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 Onderwerp  

Voorbereidingsbesluit Postcodegebied 1012 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare besluiten 

wordt gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 

besluit 

1. een voorbereidingsbesluit te nemen, ter voorbereiding van een nieuw 
bestemmingsplan voor het postcodegebied 1012, zoals aangegeven op de bij 
dit besluit behorende verbeelding met de identificatie 
NL.IMRO.0363.A1701VBSTD-VG01;  
 

2. dat de hierna volgende bepalingen gelden in aanvulling op de reeds 
bestaande restrictieve regels van het vigerende bestemmingsplan ten 
aanzien van mini-supermarkten, souvenirwinkels, head-, seed-, grow- en 
smartshops, alsmede van automatenhallen, geldwisselkantoren, 
telefoneerinrichtingen en massagesalons; 
 

3. te bepalen dat het in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is 
verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar: 
  

a. vormen van detailhandel die zich blijkens hun reclame-uiting, 
presentatie, assortiment en/of bedrijfsvoering richten op 
dagjesmensen en/of toeristen; 

b. vestigingen voor consumentverzorgende dienstverlening die zich 
blijkens hun reclame-uiting, presentatie, aanbod, assortiment en/of 
bedrijfsvoering richten op dagjesmensen en/of toeristen; 

c. bijzondere voorzieningen die zich richten op de wens van bezoekers 
tot (smaak)beleving, sensatie en/of (groeps)entertainment, waarbij 
het eventuele artistieke, historische of educatieve karakter 
ondergeschikt is en die zich kenmerken door een bedrijfsvoering met 
winstoogmerk;  

d. kantoren met baliefunctie, die zich blijkens hun reclame-uiting, 
presentatie, aanbod en/of bedrijfsvoering richten op dagjesmensen 
en/of toeristen; 
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e. vormen van detailhandel die zich richten op de verkoop van 
etenswaren en/of drankjes die in hoofdzaak worden meegegeven om 
direct te worden geconsumeerd;  

 
4. bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de in besluitonderdeel 

3 genoemde verboden. De vergunning wordt slechts geweigerd indien dit 
naar het oordeel van burgemeester en wethouders leidt tot een 
onevenwichtig aanbod. Beoordeeld wordt het reeds aanwezige aandeel van 
de onder 2 en 3 genoemde branches, alsmede het aandeel horeca en hotels, 
ten opzichte van het totale aanbod van detailhandel, consumentverzorgende 
dienstverlening, voorzieningen, horeca en hotels in de voor de te maken 
afweging relevante omgeving;  
 

5. te bepalen dat het in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is 
verboden is het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen door 
toevoeging van een horecadeel (mengformule) aan een 
detailhandelsvestiging met een voedselwarenassortiment; 

 
6. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt een dag na de 

bekendmaking;  
 

7. kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede 
lid van de Gemeentewet is opgelegd en die tijdens de vergadering van de 
gemeenteraad op 27 september 2017 is bekrachtigd.  

 

Wettelijke grondslag 

Artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening 
De raad is bevoegd een voorbereidingsbesluit te nemen. 
Artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet 
openbaarheid van bestuur  
In principe zijn alle stukken openbaar tenzij er belangen aanwezig zijn die zwaarder 
wegen dan het belang van openbaarmaking. 
 

Bestuurlijke achtergrond 

Op 28 februari 2017 heeft het college ingestemd met het rapport ‘Sturen op een 
divers winkelgebied’ met daarin de bevindingen van de bestuursopdracht ‘Diversiteit 
winkel- en voorzieningenaanbod’ van 12 juli 2016. Aanleiding voor de 
bestuursopdracht waren: 
- het startdocument Stad in Balans, d.d. 26 mei 2015; 
- motie 197 van de leden Nuijens, Boutkan en N.T. Bakker, d.d. 9 maart 2016 

inzake de voortgangsrapportage Stad in Balans (onderzoeken van 
‘branchering’ als gebiedsgericht instrument); 

- de vernieuwing van het bestemmingsplan Postcodegebied 1012.  
Het rapport is behandeld in de commissie Werk en Economie van 22 maart 2017. 
 
Op 18 juli 2017 heeft het college de keuzenotitie Ruimtelijke sturingsinstrumenten 
diversiteit winkel- en voorzieningenaanbod vastgesteld. De keuzenotitie (met 
uitwerking bestemmingsplan Postcodegebied 1012) is de uitwerking van aanbeveling 
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1. volgend uit het rapport ‘Sturen op een divers winkelgebied’. De keuzenotitie is 
geagendeerd voor de commissie Werk en Economie met uitnodiging van de 
commissie Ruimtelijke Ordening op 13 september 2017. 
De keuzenotitie is als volgt opgebouwd: 

a. probleemanalyse; 
b. uitwerking instrumentarium; 
c. mogelijkheden voor Centrum; 
d. aanpak postcodegebied 1012; 
e. vervolgtraject. 

Een eerste vervolgactie genoemd in het vervolgtraject betreft het voorbereiden van 
het nu voorliggende voorbereidingsbesluit Postcodegebied 1012. 
 

Onderbouwing besluit 

Algemeen 
Functiemenging en diversiteit in aanbod van winkels en voorzieningen maakt de stad 
aantrekkelijk. In toenemende mate wordt een afname van deze diversiteit 
waargenomen. Wanneer sturing uitblijft, komt in delen van het centrum het 
voorzieningenniveau voor bewoners en werkenden in de stad, alsmede de 
leefbaarheid in het geding. De keuzenotitie geeft een antwoord op de vraag hoe met 
het juridisch planologische instrumentarium kan worden gestuurd op bevordering van 
diversiteit. In de keuzenotitie wordt onder meer voorgesteld om op een aantal 
gebruiksvormen een stop te zetten. Deze vormen zijn niet gekozen op basis van het 
type assortiment, maar op de doelgroep waarop deze zich in het bijzonder richten, 
alsmede op de wijze waarop (etens)waren worden meegegeven aan klanten. Ook is 
voorgesteld geen nieuwe horecadelen (mengformule) toe te staan in 
detailhandelsvestigingen met een voedselwarenassortiment. De achtergrond van de 
keuze is dat deze bedrijfsvoeringen zorgen voor afnemende diversiteit waarmee de 
leefbaarheid in het geding komt.  
Dit alles zal in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het postcodegebied 
1012 worden geregeld.  
 
1.  
Om te voorkomen dat zich gedurende de aanloop naar het van kracht worden van het 
nieuw op te stellen bestemmingsplan gebruikswijzigingen voordoen naar deze 
vormen van gebruik, wordt nu een voorbereidingsbesluit voorgelegd.  
Het voorbereidingsbesluit vervalt een jaar na de inwerkingtreding, tenzij voordien een 
bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd. In dat geval werkt het besluit, en 
daarmee de voorbescherming van dat in procedure zijnde plan, door tot dat plan is 
vastgesteld.  
 
Zoals in de keuzenotitie is voorgesteld zal een tussenstap worden gezet. Omdat de 
werkingsduur van het voorbereidingsbesluit kort is in relatie tot de tijd die nodig zal 
zijn het nieuwe bestemmingsplan op te stellen, is voorgesteld de stop op deze 
gebruiksvormen eerst te regelen in een wijzigingsplan op basis van artikel 3.6 Wet 
ruimtelijke ordening. Dit plan wijzigt het huidige bestemmingsplan Postcodegebied 
1012. Gelijktijdige worden voor omliggende straten en gebieden wijzigingsplannen 
voorbereid met dezelfde inhoud en strekking. Dit om een verwacht waterbedeffect 
tegen te gaan. Wanneer het wijzigingsplan voor 1012 in werking treedt, werkt het 
voorbereidingsbesluit Postcodegebied 1012 formeel nog door, maar inhoudelijk is de 
werking ervan dan overgenomen door het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan blijft van 
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kracht tot het moment dat het nieuw op te stellen bestemmingsplan in werking treedt.  
 
Het plangebied van het voorbereidingsbesluit Postcodegebied 1012 valt nagenoeg 
samen met het plangebied van het gelijknamige bestemmingsplan. 
Vermeldenswaardig is dat de panden opgenomen in het bestemmingsplan 
‘Herbestemmen raambordelen binnenstad’ niet in het plangebied van het 
voorbereidingsbesluit zijn opgenomen, met uitzondering van de panden met ramen 
die op basis van het raadsbesluit over Herijking van het Project 1012 (2015, nr. 
331/1408) van 16 december 2015 niet meer hoeven te sluiten. Opname van de 
panden met ramen die moeten sluiten in het voorbereidingsbesluit, zou de op te 
starten onteigeningsprocedures kunnen frustreren. 
 
2. 
Met het voorbereidingsbesluit wordt slechts een verschuiving naar gebruik dat de 
diversiteit schaadt verboden. Ontwikkelingen die hiermee geen verband houden 
kunnen gewoon doorgang vinden.  
 
Van belang is hier te vermelden dat in het vigerende bestemmingsplan 
Postcodegebied 1012 reeds een aantal gebruiksvormen is ‘bevroren’. Het betreft 
smartshops, minisupermarkten, souvenirwinkels, headshops, seedshops, growshops, 
automatenhallen, geldwisselkantoren, telefoneerinrichtingen en massagesalons.  
Voor de uitleg van minisupermarkt en souvenirwinkel worden uitdrukkelijk de 
volgende definities gehanteerd: 

- Minisupermarkt: ‘een detailhandelsvestiging waar voedingsmiddelen en 
huishoudelijke artikelen worden verkocht. Een minisupermarkt onderscheidt 
zich van een supermarkt door het oppervlak. In de binnenstad van 
Amsterdam spreken we van een minisupermarkt wanneer het bruto 
bedrijfsvloeroppervlak niet meer dan 400 m2 bedraagt’. 

- Souvenirwinkel: ‘een detailhandelsvestiging waarin de hoofdactiviteit of één 
van de activiteiten wordt gevormd door de handel in producten die in het 
teken staan van nationale-, streek- of stadssymbolen en/of namen. Een 
detailhandelsvestiging is geen souvenirwinkel wanneer niet meer dan 5% van 
het netto winkelvloeroppervlak wordt gebruikt voor de verkoop van producten 
die in het teken staan van nationale-, streek- of stadssymbolen en/of namen. 
Deze producten mogen uitsluitend achter in de vestiging worden uitgestald. 
Gespecialiseerde winkels die producten verkopen die weliswaar in het teken 
staan van nationale-, streek- of stadssymbolen worden niet gezien als 
souvenirwinkels. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan kaaswinkels, 
winkels gespecialiseerd in Delftsblauw aardewerk of 
bloemenzaken/tuinierswinkels die tulpen(bollen) en klompen verkopen’. 

Alle genoemde vormen van gebruik zijn alleen toegestaan daar waar dat op de 
verbeelding is aangeduid.  
 
Het bevriezen van deze gebruiksvormen heeft nog niet geleid tot een voldoende 
afname van de monocultuur aan winkels en voorzieningen, met name in de 
toeristisch-consumptieve sector. De diversiteit aan aanbod blijft verschralen. Al met al 
zorgt deze toeristisch-consumptieve sector ervoor dat de mensen die wonen en/of 
werken in Amsterdam vervreemd raken van dit deel van de stad. Het toevoegen van 
de onderstaande categorieën aan de bevroren gebruiksvormen moet leiden tot het 
ontstaan van meer ruimte voor andersoortige winkels en voorzieningen. Dit teneinde 
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meer diversiteit in het winkel- en voorzieningenaanbod te bewerkstelligen en daarmee 
de leefbaarheid van de stad te vergroten.  
 
3. 
Hieronder volgt een toelichting op de vormen van gebruik van gronden en 
bouwwerken die onder de werking van het voorbereidingsbesluit vallen:  
 

a. vormen van detailhandel die zich blijkens hun reclame-uiting, presentatie, 
assortiment en/of bedrijfsvoering richten op dagjesmensen en/of toeristen; 

 
Toelichting: 
Deze detailhandelsvestigingen hebben hun (vaak eenzijdige) assortiment afgestemd 
op dagjesmensen en toeristen. Onder dagjesmensen en toeristen worden verstaan 
mensen die niet werken en/of wonen in Amsterdam, maar die als vrijetijdsbesteding 
gebruikmaken van de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de stad, en al 
dan niet in de stad overnachten. De detailhandelsvestigingen zijn gevestigd in straten 
waar deze categorie bezoekers veelvuldig aanwezig is. Doorgaans wordt gebruik 
gemaakt van zeer opvallende, drukke communicatie-uitingen en reclamemiddelen om 
het assortiment onder de aandacht te brengen. De voertaal is zelden Nederlands. 
Bezoekers spenderen relatief weinig tijd in de vestigingen en er is dan ook sprake van 
weinig tot geen klantenbinding.  
 
Een voorbeeld van dergelijke detailhandelsvestigingen is de gespecialiseerde 
souvenirwinkel die kaas verkoopt. Deze gebruiksvorm is uitgesloten van de definitie 
van souvenirwinkel en valt in deze nieuwe categorie. 
  

b. vestigingen voor consumentverzorgende dienstverlening die zich blijkens hun 
reclame-uiting, presentatie, aanbod, assortiment en/of bedrijfsvoering richten 
op dagjesmensen en/of toeristen; 

 
Toelichting: 
Ook vestigingen voor consumentenverzorgende dienstverlening die zijn gelegen in de 
drukbezochte toeristische delen van de stad, gebruiken vaak opvallende 
reclamemiddelen, communiceren grotendeels in vreemde talen en kennen weinig tot 
geen klantenbinding. Meer specifiek kenmerken deze vestigingen zich door het 
leveren van goederen en diensten direct aan dagjesmensen en/of toeristen ten 
behoeve en ter ondersteuning van de vrijetijdsbesteding en het recreatieve verblijf in 
Amsterdam. Onder dagjesmensen en toeristen worden verstaan mensen die niet 
werken en/of wonen in Amsterdam, maar die als vrijetijdsbesteding gebruikmaken 
van de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de stad, en al dan niet in de 
stad overnachten. 
 
In deze categorie vallen onder meer de verhuur van fietsen, al dan niet gecombineerd 
met begeleidende tours; tijdelijke opslag van koffers en andere reisattributen; en 
afhaalservices voor sleutels die toegang geven tot ‘short stayverblijven’ en/of 
‘vakantieverhuurwoningen’. 
 

c. bijzondere voorzieningen die zich richten op de wens van bezoekers tot 
(smaak)beleving, sensatie en/of (groeps)entertainment, waarbij het eventuele 
artistieke, historische of educatieve karakter ondergeschikt is en die zich 
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kenmerken door een bedrijfsvoering met winstoogmerk;  
 
Toelichting: 
 
Deze bijzondere voorzieningen worden gekenmerkt door beleving, spanning en 
sensatie. Inzet van proppers, rijvorming op straat en een hoge omzetsnelheid wat 
betreft bezoekers zijn hierbij veelvoorkomende verschijnselen. Deze voorzieningen 
hebben doorgaans geen authentieke, maar een speciaal voor de voorziening 
ontworpen collectie. Het eventuele artistieke, historische of educatieve karakter van 
dergelijke voorzieningen is ondergeschikt aan het bieden van entertainment en/of 
productverkoop. De bedrijfsvoering wordt gekenmerkt door winstoogmerk. Tot slot 
worden dergelijke voorzieningen vaak in meerdere steden gevestigd. Het aanbod is 
daarmee niet uniek voor en in Amsterdam. 
 
Onder bijzondere voorzieningen vallen onder meer musea over drugs, erotiek, en 
voedsel/drank zoals bier, kaas en stroopwafels. Ook experiences maken deel uit van 
bijzondere voorzieningen. Hieronder vallen onder meer (thematisch) sensatietheater 
en (thematische) entertainmentactiviteiten al dan niet voor grotere groepen zoals 
vrijgezellenfeesten. 
 
 

d. kantoren met baliefunctie die zich blijkens hun reclame-uiting, presentatie, 
aanbod en/of bedrijfsvoering richten op dagjesmensen en/of toeristen; 

 
Toelichting: 
Zaken die kaartjes verkopen voor uitstapjes, experiences en musea, zijn naar het 
oordeel van het college te scharen onder de functie detailhandel en zijn gericht op 
dagjesmensen en/of toeristen. Er is evenwel twijfel mogelijk over dit oordeel. 
Ondernemers op dit gebied scharen zichzelf wel eens onder ‘kantoor met 
baliefunctie’. Wat betreft de invloed op de beleving van diversiteit is deze toedeling 
van geen betekenis; het streven is de verschijningsvorm aan banden te leggen of het 
nu detailhandel is of een kantoor met baliefunctie. Om uit te sluiten dat deze 
gebruiksvorm onbedoeld niet onder de werkingssfeer van het voorbereidingsbesluit 
zou vallen, is dit verbod opgenomen.  
 

e. vormen van detailhandel die zich richten op de verkoop van etenswaren en/of 
drankjes die in hoofdzaak worden meegegeven om direct te worden 
geconsumeerd;  

 
Toelichting: 
Deze winkels hebben vaak een eenzijdig assortiment dat voornamelijk bestaat uit 
niet- versbereide producten al dan niet met een hoog suiker- en/of vetgehalte. Deze 
producten zijn gericht op passanten en recreanten, die weinig tijd in de winkel 
spenderen, waardoor sprake is van weinig tot geen klantenbinding.  
 
Onder deze categorie valt onder andere de winkel waar in hoofdzaak ijs wordt 
verkocht.  
 
4. 
Met dit besluitonderdeel wordt ruimte geboden om een verboden 



   Jaar  2017 
Afdeling  1 
Nummer  1042 
Datum  <vrije tekst griffie> 
 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Voordracht voor de raadsvergadering van 27 september 2017 
 

R
 

 7

gebruiksverschuiving toch toe te staan. Alleen wanneer de diversiteit niet in het 
geding is met de gebruiksverschuiving, verleent het bevoegd gezag de vergunning. 
Bij deze afweging wordt bezien welk omliggend gebied relevant is om het effect van 
de gebruiksverschuiving op de diversiteit te kunnen beoordelen. In de beschikking ter 
zake wordt dit uiteengezet en toegelicht. 
 
5. 
Een mengformule is volgens de begripsomschrijving van het bestemmingsplan 
Postcodegebied 1012 ‘in een detailhandelsvestiging, niet zijnde een warenhuis, of in 
een vestiging voor consument-verzorgende dienstverlening tegen betaling 
verstrekken van etenswaren en/of dranken voor gebruik ter plaatse’. De hierbij 
geldende voorwaarden zijn eveneens in de begripsomschrijving opgenomen.  
Een mengformule die aan de voorwaarden voldoet is toegestaan in alle 
detailhandelsvestigingen. In de praktijk is waarneembaar dat een horecadeel in een 
zaak met een voedingswarenassortiment zich wat betreft de ruimtelijke uitstraling niet 
altijd onderscheidt van een horecavestiging. Horecavestigingen zijn evenwel met het 
oog op het woon- en leefklimaat alleen bestemd in de panden en bouwlagen waar 
deze daadwerkelijk gevestigd zijn en zodoende in aantal, omvang en op de locatie 
bepaald. Uitbreiding van horeca is nog zeer beperkt mogelijk. Een verdere toename 
van mengformules in winkels met een voedselwarenassortiment druist tegen dit 
beleid in.  
Detailhandelsvestigingen met een voedselwarenassortiment is breder dan het type 
detailhandel als bedoeld in besluitonderdeel 3 e. Het omvat ook de winkels die de 
etenswaren niet meegeven voor directe consumptie, zoals een bakker, slager of 
traiteur.  
  
6.  
Het besluit treedt in werking daags na bekendmaking. Er staat geen bezwaar of 
beroep tegen open.  
 
7. 
Zie onder kopje geheimhouding. 
 
 

  Financiële paragraaf    
Grondexploitatie: Ja/Nee    Totale omvang krediet:  € 

   Financiële dekking:  

Investering: Ja/Nee   Totale omvang krediet:  € 

   Afschrijvingstermijn:  

   Gebruikt rentepercentage: % 

   Looptijd krediet:  
Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee 

  Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW) 
€ 

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee 

    

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst? 

  

  Financiële gevolgen  

  Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer 

Kapitaallasten        
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Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de 

algemene middelen 

       

Waarvan nog niet gedekt        

Toelichting 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 
 

Geheimhouding 

Artikel 25 Gemeentewet, jo artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wet 
openbaarheid van bestuur biedt de grondslag om op de voordracht en onderliggende 
stukken geheimhouding op te leggen.  
Ongewenste ontwikkelingen zouden kunnen worden ontplooid voordat het 
voorbereidingsbesluit in werking treedt. Het is daarom van belang dat vooraf niet 
bekend is dat een voorbereidingsbesluit in werking zal treden.   
 

 Stukken 

Meegestuurd Verbeelding 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-ma iladres) 

Anya Kenter, 06-1074 3215, a.kenter@amsterdam.nl 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Amst erdam 

  

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
  

 


