
 

 

Beste Amsterdammers, 

 

Voor u ligt het voorstel voor de Verordening op het Toerisme in Balans dat 

volgt uit het volksinitiatief “Amsterdam heeft een Keuze”, waar ruim 30.000 

bewoners hun handtekening bij hebben geplaatst. Wij hebben het idee dat wij 

tot een redelijk voorstel zijn gekomen waarin de wensen van de bewoners die 

het initiatief hebben ondertekend goed naar voren komen. 

 

Het is onze doelstelling om op 7 september een zo breed mogelijk gedragen 

voorstel in te dienen bij het college van B&W. Wij gaan daarom voor die tijd 

graag in gesprek met alle politieke partijen over de inhoud van ons voorstel. 

Alle partijen en andere belanghebbenden kunnen ons een mail sturen om een 

kop koffie in te plannen en met ons van gedachten te wisselen. 

 

Daarnaast nodigen wij alle partijen uit om hun visie op het voorstel voor 1 

september op te sturen naar balans@amsterdamheefteenkeuze.nl. Wij 

verzoeken partijen daarbij aan te geven of zij van plan zijn voor het voorstel te 

stemmen en welke concrete aanpassingen per bepaling van de verordening 

hier eventueel nodig voor zijn.  Wij zullen volkomen transparant handelen en 

alle ingediende visies ongewijzigd publiceren op 

www.amsterdamheefteenkeuze.nl.  

 

Wij zullen ons er hard voor maken om op basis van alle input tot een 

gebalanceerd eindvoorstel te komen waarin alle partijen die mee willen werken 

zich herkennen. Zo werken we samen toe naar een Amsterdam waarin balans 

is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

De Initiatiefnemers 

  



 

 

Verordening op het toerisme in balans 
 
Uitgangspunt 
 

In de kern is toerisme positief voor Amsterdam. Het draagt bij aan gezonde financiën, 

werkgelegenheid, culturele verrijking, levendigheid en aanzien van de stad. Er is echter een 

optimum. Vanaf een bepaald aantal bezoekers raakt de stad uit balans en worden de nadelen 

van toerisme groter dan de voordelen. Het college van burgemeester en wethouders wordt 

geacht actief in te grijpen wanneer de balans tussen de belangen van bewoners, ondernemers 

en bezoekers verstoord raakt of dreigt te raken. 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  

a. college: het college van burgemeester en wethouders; 

b. toeristenovernachting: iedere overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding die 

niet resulteert in een verblijf van meer dan 30 dagen; 

c. bandbreedte: de onder- en bovengrens van het totaal aantal toeristenovernachtingen 

per jaar waarbij er op gemeenteniveau balans wordt geacht te zijn tussen de belangen 

van bewoners, ondernemers en bezoekers; 

d. toeristische druk: het effect op de openbare ruimte per wijk dat wordt veroorzaakt door 

toerisme. Het begrip ‘toeristische druk’ omvat objectieve waarnemingen van het 

aanbod en gebruik van voorzieningen die (in sterke mate) gericht zijn op toeristen; 

e. toeristische draagkracht: de toeristische druk die een wijk kan dragen zonder dat het 

significant ten koste gaat van de leefbaarheid; en 

f. toerisme gerelateerde leefbaarheid: de leefbaarheidsaspecten van een wijk die direct 

of indirect door (concentraties van) bezoekers kunnen worden beïnvloed. 

 

Artikel 2 Adviescommissie 

 

1. Er is een Commissie Toerisme in Balans, verder te noemen de commissie. 

 

2. De commissie informeert het college voor het einde van week 3 van elk kalenderjaar 

in ieder geval over de volgende aangelegenheden: 

a. een prognose van het aantal toeristenovernachtingen dat in de 

daaropvolgende 24 maanden zal plaatsvinden; 

b. een evaluatie van het aantal toeristenovernachtingen dat de voorgaande 12 

maanden heeft plaatsgevonden; en 

c. een evaluatie  van de toeristische draagkracht van iedere wijk waarvoor de 

commissie dit relevant acht. 

 

3. Indien de jaarlijkse prognose van het aantal toeristenovernachtingen niet valt binnen 

de in artikel 3 opgenomen bandbreedte, adviseert de commissie het college binnen 3 

weken in ieder geval over de volgende aangelegenheden: 

a. een analyse van de prijselasticiteit van toeristenovernachtingen; 

b. de relevante maatregelen die het college bij of krachtens de wet ter beschikking 

heeft om de totale prijs die een bezoeker betaalt per toeristenovernachting te 

beïnvloeden; 



 

 

c. de relevante maatregelen die het college bij of krachtens de wet ter beschikking 

heeft om de vraag naar toeristenovernachtingen te reguleren; 

d. de relevante maatregelen die het college bij of krachtens de wet ter beschikking 

heeft om het aanbod van toeristenovernachtingen te reguleren; 

e. de overige maatregelen die het college bij of krachtens de wet ter beschikking 

heeft om het aantal toeristenovernachtingen te reguleren;  

f. een analyse van de hoogte van de overwinsten in de hotelsector die gecreeerd 

worden als gevolg van het beperken van het aanbod van toeristische 

overnachtingsplekken door de gemeente. 

g. een analyse van het effect dat een gemiddelde hotelbestemming heeft op de 

waarde van het betreffende vastgoed en de relevante maatregelen die het 

college bij of krachtens de wet ter beschikking heeft om dit effect in balans te 

brengen met vergelijkbare bestemmingen; 

h. de verwachte impact van de voorgestelde maatregelen op de begroting van de 

gemeente; en 

i. de uiterste datum waarop de maatregelen van kracht moeten zijn om het aantal 

toeristenovernachtingen binnen de bandbreedte te brengen of houden. 

 

4. Indien het aantal toeristenovernachtingen in de jaarlijkse evaluatie buiten de in artikel 

3 opgenomen bandbreedte valt, verstrekt de commissie het college binnen 3 weken 

een analyse van de mate van effectiviteit van de genomen maatregelen in de 

betreffende periode. 

 

5. De commissie presenteert iedere 3 maanden een evaluatie van het aantal 

toeristenovernachtingen dat de voorgaande 3 maanden heeft plaatsgevonden. Indien 

het aantal toeristenovernachtingen in de evaluatie afwijkt van de jaarlijkse prognose, 

kan de commissie het college adviseren over de maatregelen die de commissie 

raadzaam acht. 

 

6. Indien er ten minste 1 wijk is die niet voldoet aan de in artikel 5 opgenomen eisen, 

adviseert de commissie het college binnen 6 weken in ieder geval over de relevante 

maatregelen die het college bij of krachtens de wet ter beschikking heeft om de 

toeristische draagkracht te herstellen in de betreffende wijk(en). 

 

7. De commissie kan het college op eigen initiatief adviseren, wanneer de commissie dat 

van belang acht. 

 

8. De commissie bestaat uit ten minste 7 leden, te weten: 

a. een voorzitter; 

b. 4 economen; en 

c. 2 geografen 

 

9. De leden van de commissie worden op voorstel van het college door de gemeenteraad 

benoemd. 

 

10. De leden van de commissie kunnen ten hoogste voor een termijn van 3 jaar worden 

benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste 

3 jaar. 



 

 

 

11. Een lid van de commissie kan, mits daarvoor gerede aanleiding is dan wel op eigen 

verzoek, door de gemeenteraad te allen tijde van zijn taak worden ontheven. 

 

12. Een lid van de adviescommissie is niet tevens: 

a. burgemeester van Amsterdam; 

b. lid van de gemeenteraad van Amsterdam; 

c. wethouder van Amsterdam; 

d. ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan 

ondergeschikt; of 

e. uitbater van, of belanghebbende in, één of meerdere hotels dan wel 

gelegenheden die toeristenovernachtingen aanbiedt in Amsterdam. 

 

13. De adviescommissie stelt een reglement vast ten behoeve van de vergaderingen en 

van de werkwijze van de adviescommissie.  

 

14. De vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar, tenzij het de 

behandeling van een klacht betreft. 

 

15. De adviezen van de adviescommissie zijn openbaar. De adviescommissie kan in 

bijzondere gevallen beslissen dat adviezen niet openbaar zijn. 

 

Artikel 3 Bandbreedte 

 

De onder- en bovengrens van de bandbreedte waarbij er op gemeenteniveau balans 

wordt geacht te zijn tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers 

worden vastgesteld op respectievelijk 10 en 14 miljoen toeristenovernachtingen, 

waarbij het middelpunt van de bandbreedte van 12 miljoen toeristenovernachtingen 

als optimum geldt. 

 

Artikel 4 Waarborgen bandbreedte 

 

1. Het college beoogt het aantal toeristenovernachtingen per jaar binnen de in artikel 3 

gestelde bandbreedte te brengen of houden. 

 

2. Indien het aantal toeristenovernachtingen in de jaarlijkse prognose en/of evaluatie 

buiten de bandbreedte valt, moet het college zich ten volle inzetten om het aantal 

toeristenovernachtingen binnen de bandbreedte te brengen of houden. In voorkomend 

geval moeten de adviezen van de commissie zwaar wegen in de besluitvorming van 

het college en kan slechts op goede gronden van deze adviezen worden afgeweken. 

 

3. Aan de inspanningsverplichting als bedoeld in lid 2 is in ieder geval voldaan als alle 

adviezen van de commissie als bedoeld in artikel 2 lid 3 binnen een redelijke termijn 

door het college zijn omgezet in meetbaar en actief beleid dat gericht is op het 

waarborgen van de bandbreedte. 

   

Artikel 5 Toeristische draagkracht per wijk  

 



 

 

1. De toeristische draagkracht van wijken wordt bepaald door middel van van een 

analyse van de toeristische druk en de toerisme gerelateerde leefbaarheid. 

 

2. De toeristische druk per wijk wordt ten minste bepaald op grond van: 

a. het aantal aantal woningen dat wordt aangeboden voor vakantieverhuur per 

1000 inwoners; 

b. het aantal coffeeshops per 1000 inwoners; 

c. het aantal stoepen met weinig loopruimte; 

d. het aantal attracties; 

e. de hotelcapaciteit; en 

f. het overige toeristisch aanbod per km². 

 

3. De toerisme gerelateerde leefbaarheid wordt bepaald op grond van een jaarlijkse 

enquête waarbij ten minste onderzocht wordt hoe bewoners aankijken tegen de 

volgende aangelegenheden binnen hun wijk: 

a. de onveiligheidsbeleving index; 

b. de overlast door vervuiling;  

c. de overlast door toeristen verhuur van woningen in directe woonomgeving; 

d. de overlast door mensen onder invloed van alcohol en/of andere verdovende 

middelen op straat; 

e. het aanbod van winkels voor dagelijkse boodschappen; en 

f. de sociale cohesie. 

 

4. De toeristische draagkracht van een wijk staat onder spanning wanneer er sprake is 

van een hoge toeristische druk en een ongunstige toerisme gerelateerde 

leefbaarheid. 

 

5. De commissie bepaalt voor welke wijk(en) het relevant wordt geacht om de 

toeristische draagkracht te monitoren. 

 

6. De commissie stelt normen om te bepalen wanneer sprake is van een hoge 

toeristische druk en een ongunstige toerisme gerelateerde leefbaarheid, waarbij 

zoveel mogelijk aansluiting dient te worden gezocht op reeds uitgevoerde 

onderzoeken naar toeristische draagkracht door, of in opdracht van de gemeente. 

 

Artikel 6 Waarborgen toeristische draagkracht 

 

1. Het college beoogt te voorkomen dat de toeristische draagkracht in een of meerdere 

wijken onder spanning komt te staan. 

 

2. Indien de toeristische draagkracht in een wijk onder spanning staat, dient het college 

zich ten volle in te zetten om de toeristische druk in de betreffende wijk in balans te 

brengen met de wensen van bewoners. 

 

3. Indien de toeristische draagkracht in een opvolgend jaar in dezelfde wijk als bedoeld 

in lid 2 onder spanning staat, dient het college de belangen van bewoners in deze wijk 

ten minste tijdelijk te laten prevaleren boven de belangen van bezoekers en 

ondernemers. In voorkomend geval moeten de adviezen van de commissie zwaar 



 

 

wegen in de besluitvorming van het college en kan slechts op goede gronden van deze 

adviezen worden afgeweken. 

 

4. Aan de inspanningsverplichting als bedoeld in lid 2 is in ieder geval voldaan als alle 

adviezen van de commissie als bedoeld in artikel 2 lid 6 binnen een redelijke termijn 

door het college zijn omgezet in meetbaar en actief beleid dat gericht is op het 

herstellen van de toeristische draagkracht. 

 

Artikel 7 Online berichtgeving 

 

1. Alle door de commissie gepresenteerde prognoses, evaluaties, analyses en 

rapporten worden binnen 2 weken gepubliceerd op de officiële website van de 

adviescommissie. 

2. De website staat onder redactie van de adviescommissie.  

 
  



 

 

Artikelsgewijze toelichting 
 

 

Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) 

In dit artikel worden de begrippen omschreven. Voor de begrippen toerististische druk, 

toerisme gerelateerde leefbaarheid en toeristische draagkracht is zo veel mogelijk aansluiting 

gezocht op de omschrijvingen van deze begrippen in het rapport Toeristische draagkracht van 

wijken, meting 2019 van Onderzoek, Informatie en Statistiek. Tevens is de term toerisme 

gerelateerde leefbaarheid ontleend aan de term bezoeker gerelateerde leefbaarheid vanuit dit 

rapport. Deze term is in dit artikel omschreven als toerisme gerelateerde leefbaarheid, 

aangezien de verordening zich met name richt op (internationaal) toerisme en in beperkte 

mate richt op de toeristen die niet overnachten in Amsterdam. 

 

Iedere overnachting, tegen vergoeding, die niet tot een langer verblijf leidt dan 30 dagen, wordt 

als toeristenovernachting gezien in de verordening. Hieronder vallen ook zakelijke bezoeken 

en vakantieverhuur. De keuze voor een brede definitie van toeristenovernachting is gemaakt 

om geen onduidelijkheid te laten bestaan over de vraag op welk type toerist deze verordening 

is gericht. Ook bij deze definitie is aansluiting gezocht op de resultaten die Onderzoek, 

Informatie en Statistiek bijhoudt op het dashboard Trends in toerisme in Amsterdam. 

 

Artikel 2 (Adviescommissie) 

De commissie bestaat uit een voorzitter en 6 leden. Het college van B&W draagt zorg voor 

ambtelijke ondersteuning van de commissie. Een deel van de taken die de commissie heeft, 

wordt nu al uitgevoerd, zoals het bijhouden van (i) het aantal toeristenovernachtingen, (ii) het 

aantal toeristenwinkels, (iii) de toeristische draagkracht per wijk etc. De 

eindverantwoordelijkheid voor de publicatie van de gegevens ligt bij de commissie. 

 

De commissie wordt geacht te adviseren op basis van waardevrij onderzoek ten aanzien van 

de mogelijkheden die het college ter beschikking heeft om (i) het aantal 

toeristenovernachtingen te reguleren en de financiële effecten hiervan, en (ii) de toeristische 

draagkracht in buurten te waarborgen. Het college bepaalt vervolgens of het deze 

maatregelen wenselijk acht en legt in dit verband politieke verantwoording af. 

 

De leden van de commissie worden gekozen door de gemeenteraad op voordracht van het 

college. Voor zover mogelijk hebben de voorzitter en de overige leden een neutraal, a-politiek 

profiel en zijn ze niet vooringenomen over (de wijze van regulatie van) toerisme en de effecten 

ervan op de stad en de leefbaarheid van bewoners. Aldus moet de commissie niet bestaan 

uit “toerisme-experts”, “hoteliers”, of andersoortige belangenbehartigers, maar uit economen 

met specialismes zoals prijseffecten, fiscale economie, beleidseconomie en geografen met 

aantoonbare ervaring op het vlak van onderzoek naar leefbaarheid. 

 

De leden met een economische achtergrond worden geacht met een neutrale insteek (i) data 

te verzamelen, (ii) de prijselasticiteit van toeristenovernachtingen te bepalen, en (iii) te 

adviseren op basis van waardevrij onderzoek ten aanzien van de mogelijkheden die het 

college ter beschikking heeft om de prijs van, de vraag naar en het aanbod van 

toeristenovernachtingen te reguleren.  

 



 

 

De geografen in de commissie dienen zich toe te leggen op (i) het bijhouden van de 

toeristische druk per wijk en (ii) het analyseren van de bewonersenquête over de effecten van 

toerisme op de leefbaarheid in verschillende wijken. De adviezen die de commissie op dit vlak 

geeft als de toeristische draagkracht onder spanning staat in een wijk, moeten zo direct 

mogelijk volgen uit de wensen van de bewoners van de betreffende wijk. 

 

De commissie moet op basis van artikel 2 lid 3 sub f en g onderzoek doen naar de overwinsten 

die worden gemaakt in de hotelsector doordat het aanbod van overnachtingsplekken wordt 

beperkt (middels de hotelstop) en het effect dat deze overwinsten hebben op de waarde van 

het vastgoed met een hotelbestemming.  

 

Doordat de gemeente de markt aan de aanbodkant reguleert middels de hotelstop, is de 

hotelmarkt ernstig verstoord geraakt. Dit is het meest duidelijk te zien aan de (vierkante 

meter)prijzen die voor vastgoed met een hotelbestemming betaald zijn. Voorbeelden hiervan 

zijn het Doubletree hotel: €450 miljoen euro, €34.500/m2 (2019); Leonardohotel: €77 miljoen 

euro, €22.500/m2 (2018) en het W hotel: €260 miljoen euro, €22.000/m2 (2017). Deze prijzen 

zijn onvergelijkbaar met de prijzen die voor vastgoed met een andere bestemming betaald 

worden.  

 

Het is uiteraard onwenselijk dat een (gratis) hotelbestemming tientallen tot honderden 

miljoenen euros aan waarde toevoegt aan particulier vastgoed. De commissie zal met 

adviezen komen om dit effect meer in lijn te brengen met vergelijkbare andere bestemmingen. 

 

Artikel 3 (Bandbreedte) 

De bandbreedte van het aantal toeristenovernachtingen waarbij er balans geacht wordt te zijn 

tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers is 10 tot 14 miljoen 

toeristenovernachtingen per jaar, waarbij het middelpunt geldt als optimum. Het optimum volgt 

uit het rapport Drukte en Leefbaarheid in de stad van de Algemene rekenkamer. Dit rapport 

beschrijft dat het beeld van Amsterdammers over toerisme is gekanteld vanaf 2014 naar 

overwegend negatief. De bandbreedte is ingesteld om het college binnen die bandbreedte 

enerzijds de ruimte te bieden een eigen koers te varen op de omvang van toerisme en 

anderzijds om te voorkomen dat onvoorziene veranderingen in conjunctuur direct tot 

verplichtingen leiden voor het college. 

 

De commissie verschaft het college (i) ieder jaar een prognose van het aantal 

toeristenovernachtingen voor de komende twee jaren en (ii) elk kwartaal een overzicht van 

het aantal toeristenovernachtingen dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Wanneer de 

prognose dan wel het overzicht aantoont dat er zonder aanvullende maatregelen een groot 

risico bestaat dat het aantal toeristenovernachtingen buiten de bandbreedte zal vallen, 

adviseert de commissie het college over de te nemen maatregelen om het aantal 

toeristenovernachtingen te reguleren.  

 

Om goed te monitoren of de bandbreedte aansluiting behoudt op de ervaring van 

Amsterdammers, wordt jaarlijks de toeristische druk per wijk gemeten. Wanneer het college 

door actief beleid de negatieve effecten van toerisme op de leefbaarheid in alle wijken weet 

te minimaliseren, is het is denkbaar dat bewoners nauwelijks negatieve effecten van toerisme 

ondervinden. Zelfs als op het betreffende peilmoment het aantal toeristenovernachtingen 

buiten de bandbreedte valt. Dit opent de weg om de bandbreedte omhoog bij te stellen. 



 

 

Anderzijds kan het ook meer voor de hand liggen om de bandbreedte naar beneden toe bij te 

stellen, als de adviescommissie consequent rapporteert dat de toeristische draagkracht in 

meerdere wijken onder spanning staat, terwijl de op dat moment geldende bandbreedte niet 

overschreden wordt. 

 

Het aanpassen van de banbreedte is een politieke keuze, waar de commissie zich niet over 

uitlaat, en vergt een meerderheid in de gemeenteraad. 

 

Artikel 4 (Waarborgen bandbreedte) 

Het college heeft de inspanningsverplichting om het aantal toeristenovernachtingen binnen de 

bandbreedte te houden. Als het aantal toeristenovernachtingen of een prognose daarvan 

buiten de bandbreedte valt, moet het college zich ten volle inzetten om het aantal 

toeristenovernachtingen binnen de bandbreedte te brengen of houden. Het college moet 

hierbij groot gewicht toekennen aan de adviezen van de commissie.   

 

Het is denkbaar dat de commissie tot de conclusie komt dat het niet mogelijk is het aantal 

toeristenovernachtingen binnen de bandbreedte te brengen of houden. Men denke aan 

bijzondere situaties zoals een ernstige crisis, of een onverwacht snelle of anderszins 

onvoorspelbare groei in de vraag naar toeristenovernachtingen. In dergelijke bijzondere 

gevallen wordt de commissie geacht te adviseren op welke wijze het aantal 

toeristenovernachtingen zo dicht mogelijk bij het optimum kan worden gebracht, aangezien 

het onmogelijk lijkt het aantal toeristenovernachtingen binnen de bandbreedte te laten vallen. 

Het college wordt in voorkomende gevallen geacht de adviezen van de commisie over te 

nemen, tenzij zeer bijzondere omstandigheden zich voordoen die een legitimatie vormen om 

van die adviezen af te wijken. 

 

Artikel 5 (Toeristische draagkracht) 

De methodiek van artikel 5 is voor een groot deel geconstrueerd in het licht van het rapport 

Toeristische draagkracht van wijken, meting 2019. De commissie wordt geacht zoveel 

mogelijk aansluiting te zoeken op (eventuele updates van) dit rapport, voor zover dit rapport 

relevant is in het licht van het doeleinde en de benaderingswijze van de verordening. Slechts 

niet behandelde onderwerpen in voornoemd rapport of onderwerpen die afwijken in de 

benaderingswijze van deze verordening, behoeft de commissie te (laten) onderzoeken. Zo 

wordt dubbel werk voorkomen en kan de commissie de toeristische draagkracht in 

verschillende jaren met elkaar vergelijken.  

 

Ten minste op één punt is de benadering van de methodiek vanuit voornoemd rapport anders 

dan die van deze verordening. In het rapport worden de toeristische druk en de toerisme 

gerelateerde leefbaarheid in een wijk bepaald op basis van relativiteit, dat wil zeggen de 

toeristische druk en toerisme gerelateerde leefbaarheid in een wijk wordt bepaald ten opzichte 

van andere wijken binnen de gemeente. De wijken worden op basis van deze methode 

verdeeld in vier kwadranten. Het kwadrant toont de positie van wijken ten opzichte van elkaar, 

maar geeft geen volledig beeld van de waarde van de toeristische druk of ervaringen van 

bewoners. Voor toepassing van deze verordening en de dwingende adviezen die de 

commissie op basis van deze verordening kan verstrekken, wordt dit onwenselijk geacht. 

 

Het is van belang dat de commissie haar oordeel vormt over de waarde van de toeristische 

druk en de toerisme gerelateerde leefbaarheid per wijk die nog aanvaardbaar zijn. Op dit vlak 



 

 

dient de commissie normen te stellen voor de grenswaarden van de toelaatbare toeristische 

druk en toerisme gerelateerde leefbaarheid. 

 

De normen die de commissie stelt voor de toeristische druk ten aanzien van de punten 

genoemd in artikel 5 lid 2 moeten rekening houden met enerzijds de behoeften van bewoners 

uit de betreffende wijken op het vlak van toerisme gerelateerde leefbaarheid en anderzijds het 

behoud van de aantrekkingskracht van die wijken op bepaalde toeristen. Het uitgangspunt is 

hierbij dat bij wege van deze normen een brug wordt geslagen tussen de toerisme 

gerelateerde leefbaarheid voor bewoners en het behoud van de aantrekkingskracht van de 

betreffende wijk op bepaalde toeristen. In dit verband is het aannemelijk dat deze 

aantrekkingskracht op toeristen aanwezig is, indien (i) het aantal toeristenovernachtingen 

binnen de bandbreedte valt en (ii) de betreffende wijk relatief niet aanzienlijk minder door 

toeristen wordt bezocht dan omringende wijken.  

 

De normen die de commissie stelt voor de toerisme gerelateerde leefbaarheid zijn afhankelijk 

van de meetmethode en de vragenlijsten voor bewoners. Hierbij is het uitgangspunt dat 

bewoners over het geheel genomen niet de ervaring hebben of zullen opdoen dat het toerisme 

een onaanvaardbaar effect heeft op de leefbaarheid in hun wijk.  

 

Voorts staat het de commissie vrij om gebruik te maken van rapporten van  

onderzoeksinstituten, voor zover deze rapporten verenigbaar zijn met de doeleinden en de 

benadering van deze verordening. Met onderzoeksinstituten worden bedoeld instituten als 

Onderzoek, Informatie en Statistiek. 

 

Ieder jaar presenteert de commissie de resultaten van de enquête over de toeristische 

draagkracht van de wijken, waarvoor zij dit relevant acht. De commissie selecteert wijken 

waarbij zij verwacht dat het toerisme significante effecten heeft op de leefbaarheid of dit in 

afzienbare tijd zal hebben. 

 

Artikel 6 (Waarborgen toeristische draagkracht) 

Het college heeft de inspanningsverplichting om de toeristische draagkracht in alle wijken te 

waarborgen. Als er in een wijk in een opvolgend jaar sprake is van een toeristische 

draagkracht die onder spanning staat, moet het college alle noodzakelijke stappen nemen om 

de toeristische draagkracht te herstellen. In voorkomende gevallen moet het college, ook bij 

een eventuele afwijking van de adviezen van de commissie, immer de belangen van bewoners 

in de betreffende wijk(en) (tijdelijk) laten prevaleren boven de belangen van bezoekers en 

ondernemers. 

 

Indien de toeristische draagkracht onder spanning staat, moet het college elke afwijking van 

de adviezen van de commissie uitgebreid motiveren en daarnaast grondig toelichten op welke 

wijze het college verwacht de toeristische draagkracht in de wijk(en) te herstellen.  

 

Het is van groot belang dat het college duidelijk maakt dat een toeristische draagkracht die 

onder spanning staat, gevolgen heeft voor alle belanghebbenden in de wijk. Zo kan het college 

duidelijkheid verschaffen door concrete maatregelen in het vooruitzicht te stellen, indien de 

toeristische draagkracht niet herstelt binnen een door het college gestelde termijn. Op deze 

manier draagt het college actief uit dat (1) alle belanghebbenden samen de 

verantwoordelijkheid dragen om de toeristische draagkracht te beschermen en (2) alle 



 

 

belanghebbenden de gevolgen zullen moeten dragen als de toeristische draagkracht onder 

spanning komt te staan. De verwachting is dat hier een positieve sturende werking vanuit zal 

gaan. 


