Aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum Afdeling vergunningen
Postbus 202
1000AE Amsterdam
horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl
Amsterdam, 22 september 2018
betreft zienswijze met betrekking tot de aanvraag voor een terras voor Libertine
Comptoir de Cuisine, Berenstraat 20H. Dossiernummer niet bekend.
Geachte leden van het bestuur,
Grachten9+ is een organisatie van bewoners van de negen straatjes-buurt. De
bewoners maken zich zorgen over het alsmaar toenemend aantal terrassen in de
buurt.
Opnieuw is er een aanvraag voor een terras in één van de negen straatjes.
We zien een sterke groei, niet alleen in aantal maar ook in de grootte van de
terrassen.
Dat begon enige jaren geleden met het toestaan van het exploiteren van terrassen
op de brugvleugels.
Alle daarvoor in aanmerking komende horecagelegenheden hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt, wat leidde tot een forse groei in het aantal vierkante
meters terras.
Ook het aantal terrassen groeit gestaag. Bij voorbeeld In de Runstraat is het totaal
inmiddels drie en naar verwachting zal de vierde binnenkort wel aangevraagd
worden.
Wij, als Grachten9+, vinden dat de balans danig verstoord raakt: de grachtengordel,
nog steeds onderdeel van UNESCO-werelderfgoed wordt steeds meer een
uitgaansgebied en een pretpark voor bezoekers. De woonfunctie staat onder druk
terwijl bewoners veel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de buurt en
zorgen voor een prettig leefklimaat.
Bewoners ondervinden ook veel overlast van de terrassen. Het grootste probleem is
het uitwaaieren (het niet respecteren van de terrasbegrenzing). Daardoor wordt de
openbare ruimte geblokkeerd met soms gevaarlijke gevolgen als voetgangers over
de straat moeten lopen. Voor veel ouderen, maar ook voor kinderwagens wordt het
lopen zo een zeer onplezierige ervaring.
Wij zijn het daarom niet eens met het verlenen van nog weer een terrasvergunning.
Een ander punt is dat het hier gaat om een terras van iets meer als 1m². Het is een
ridicule omvang, waar amper een tafel met stoel kan staan, met onvermijdelijk
uitwaaiering als gevolg.
Onze ervaringen met handhaving (afdeling VTH, team gebruikstoezicht) zijn
dusdanig dat we geen vertrouwen hebben dat hierop wordt toegezien.

Een terras nodigt bovendien uit om buiten (staande) te roken en/of te drinken. In de
smalle hoge straten met huizen die het geluid weerkaatsen geeft dat geluidsoverlast.
De meeste monumenten zijn slecht geïsoleerd en beschikken niet over dubbel glas.
De exploitant van Libertine Comptoir de Cuisine heeft al een groot aantal malen
tafels en stoelen buiten gezet en zo een illegaal terras uitgebaat. Ook dat geeft
weinig vertrouwen voor de toekomst.
Tenslotte vinden we het opvallend dat er nu al terraspinnen zijn geslagen terwijl de
vergunningsaanvraag nog in behandeling is.
De stadsdeelcommissie organiseerde onlangs ‘De Stem van het Centrum’.
Bewoners werd gevraagd om ideeën en voorstellen aan te dragen voor een betere
leefomgeving.
Wij als Grachten9+ hebben voor deze bijeenkomst een pamflet opgesteld. Dit was
een van de punten:
Punt 7: Terrassen.
Horecaondernemers houden zich niet aan de terrasbegrenzing en blokkeren zo de
openbare ruimte. De openbare ruimte wordt steeds vaker commercieel uitgebaat en
de (geluids)overlast wordt steeds groter. Vergunningen worden te makkelijk verstrekt
en niet gehandhaafd.
Voorstellen: 1. geen nieuwe terrasvergunningen uitgeven, terrasvergunningen op
brugvleugels terugdraaien en 2. invoeren van precariobelasting op het commerciële
gebruik van openbare ruimte.
We zien dit als een goed moment om te beginnen met een stop op het verlenen van
terrasvergunningen.
Wij verzoeken u dan ook dringend om geen vergunning te verlenen.
Bijgesloten vindt u een foto van de terraspinnen (dd 16-9-2018, 8:41u) en een foto
van terras in gebruik (9-6-2018, 16:45u). De foto met de vele stoelen is van 18-42018, 18:15 u
Vriendelijke groet,
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