verloopt in drie delen: 
1) Dialoog: in de periode voorafgaand aan de totstandkoming van de onderhavige 

concept Strategienota heeft veelvuldig overleg en discussie plaats gehad met 
betrokkenen. In deze fase hebben wij kennisgemaakt met betrokkenen, zijn 
debatten geweest, is toelichting gegeven op diverse bewoners- en 
ondernemersavonden en zijn vele vragen en verzoeken binnengekomen.  

2) Consultatie: deze ronde start met het vrijgeven voor maatschappelijke discussie 
van deze concept Strategienota. Het concept wordt breed gepresenteerd en 
toegelicht. Op basis van reacties van belanghebbenden wordt het concept 
bijgesteld tot een concept dat de formele inspraakronde ingaat. 

Juridisch Instrument Bevoegd 

gezag 

Voorwaarden 

Bijzondere 

voorwaarden in 

erfpachtcontracten

  

Boek 5 BW 

 

Eigenaar/ 

Stadsdeel  

Gemeente moet eigenaar zijn, wil zij panden in 

erfpacht kunnen uitgeven. Bijzondere 

voorwaarden kunnen worden toegevoegd. De 

voorwaarden gelden niet alleen voor de 

erfpachter, maar ook voor de gebruikers. 

Extra voorwaarden in 

huurovereen-komsten

  

Boek 7 BW 

Eigenaar/ 

erfpachter 

De verhuurder moet bereid zijn deze extra 

voorwaarden op te nemen.  
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3) Inspraak: de formele informatie- en inspraakronde. Er worden informatie- en 
inspraakavonden georganiseerd. Het concept-besluit ligt zes weken ter visie en er 
is ook nog de gelegenheid om schriftelijk te reageren. 

Uiteindelijk worden de uitkomsten van de inspraak verwerkt in de raadsvoordracht die aan 
de gemeenteraad en stadsdeelraad ter vaststelling zal worden aangeboden. Alvorens de 
raadsbehandelingen plaatsvinden vinden besprekingen plaats in de raadscommissies, 
waar belanghebbenden hun zienswijze ten overstaan van de politieke fracties kunnen 
uiten. 
   
De verwachting is dat de definitieve besluitvorming plaatsvindt in mei/juni 2009. Voor de 
daadwerkelijke uitvoering van de Strategienota, namelijk de transformatie van het 1012-
gebied, trekken we in totaal zo n tien jaar uit (fase II). Meer specifiek: 

 

De openbare ruimteprojecten worden in de periode vanaf heden tot 2015 
uitgevoerd.  

 

De sleutelprojecten kennen hun eigen tempo en besluitvormingstraject. Voor de 
verbouwing van Krasnapolsky is reeds een bouwaanvraag ingediend en kan de 
uitvoering op relatief korte termijn starten. De mogelijke uitvoering van een 
parkeergarage onder of in de buurt van de Geldersekade zal uit oogpunt van 
zorgvuldigheid in de plan- en besluitvorming meer tijd kosten. De sleutelprojecten 
op het Damrak en Rokin richten zich qua planvorming en uitvoering op de 
oplevering van de NoordZuidlijn in 2015.  

 

De straatgerichte aanpak zal het meest tijdrovend zijn. Het verminderen van 
raambordelen en coffeeshops zullen we waar nodig afdwingen met planologisch 
juridische middelen. Het moet mogelijk zijn om de geformuleerde doelen binnen 
een periode van 5 jaar te realiseren. Voor de transformatie van de overige 
criminogene en economisch laagwaardige functies zullen we de samenwerking 
aangaan met de ondernemersverenigingen. We verwachten dat een vrijwillige en 
geleidelijke verandering zeker 10 jaar vergt.   

Na de vaststelling van de Strategienota 1012 maken we een concrete planning van alle 
deelprojecten, van de straatgerichte aanpak en van de in te zetten juridische en financiële 
middelen. Die planning zal opgenomen worden in een jaarlijks te actualiseren 
werkprogramma voor het Coalitieproject 1012. We volgen de uitvoeringsresultaten van het 
project nauwlettend. Er zal sprake zijn van een gefaseerde aanpak. Vooral ook de 
gevolgen van het sluiten van raambordelen en coffeeshops. We zullen we gaandeweg, 
indien nodig, met voorstellen komen om de doelstellingen, prioriteiten en in te zetten 
middelen bij te stellen.    

11 Organisatie   

De centrale stad en het stadsdeel Centrum werken in coalitieverband en zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Strategienota 1012, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. Het werken in coalitieverband is bedoeld om gezamenlijk beleidslijnen te 
bepalen, keuzes te maken en die uit te voeren. De gekozen werkwijze wordt in dit 
hoofdstuk beschreven.   
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Allereerst is relevant om duidelijk te zijn over de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden 
binnen het postcodegebied 1012. Met het Instellingsbesluit Coalitieproject 1012

 
(december 2007) is door het College van B&W en het DB van het stadsdeel vastgesteld 
dat alle formele publiekrechtelijke bevoegdheden gericht op ontwikkeling, uitvoering en 
beheer bij het stadsdeelbestuur liggen, conform het principe van sterke projecten , zoals 
dat op 7 juli 2007 door het College van B&W is vastgesteld. Uitzondering hierop is de 
verantwoordelijkheid voor geld, voor zover het centraal stedelijke middelen betreffen. 
Anders gezegd: de behandeling van vergunningaanvragen, het mogelijk wijzigen van 
bestemmingsplannen, handhaving en toezicht zijn de bevoegdheid van het 
stadsdeelbestuur. Indien noodzakelijk kan maatwerk worden toegepast, met dien 
verstande dat nader te bepalen bevoegdheden centraal stedelijk gemaakt kunnen worden. 
Dit behoeft dan expliciete besluitvorming.   

De organisatie van het project is weergegeven in onderstaand schema. Het project is aan 
de bovenkant redelijk zwaar georganiseerd. De verwachting is dat dit noodzakelijk is ter 
begeleiding van de operationalisering van de straatgerichte aanpak. Afhankelijk van de 
ervaringen met en de resultaten van de aanpak kan het op termijn lichter georganiseerd 
worden.                         

Centraal in de organisatie staat het Bestuurlijk Overleg 1012. Daaraan wordt 
deelgenomen door burgemeester Cohen, de wethouder Economische zaken, de heer 
Asscher, stadsdeelvoorzitter Iping en portefeuillehouder EZ en OR, de heer Koldenhof. 
Voorzitter is wethouder Asscher. De agenda wordt voorbereid door de projectdirecteur. 
Het bestuurlijk overleg 1012 is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een 
samenhangende (ruimtelijke) toekomstvisie voor het postcodegebied, het opstellen van 
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een transformatiestrategie en het ten uitvoer brengen daarvan. Samen met ondernemers, 
bewoners en marktpartijen.   

Voor het project is een projectdirecteur aangesteld. De projectdirecteur is belast met de 
uitvoering van de Strategienota en voert de dagelijkse leiding over het coalitieproject. De 
verantwoordelijkheden staan beschreven in het Instellingsbesluit Coalitieproject 1012, d.d. 
7 december 2007. De projectdirecteur legt verantwoording af aan het bestuurlijk overleg. 
De projectdirecteur heeft een kleine staf. Die staf is verantwoordelijk voor het 
projectsecretariaat, het archief, het budgetbeheer en de communicatie. Wat dat laatste 
betreft vindt nauwe afstemming plaats met het hoofd Voorlichting van de Bestuursdienst 
en die van het stadsdeel.  

De projectdirecteur is verantwoordelijk voor het initiëren en onderhouden van de 
contacten met initiatiefnemers zoals zittende ondernemers, corporaties, 
projectontwikkelaars en beleggers. In samenspraak met het stadsdeel wordt vanuit de 
projectdirecteur contact onderhouden met de diverse belanghebbenden en 
belangengroepen in het gebied.   

In het belang van een goede afstemming tussen het project en de 
lijnverantwoordelijkheden van de meest betrokken diensten en het stadsdeel, wordt 4 keer 
per jaar een Directeurenoverleg georganiseerd. Aan het overleg wordt deelgenomen door 
de directeur OOV, de directeur SB, de directeur Concern Financiën, de directeur 
Juridische zaken (allen bestuursdienst), de stadsdeelsecretaris en de projectdirecteur.   

Ter voorbereiding op de overleggen met de bestuurders is het Strategisch overleg

 

geïntroduceerd. De vaste bezetting daarvan bestaat uit het hoofd Bouwen en Wonen en 
het hoofd Coördinatieteam Wallen van het stadsdeel, het hoofd van het Van Traa-team, 
een adjunct directeur van dRO, als mede het hoofd strategieontwikkeling van de dienst Ez. 
In dit overleg worden ontwikkelingen in het beleidsveld en het project op elkaar afgestemd. 
In dit overleg worden vooral ook strategische vraagstukken besproken en adviezen aan 
het Bestuurlijk Overleg voorbereid.   

Het initiëren van deelprojecten, de verdere visievorming, het voorbereiden van de 
inhoudelijke keuzes en het bewaken van de voortgang van sleutelprojecten gebeurt in het 
Projectteam 1012. Onder het projectteam hangt een aantal bestaande dan wel nieuwe 
werkgroepen, zoals die voor de Parkeergarage Geldersekade/Oosterdok, invulling 
Oudekerksplein, Studie Beursplein, etc. In het belang van de afstemming binnen het 
stadsdeel wordt daar een Regiegroep opgericht onder leiding van de het hoofd Bouwen 
en Wonen.  

Voor de straatgerichte aanpak van criminogene en kwalitatief laagwaardige functies zijn, 
overeenkomstig de voorgestane operationalisering (hoofdstuk 5), drie samenwerkende 
taakgroepen nodig: 

1. Transformatieteam:  
Het Transformatieteam maakt een planning/programma van de aan te pakken 
straten/functies, benadert op zorgvuldige wijze de ondernemers/eigenaren, zoekt 
in overleg met de ondernemers/eigenaren naar mogelijkheden voor vrijwillige 
functieverandering, c.q. upgrading van de functie. Het team heeft een 
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makelaarsfunctie voor alle binnengekomen initiatieven en huisvestingsverzoeken. 
Dit team bestaat in ieder geval uit medewerkers van het stadsdeel (rayonmanager) 
en de dienst Ez. Denkbaar is om structureel een medewerker van de Kamer van 
Koophandel erbij te betrekken.  

2. Verwervingsoverleg: 
Gesprekken met ondernemers/eigenaren over functieverandering kunnen tot 
gevolg hebben dat er een proces van minnelijke verwerving van vastgoed gestart 
wordt. In het Verwervingsteam wordt de relevantie van een mogelijke aankoop 
bepaald en conform het aankoopprotocol alle noodzakelijke acties in gang gezet 
en bewaakt. Aan het verwervingsteam wordt deelgenomen door medewerkers 
van het stadsdeel, het Van Traateam en het Ontwikkelingsbedrijf (verwerver). 

3. Juridisch team:  
De uitvoering van het project zal onder meer door toepassing van juridische 
middelen plaatsvinden zoals herziening van bestemmingsplannen, het toepassen 
van de Wet Voorkeursrecht, e.d. Ten behoeve daarvan wordt er een juridisch 
team ingericht.     

12 Financiën   

Met de uitvoering van het Coalitieproject 1012 zijn proceskosten en uitvoeringskosten 
gemoeid. In dit hoofdstuk worden zo mogelijk per kostensoort de financiële consequenties 
en de dekkingsprincipes beschreven.   

Proceskosten 
De proceskosten betreffen de algemene planvoorbereidingskosten. In de 
gemeentebegroting voor 2009 staat incidenteel een bedrag van  500.000,-- opgenomen. 
Dit bedrag zal worden aangewend ter dekking van de kosten van de projectdirecteur, 
opdrachten aan externen en inzet van gemeentelijke diensten voor zover die in opdracht 
geschiedt. De projectdirecteur is verantwoordelijk voor het budgetbeheer en legt 
verantwoording af volgens de gebruikelijke gemeentelijke P&C cyclus.   

Het stadsdeel en het Van Traa-team brengen hun reguliere ambtelijke capaciteit in. In 
overleg tussen de projectdirecteur en de afdelingshoofden worden de prioriteiten bepaald.   

Op basis van de besluitvorming over de Strategienota 1012 en de eerste ervaringen met 
de operationalisering, zullen in het kader van de gemeente- en stadsdeelbegroting voor 
2010 nadere voorstellen gedaan worden ten aanzien van de personele inzet en eventuele 
materiële kosten.   

Uitvoeringskosten 
Herinrichting Openbare Ruimte 

 

De uitvoeringskosten voor de in hoofdstuk 4 genoemde herinrichtingen komen 
voor rekening van het stadsdeel en zijn/worden ingepast in de 
meerjarenprogramma s en opgevoerd op de stadsdeelbegrotingen.  

 

De uitvoeringskosten van de herinrichting van de Rode Loper zullen gedragen 
worden door het stadsdeel Centrum en de Centrale stad. De besluitvorming over 
het inrichtingsplan en de financiële dekking volgt een apart traject.  
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Herontwikkeling bestaande gebouwen 

 
In de aanpak van 1012 hebben we een aantal sleutelprojecten benoemd die 
dragend zijn voor het project en als vliegwiel kunnen gaan werken: bv. de 
eventuele uitbreiding van het Victoriahotel, de nieuwe invulling van de Beurs van 
Berlage, de uitbreiding Krasnapolsky, de bouw van de universiteitsbibliotheek op 
het Binnengasthuisterrein, de herontwikkeling Fortis gebouw Rokin, de invulling 
van de plint Beursplein 5, etc. De kosten hiervan worden gedragen door de 
particuliere eigenaar/investeerder.   

Nieuwe projecten 

 

De planontwikkeling voor het Beursplein met de Bijenkorfgarage en het C&A-
gebouw is nog in een verkennend stadium. Afhankelijk van de aard van de 
plannen kan er op termijn een grondexploitatie opgesteld worden en vindt langs 
die weg bekostiging plaats van eventueel noodzakelijke gemeentelijke 
investeringen.  

 

De aanleg en exploitatie van een parkeergarage Geldersekade of Oosterdok zal 
in principe kostendekkend moeten zijn, of voor zover onrendabel, putten uit 
bestaande fondsen. Ook dit project kent een zelfstandige 
besluitvormingsprocedure.   

Transformatieprojecten 

 

De transformatie van criminogene en/of kwalitatief laagwaardige functies, zal 
naar verwachting gepaard gaan met een actieve minnelijke verwerving van 
vastgoed door onze bonafide partners. We streven naar een situatie waarin de 
markt het zoveel mogelijk op eigen kracht en voor eigen rekening en risico doet. 
Ter stimulering van het transformatieproces verstrekt de gemeente een bijdrage 
in de optredende planschade ten gevolge van waardevermindering door 
functieverandering. We verwachten voor de aanpak zoals geschetst in hoofdstuk 
4 een budget nodig te hebben van circa 40 tot 50 miljoen euro. Voor het 
begrotingsjaar 2009 is een bedrag van  6 miljoen opgenomen om uitvoering te 
geven aan het transformatieproces. Uitgaande van een doorlooptijd van 10 jaar 
leidt dit in principe tot een structurele begrotingspost van  4 á 5 miljoen 
(nominaal) per jaar. Onderzocht wordt of het Rijk financieel wil participeren in de 
aanpak, ook zal gekeken worden naar andere dekkingsbronnen dan de 
Algemene middelen.   

Voor zover de dekkingsmiddelen van de proces- en uitvoeringskosten ten laste komen 
van de gemeentebegroting, is de projectdirecteur verantwoordelijk voor de bestedingen. 
De financieel administratieve verantwoording loopt via de directie Openbare Orde en 
Veiligheid.   

In aanvulling zullen wij een aparte notitie maken met daarin: 
a. een uitwerking van de investeringsstrategie; 
b. een voorlopige investeringsraming van alle ingrepen; 
c. een beoordeling door het Ontwikkelingsbedrijf van alle risico s.     
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13 Risico s  

Op 14 mei 2008 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam de Regeling Risicovolle 
Projecten vastgesteld. Daarmee is bepaald dat risicomanagement een integraal 
onderdeel dient te zijn van de sturing en beheersing van projecten. In het besluit zijn 
criteria opgenomen op grond waarvan bepaald kan worden of een project risicovol is of 
niet. Gegeven die criteria heeft de Bestuursdienst, als controlerend orgaan, het 
Coalitieproject 1012 als risicovol project aangewezen en daarmee de regeling van 
toepassing verklaard. De verantwoordelijkheid voor het risicomanagement ligt bij de 
betrokken bestuurders en de projectdirecteur.  

Met betrekking tot het Coalitieproject 1012 worden er twee risicoanalyses uitgevoerd. Één 
analyse door het Bureau Integriteit Amsterdam en één door het 
Projectmanagementbureau Amsterdam. De eerste heeft betrekking op 
integriteitvraagstukken, de tweede op politiek/bestuurlijke, planinhoudelijke, 
financieel/economische, juridisch/wettelijke, organisatorische, ruimtelijke en 
maatschappelijke risico s. In beide gevallen gaat het om een systematische en degelijke 
aanpak.   

In de risicoanalyses gaat het om het signaleren van potentiële risico s, het benoemen van 
beheersmaatregelen en het beoordelen van de effectiviteit daarvan. In de risicoanalyse 
wordt het volgende schema toegepast:  

1. Het definiëren van het doel van het project en de aanpak 
2. Het benoemen van de bij de aanpak behorende uitvoeringsmaatregelen per 

invalshoek 
3. Het inventariseren van de risico s per maatregel 
4. Het bepalen van beheersmaatregelen per risico  

De risicoanalyse wordt uitgevoerd in een aantal cycli. Op grond van de beheersmaatregel 
wordt beoordeeld of het risico in voldoende mate wordt geneutraliseerd. Indien dat niet het 
geval is, het een ernstig en groot risico betreft en er geen betere beheersmaatregelen 
mogelijk zijn, zal zo nodig het doel en/of de aanpak van een deelaspect aangepast 
worden opdat het risico afneemt en de beheersbaarheid van het project toeneemt. Ten 
behoeve hiervan zullen keuzes gemaakt worden in het abstractieniveau waarop de 
risicoanalyse betrekking heeft en zullen prioriteiten gesteld worden ten aanzien van de 
noodzakelijke geachte, te beheersen risico s. De risicoanalyses zullen tijdens de 
uitvoering van het project herijkt worden.   

De twee genoemde analyses zijn aan het eind van het jaar gereed. De uitkomsten worden 
verwerkt in de versie van de Strategienota 1012 die in het voorjaar van 2009 ter 
bestuurlijke besluitvorming aan de Gemeenteraad en Stadsdeelraad wordt voorgelegd.        
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14 Samenvattende voorstellen   

Samenvattend komen we tot de volgende voorlopige visie:   

I  We streven in het postcodegebied 1012 een ruimtelijk-economische transformatie 
na, met de volgende vijf onderliggende doelstellingen: 

 

het doorbreken van de criminele infrastructuur; 

 

het verminderen van de omvang en concentratie van criminogene en 
economisch laagwaardige functies; 

 

het stoppen en keren van de verloedering; 

 

het herstellen van de functiebalans; 

 

het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en divers entreegebied.  

II We realiseren deze opgave langs drie lijnen: 

 

We initiëren en stimuleren een negental sleutelprojecten. Deze liggen op 
strategische locaties. Met het toevoegen van unieke concepten, formules of 
programma s hopen we een vliegwiel op gang te brengen gericht op 
versterking van de economie en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad; 

 

In de openbare ruimte wordt een groot aantal straten, grachten, pleinen en 
stegen mooi en duurzaam heringericht. De herinrichting van het 
Damrak/Rokin als onderdeel van het project de Rode Loper is daarbij van het 
grootste belang;   

 

We willen een transformatie op gang brengen van criminogene en/of 
economisch laagwaardige functies, naar meer economisch en kwalitatief 
hoogwaardige functies in een aantal daartoe aangewezen straten. De keuze 
van de straten is afgeleid van de hoge concentratie van bepaalde functies, de 
zichtbare aanzetten tot verloedering, de economische potentie dan wel de 
betekenis van de straat in de ruimtelijke structuur van de binnenstad (zie punt 
7).  Voor de criminogene en/of economisch laagwaardige functies 
(seksinrichtingen, belwinkels, gokautomatenhallen, smartshops, 
massagesalons, souvenirwinkels, minisupermarkten, laagwaardige horeca) 
wordt allereerst door samenwerking met de eigenaar/ondernemer een 
kwaliteitsverbetering nagestreefd. Naarmate de functie van origine meer 
criminogeen is (raamprostitutie en coffeeshops) zal de transformatie zo nodig 
publiekrechtelijk afgedwongen worden.  In het kader hieronder staan de 
straten benoemd.    
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Damrak 

 
Damstraat 

 
Enge Kerksteeg 

 
Geldersekade 

 

Haringpakkerssteeg 

 

Hasselaerssteeg 

 

Hekelveld 

 

Korte Niezel 

 

Lange Niezel 

 

Nieuwebrugsteeg 

 

Nieuwendijk (noordelijk deel, tot 
Oudebrugsteeg) 

 

Nieuwezijds Voorburgwal (tussen 
Martelaarsgracht en 
Raadhuisstraat)  

 
Oude Doelenstraat 

 
Oude Hoogstraat 

 
Oudebrugsteeg (oostzijde) 

 
Oudekerksplein  

 

Oudezijds Voorburgwal 

 

Rokin(westzijde)  

 

Singel (tussen PHKade en 
Lijnbaanssteeg) 

 

Spuistraat (tussen 
Martelaarsgracht en 
Raadhuisstraat) 

 

Warmoestraat 

 

Wijde Kerksteeg 

 

III We zoneren de raambordelen tot twee gebieden waardoor een reductie van het 
aantal ramen plaatsvindt van 482 naar 243 (een vermindering met 49%). De 
vermindering van het aantal en zonering tot twee overzichtelijke gebieden maakt 
het mogelijk om handhaving en toezicht intensiever uit te voeren en de effectiviteit 
daarvan de vergroten. Wij rekenen erop dat we hierdoor meer grip krijgen op de 
raamprostitutie gerelateerde criminele misstanden.   

Bergstraat/Korsjespoortsteeg 19 naar 0 ramen  
Oude Nieuwstraat/Korte 
Korsjespoortsteeg/Teerketelsteeg/Lijnbaanssteeg

 

29 blijft 29 ramen  

Singel 14 naar 0 ramen 
Spuistraat/Korte Kolksteeg 33 naar 0 ramen 
Nieuwezijds Voorburgwal/Dirk van Hasseltsteeg 9 naar 0 ramen 
Oudekerksplein/Enge Kerksteeg 35 naar 0 ramen 
Sint Annendwarsstraat/Sint 
Annenstraat/Trompettersteeg/Dollebegijnensteeg 

70 naar 0 ramen 

Oudezijds Achterburgwal/Stoofsteeg/ 
Barndesteeg/Bloedstraat/Oude Kennissteeg/ 
Boomsteeg/Gordijnensteeg/Molensteeg 

236 naar 183 ramen + 31 p.m.* 

Geldersekade 11 naar 0 ramen 
Oudezijds Voorburgwal 26 naar 0 ramen 

 

482 naar 212 ramen + 31 p.m.* 
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IV Als onderdeel van de vermindering van criminogene functies worden diverse  
straten vrijgemaakt van coffeeshops. Dit leidt tot een afname van 26 coffeeshops. 
Met de effectuering van het afstandscriterium van 250 meter tot scholen komen 
daar nog 12 coffeeshops bij. Dit resulteert in een halvering van het aantal 
coffeeshops in het 1012-gebied, van 76 naar 38;   

Damstraat (1)   
Lange Niezel (3) 
Nieuwebrugsteeg (1) 
Nieuwendijk (4) 
Oude Hoogstraat (3) 
Oudebrugsteeg (2) 
Oudekerksplein (1) 
Warmoesstraat (10) 
Wijde Kerksteeg (1)   

Totaal 26 

 

V  De acties worden in overleg met de eigenaar/ondernemers uitgevoerd. We 
hanteren daarbij de volgende stappen: 
1. We benaderen bonafide eigenaren en ondernemers met de vraag of men 

bereid is mee te werken aan de functiewijziging/opwaardering van hun pand 
of zaak; 

2. Als de desbetreffende partij bereid is mee te werken aan de ontwikkeling, 
bekijken we op welke steun mogelijk is vanuit de gemeente, en bijvoorbeeld 
actieve corporaties, marktpartijen, banken en bierbrouwers; 

3. Als men niet mee wil werken kan een actieve verwerving door onze partners 
helpen; 

4. Mocht ook deze stap niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan het 
juridisch instrumentarium toegepast worden teneinde de transformatie af te 
dwingen. Voor wat betreft raambordelen worden de 
bestemmingsplanwijzigingen al vanaf fase 1 opgestart.  

VI  De acties gericht op vermindering van het aantal raambordelen en coffeeshops 
worden gefaseerd uitgevoerd. De tussentijdse effecten van sluiting worden 
gevolgd en kunnen aanleiding geven voor bijstelling van de doelstellingen  

VII  Het denkbare toekomstperspectief is verbeeld in een apart boekwerk: 

 

Daarin is een historische analyse van het postcodegebied opgenomen (ruimtelijk 
en functioneel); 

 

Staat de uitdaging verwoord; 

 

Worden voorstellen gedaan voor een ruimtelijke structuur gericht op het 
introduceren van een tweede ladder , het versterken van de oost-west 
verbindingen, aandacht voor koppeling tussen pleinen annex verblijfsgebieden; 

 

Is getracht door middel van sfeertekeningen uiting te geven aan de toekomstig 
mogelijke variatie, diversiteit en rijkdom aan functies.  
De sfeertekeningen zijn bedoeld als uitnodigend gebaar ter inspiratie en 
stimulering van ontwikkelingen. 
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VIII   In het postcodegebied 1012 zullen geen nieuwe opvangvoorzieningen voor 
verslaafden, dak- en thuislozen of mensen met een meervoudige psychiatrische 
aandoening bijkomen. Het streven is om vanaf 2010 actief het aantal 
voorzieningen in stadsdeel Centrum te verminderen (te beginnen op de wallen), 
mits er elders in de stad alternatieve huisvesting voorhanden is. Wij zullen er alles 
aan doen in die voorwaarde te voorzien.   

IX Als flankerend beleid, voeren we de acties zoals genoemd in de Nota Oud beroep, 
nieuw beleid en Prostituee v/m Amsterdam actief uit. De nota s hebben als doel 
de bedrijfstak te normaliseren en de positie van de prostituee te versterken. Ook 
stellen we een zorgprotocol op voor de prostituees die getroffen worden door de 
sluting van ramen.  

X We zorgen voor een efficiënte en continue uitvoering van publiekrechtelijke 
handhaving, taken op het gebied van openbare orde en veiligheid, beheer en 
toezicht als parallelle lijn om de leefbaarheid te verbeteren  

XI Met betrekking tot de bekostiging van de acties zoals genoemd in deze nota, 
gelden de volgende uitgangspunten:  

 

Openbare ruimte: De uitvoeringskosten voor de herinrichting van de openbare 
ruimte, alsmede het beheer komen voor rekening van het stadsdeel Centrum. De 
kosten voor de herinrichting van de Rode Loper zullen gedragen worden door het 
stadsdeel en de centrale stad;  

 

Sleutelprojecten: De kosten van de herontwikkeling van bestaande gebouwen 
komen voor rekening van de eigenaar/investeerder. Bij nieuwe projecten, waar 
sprake is van gronduitgifte (bv. Beursplein) kan er een grondexploitatie opgesteld 
worden ter dekking van gemeentelijke investeringen. Deze projecten moeten in 
principe kostendekkend zijn. De eventuele aanleg en exploitatie van een 
parkeergarage Geldersekade/Oosterdok moet kostendekkend zijn, of voor zover 
onrendabel, putten uit bestaande fondsen;  

 

Ten aanzien van de straten waar we een transformatie op gang willen brengen, 
rekenen we erop dat de eigenaren/ondernemers en andere marktpartijen zoveel 
mogelijk voor eigen rekening en risico investeren. In het kader van het actief 
terugdringen van criminogene functies is van gemeentewege een budget nodig 
tussen de 40 á 50 miljoen euro. Dit budget wordt aangewend ter compensatie van 
eventuele planschade die optreedt ten gevolge van waardevermindering door 
functieverandering. Uitgaande van een doorlooptijd van 10 jaar, leidt dit tot een 
structurele begrotingspost van 4 á 5 miljoen euro per jaar.   

XII We maken een aparte notitie met een uitwerking van de investeringsstrategie 
(waarin ook aandacht voor de rol van de corporaties), een voorlopige 
investeringsraming van alle ingrepen en een beoordeling door het 
Ontwikkelingsbedrijf van de risico s.  

XIII  We voeren een tweetal risico-analyses uit, in lijn met de regeling risicovolle 
projecten, zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 14 mei 2008. De 
uitkomsten daarvan zijn eind 2008 beschikbaar. 
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XIV Wij schetsen met de voorlopige voorstellen in deze nota en de sfeertekeningen in 
het toekomstbeeld, een helder vertrekpunt voor een uitgebreid maatschappelijk 
debat. De resultaten van de consultatie- en inspraakronde zijn van groot belang 
en vormen de input voor de later op te stellen definitieve voorstellen.   

XV We continueren het Coalitieproject 1012, met een bestuurlijk team en een 
projectdirecteur, conform de uitgangspunten, waaronder de 
bevoegdhedenverdeling, uit het Instellingsbesluit van 7 december 2007.      


