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Samenvatting 

Achtergrond en doel van het project 24-uurshoreca 

Onderzoek Informatie & Statistiek (OIS) heeft in opdracht van de directie Openbare Orde & 

Veiligheid (OOV) het pilotproject 24-uurshoreca geëvalueerd dat nu vijf jaar loopt. Dit project 

behelst de verstrekking  van tien 24-uursvergunningen aan vernieuwende  horecaconcepten voor 

een periode van vijf jaar. Doel van het project is om flexibiliteit aan ondernemers te gunnen qua 

openings- en sluitingstijden, maar ook om een bijdrage te leveren aan het spreidingsbeleid (de 

vergunningverlening is alleen toegestaan buiten centrum),om een gevarieerd innovatief en 

multidisciplinair aanbod van horeca te stimuleren, en om een bijdrage te leveren aan de 24-

uursdynamiek in de stad. 

 

In de evaluatie is met behulp van interviews onderzocht of de betrokken stakeholders 

(ambtenaren, ondernemers en overige belanghebbenden) de aanvraagprocedures werkzaam en 

transparant vinden. Daarnaast is onderzocht of de geïnterviewde personen het idee hebben of 

de doelen gehaald zijn en of dit project inderdaad het middel is om de doelen te bereiken.  

 

In de maanden februari en maart is gesproken met zes ambtenaren, vier ondernemers met een 

vergunning, twee ondernemers die de vergunning niet hebben gekregen, een 

vertegenwoordiger van de horecabond, twee leden van het creatief team en de 

nachtburgemeester.  

Beknopt overzicht van het plan van aanpak en verloop proef 

Horecavisie en Plan van Aanpak 

In de Horecavisie 2011 -2014 van het college van B&W is bepaald dat als pilot tien locaties buiten 

de uitgaansgebieden een 24-uursvergunning kunnen krijgen. Het doel van het project is het 

stimuleren van het nachtleven. Daarnaast was het idee om met dit beleidsinstrument een 

bijdrage te leveren aan de invulling van leegstaand industrieel vastgoed. Vandaar dat in eerste 

instantie werd vastgesteld dat alleen gebieden met (tijdelijk) leegstaand vastgoed in aanmerking 

kwamen voor een vergunning. Deze voorwaarde is echter snel weer losgelaten,  het tijdelijke 

karakter van de vergunning bleef wel gehandhaafd. 

 

Voor de uitwerking van de pilot is het Plan van Aanpak in 2012 opgesteld. Hierin is bepaald dat 

24-uurshoreca zich niet alleen beperkt tot club en dance concepten. Horecazaken met een 24-

uursvergunning mogen zelf bepalen wanneer ze sluiten en open gaan. In het plan zijn de 

uitgangspunten vastgelegd met daarin de punten met betrekking tot innovatie, spreiding, 

verwachte haalbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, overlast en handhaving.  

 

Verder staat in het plan dat in fase 1 gebieden geïnventariseerd worden waarbinnen 24-

uushoreca mogelijk is. Tevens is vastgelegd dat niet alle locaties geschikt zijn voor dance 
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vanwege de ligging in woonbuurten of omdat deze te dicht bij de uitgaanspleinen zouden liggen. 

In de tweede fase worden initiatiefnemers opgeroepen een plan in te dienen en vindt de 

beoordeling plaats door twee teams; ten eerste is er een creatief team met externe experts, 

waaronder professionals uit de kunstsector, uit de dancescène en uit de horecabranche en de 

nachtburgemeester, dat de plannen inhoudelijk beoordeelt. Daarnaast is er een ambtelijk team 

met daarin leden van Broedplaatsen, vergunningverlening, handhaving,  Economische Zaken en 

politie dat kijkt naar haalbaarheid, overlast, veiligheid en ligging. 

 

Het creatief en ambtelijk team geven in hun advies aan of het concept haalbaar wordt geacht en 

een verrijking van het Amsterdamse nachtleven inhoudt. Ook is in eerste instantie besloten dat 

er maximaal drie dance-activiteiten mogen zijn. De burgemeester wordt op de hoogte gebracht 

van de adviezen van beide teams. De burgemeester  bepaalt daarna welk initiatief in aanmerking 

komt voor een 24uursvergunning en stelt vervolgens de deelnemers op de hoogte. Na de 

uitnodiging van de burgemeester, kan de ondernemer vervolgens een 

vergunningaanvraagprocedure (waaronder Bibobtoetsing) starten bij het stadsdeel. 

 

Verloop proef 

In 2012 is de eerste ronde van start gegaan en konden initiatiefnemers een plan indienen voor de 

aangewezen locaties. Omdat er onvoldoende concrete plannen voor de locaties werden 

ingediend is besloten om de gebieden los te laten en elke locatie buiten Centrum toe te staan 

voor de proef.  

 

Eerste ronde: In de zomer van 2012 zijn 21 initiatieven ingediend en voorgelegd aan de 

expertteams, waaronder twee niet-dance initiatieven. Uiteindelijk kregen zes initiatieven een 

positief advies van de expertcommissie en toestemming van de burgemeester een 

24uursvergunning aan te vragen. Deze zijn 24 OIOverkant, Westerpark, Club Trouw, Tolhuistuin, 

A’dam Toren en Pand 14. 

 

Tweede ronde: Omdat niet alle vergunningen verstrekt zijn, komt in 2013 een tweede ronde 

waarin alleen niet-dance-initiatieven in behandeling worden genomen. Er zijn zes initiatieven 

ingediend, waarvan vier een positieve beoordeling kregen: Doka, World of Food, Cruqiusgilde en 

Koning Events. 

 

Derde ronde: World of Food, Cruquiusgilde en Westerpark worden om verschillende redenen niet 

ingevuld, wat betekent dat er weer een nieuwe ronde wordt georganiseerd. Hierbij wordt het 

aantal dance-initiatieven opgeschroefd naar vijf dance locaties omdat weinig niet-dance 

gerelateerde initiatieven zich aandienen, bovendien bleken de dance-initiatieven juist erg 

succesvol: Radion, (wederom) Cruqiusgilde  en De School, alle in het dance-segment krijgen een 

positief advies van het expert team en burgemeester. 

 

Vierde ronde: In 2016 zijn er weer nieuwe plekken vrijgekomen omdat Pand 14, Club Trouw, 

beide met een tijdelijk karakter, zijn gestopt. Er wordt een vierde ronde uitgeschreven voor de 

twee vrijgekomen vergunningen zonder dance-beperking. Nadat vier partijen mochten pitchen, 

kregen twee een positief advies; The Warehouse, onderdeel van de broedplaats Nachtlab, en 

The Ven, een nog te realiseren multifunctioneel complex hotel/nachtclub/spa op Sloterdijk. Met 

het wegvallen van Cruqiusgilde zijn er op dit moment negen zaken met een 24-uursvergunning. 

Deze zijn: 
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 Tolhuistuin (Noord) , dance 

 De Overkant, Kromhouthal (Noord) , evenementruimteverhuur 

 Toren A’dam (Noord) , dance 

 De School (West), dance 

 DOKA (Oost) Volkshotel, cocktailbar 

 De Koning Party Events (Westpoort), particuliere zalenverhuur  

 Radion (Nieuw-West) , dance 

 The Warehouse (West), dance 

 The Ven (Nieuw-West): voormalig kantorencomplex van KPN waarin verschillende 

ondernemingen gevestigd zullen worden (hotel, nachtclub etc.), waarvan enkele een 

24uursvergunning zullen krijgen. The Ven bevindt zich op dit moment in de 

aanvraagprocedure. 

Oordeel doelstellingen project 

Nachtleven kon een stimulans gebruiken 

Doordat veel bekende clubs en dance-mogelijkheden rond de eeuwwisseling waren gesloten 

(Roxy, IT, Mazzo ,Vrieshuis, Silodam) leek het volgens diverse partijen in de stad alsof in het 

begin van het nieuwe millennium het nachtleven in Amsterdam verschraalde. Rond 2010 

besloten dan ook diverse partijen (de medewerkers Bureau Broedplaats, de nachtburgemeester, 

politieke partijen, gemeente ) dat het nachtleven wel een stimulans kon gebruiken, waarbij 

onder ander gekeken werd naar mogelijke aanpassingen van de sluitingstijdenwet. 

 

Beleid op inhoud toont interesse volgens ondernemers en zorgt voor kwaliteit 

Dat de gemeente gekozen heeft om op basis van inhoud de initiatieven te laten beoordelen 

middels een creatief team dat uit externe creatieve experts bestaat, laat in de ogen van de 

geïnterviewde ondernemers zien dat de gemeente het belang inziet van het nachtleven, 

interesse toont in het creëren van ruimte voor horeca  met vernieuwede ideeën en oog heeft 

voor de dance-industrie als een volwaardige  economische én culturele pijler van de stad. 

Daarnaast menen leden van het creatief team dat inhoudelijke toetsing en sturing er voor zorgt 

dat alleen gemotiveerde ondernemers gebruik zullen maken van de mogelijkheid om 24 uur 

open te blijven.  

 

Ambtelijk team positief 

Geïnterviewde leden van het ambtelijk team hebben geen uitgesproken mening over het project 

24-uurshoreca. Men constateert dat er weinig tot geen negatieve effecten (in de vorm van 

overlast, incidenten en extra politie-inzet etc.) zijn en dat op basis van die kennis de pilot als een 

succes gezien moet worden. Men constateert ook dat de nadruk inderdaad op dance ligt, maar 

vindt dat minder problematisch dan bijvoorbeeld geïnterviewde medewerkers van Bureau 

Broedplaatsen die meer verschillende initiatieven  hadden verwacht. 

 

Innovatief gehalte: kwalitatief hoogwaardige dance-programmering 

De geïnterviewde respondenten zijn verdeeld met betrekking tot het resultaat en behaalde 

doelen. Ondernemers en leden creatief team zijn tevreden. Verwijzend naar positieve kritieken 
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uit internationale vakpers, geven ondernemers aan dat dankzij de 24-uursvergunnig er een 

kwalitatief goede nachtprogrammering mogelijk  is, waar ook toeristen op af komen. 

 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om langer open te blijven 

De geïnterviewde leden van het creatief team en ambtelijk team menen dat alleen dance-

initiatieven met een 24-uursverguning succesvol zijn in de zin dat ze gebruik maken van de ruime 

openingstijd. Volgens geïnterviewde ondernemers hebben alleen dance-clubs met 24-

uurvergunning (Radion, De School en sinds kort Shelter) een weekend-programmering die na  

05.00 uur doorgaat. De School en Radion organiseren maximaal één keer per maand een 

weekender, waarbij de programmering op vrijdag- of zaterdagavond begint en maandagmorgen 

stopt. Doka is het enige initiatief zonder dance-programmering waar buiten de normale 

sluitingstijden van een nachthorecazaak (vijf uur) de deuren langer open blijven. Tolhuistuin 

geeft aan pas sinds een jaar een nachtprogrammering (dance) aan te bieden naast de 

concertavond, maar heeft plannen in het voorjaar uit te breiden, wellicht in samenwerking met 

Shelter. 
 

Zaalverhuur: weinig gebruik van de vergunning 

De geïnterviewde organisaties met een 24 uursvergunning, die zalen verhuren  aan particulieren 

of commerciële instanties om events of partijen te organiseren (Kromhouthal en Koning Events), 

geven aan de vergunning incidenteel in te zetten. Een ondernemer ziet de vergunning als 

mogelijkheid om geen nee te hoeven verkopen aan klanten en beschouwt de vergunning als een 

indirect bewijs van goed ondernemerschap. 

 

24-uursdynamiek in Amsterdam beperkt 

Als doel van het project is genoemd dat 24uursverguninningen een bijdrage zouden moeten 

leveren aan 24-uursdynamiek. Te denken valt aan een broodjeszaak die om vijf uur open gaat als 

een nachtclub sluit of een wasserette, museum, sportschool en supermarkt die 24 uur per dag 

open zijn. Op enkele initiatieven na (de avondwinkels, een broodjeszaak en kapper op de 

fietsroute van en naar de School), lijkt er geen sprake van deze vorm van 24-uursdynamiek. 

Als argument wordt door de respondenten (ambtenaren en ondernemers) aangedragen dat 

dance-programmering één van de weinig economische activiteiten is die ’s nachts rendabel zijn.   

Een beleidsinstrument dat volgens de nachtburgemeester wel tot 24-uursdynamiek kan leiden is 

zonering: het opheffen van alle sluitingstijdenregimes in een bepaald gebied. Hij verwacht dat de 

kans bestaat dat er rondom een nachtclub wellicht een 24-uurssupermarkt ontstaat en wellicht 

andere economische activiteiten met afwijkende sluitingstijden. 

Een ondernemer geeft bovendien aan dat ,om echt 24 uur per dag open te zijn, je als 

ondernemer multidisciplinair te werk moet gaan, ’s ochtends ben je dan bijvoorbeeld 

broodjeszaak  voor forenzen, ’s middags een lunchroom voor kantoorpersoneel, ’s avonds 

restaurant en ’s nachts organiseer je dancefeesten voor studenten en net afgestudeerden. Door 

het huidige vergunning-systeem waarbij je of dagzaak of avondzaak of nachtzaak bent, wordt je 

gedwongen een keuze te maken en dan kies je waar je het meest mee kan verdienen, ofwel 

dancefeesten. 

 

 

24-uursdynamiek is aanwezig op de locatie van de vergunning 

Ondernemingen met een 24-uursvergunning creëren 24-uursdynamiek door op verschillende 

tijdstippen verschillende diensten aan te bieden voor deels overlappende en deels verschillende 
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doelgroepen. Zo kan je in het Volkshotel op verschillende momenten van de dag op 

verschillende plekken werken, eten, dansen, het café bezoeken, slapen en ‘s nachts loungen. De 

School , Radion en A’dam Toren (Shelter) bieden ook een dergelijk multidisciplinair aanbod aan. 

In deze vestigingen is ’s avonds het restaurant open en overdag het café en kan er ’s nachts 

gedanst worden. Tussendoor worden uiteenlopende zaken geïnitieerd, zoals lezingen, 

loungeochtenden, yogalessen, fitness, popconcerten en kunstexposities.  
 

Uitgaanspubliek gespreid over Amsterdam 

Het project 24-uurshoreca heeft tot spreiding van het uitgaanspubliek geleid in de zin dat dit 

uitgaanspubliek meer keuzemogelijkheden heeft gekregen om uit te gaan. Daarmee zijn de 

ogen van het publiek niet meer alleen op het Centrum gericht, maar fietst men met het zelfde 

gemak naar Nieuw-West, Noord of Sloterdijk. ‘Trouw heeft Oost op de kaart gezet’, zo geeft 

men aan. Respondenten vermoeden dat clubs met internationale allure, Trouw, De School, 

Radion ongeveer 20% van hun publiek uit toeristen bestaat. 

Oordeel proces en aanvraagprocedure 

Ambtelijk team waardeert mogelijkheid tot kennisuitwisseling, mist communicatie vervolgtraject 

Geïnterviewde leden van het creatief en ambtelijk team (waaronder politie, vertegenwoordigers 

stadsdelen, politie, RvE Economie, Openbare Orde en Veiligheid)  zijn tevreden over het proces. 

De geïnterviewde leden van het ambtelijk team waarderen de mogelijkheid om kennis en 

informatie uit te wisselen over de ingediende voorstellen tijdens bijeenkomsten. Tevens achten 

zij het van belang dat de centrale stad en de burgemeester het overzicht en de regie houden over 

de  selectie van de initiatieven en niet de stadsdelen. De leden van het ambtelijk team menen wel 

dat zij slecht geïnformeerd zijn over het verdere verloop van de vergunningaanvragen na hun 

advisering.  

 

Creatief team benadrukt positief effect van inhoudelijke toetsing 

Geïnterviewde leden van het creatief team zijn positief over de inhoudelijk sturende rol die het 

team heeft om niet zomaar elke horeca-initiatief toe te laten, maar te selecteren op  het 

innovatieve en verrijkende karakter van een initiatief. Het wordt door hen als uniek bestempeld 

dat een overheid hiermee ook het uitgaansleven met een inhoudelijke visie in een bepaalde 

richting stuurt door te toetsen op  creativiteit en innovatief vermogen. De waardering hiervoor 

blijkt volgens hen ook uit  positieve kritieken van de internationale vakpers. Bovendien is het een 

effectieve manier om ondernemers met risicovolle concepten (in termen van overlast en 

incidenten) buiten de deur te houden. 

 

Ondernemers verdeeld over inhoudelijke toetsing 

De ondernemers zijn verdeeld over de betrokkenheid van gemeente en creatief team bij de 

toekenning van de vergunning. Een klein deel beschouwt de inmenging als erkenning en een 

middel om de sector ‘de goede’ (ofwel innovatieve en verrijkende)  kant op te sturen, maar het 

merendeel ziet het als bemoeizucht.  

 

De voorstanders (drie geïnterviewde ondernemers) menen dat dat de invloed van gemeente (1) 

juist betrokkenheid toont en (2) voorkomt dat ‘cowboys’ snel geld willen verdienen met een 

eenvoudig commercieel concept, waarmee de kans op incidenten groter wordt en het 
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nachtleven (weer) een slecht imago krijgt. Deze groep beschouwt de toetsing en 

vergunningverlening dan ook als een impliciete beloning van goed ondernemerschap. Een ander 

argument is dat een ondernemer geprikkeld wordt om na te denken over een echt vernieuwend 

horecaconcept. Deze groep vindt dan ook dat het aantal vergunningen gelijk moet blijven of dat 

hoogstens na positief advies van het expert team er enkele vergunningen extra verstrekt zouden 

moeten worden. 

 

De tegenstanders (vijf ondernemers), waarvan drie met een vergunning en twee zonder 

vergunning, en één ambtenaar, beschouwen de toetsing van een expert team als bemoeizucht. 

Bovendien menen zij dat deze specifieke vorm van vergunningverstrekking tot oneerlijke 

concurrentie leidt, omdat sommige ondernemers langer open mogen blijven, terwijl andere op 

een bepaald moment dicht moeten.  

Deze groep is van mening dat 24-uurshoreca ‘gewoon’ vrijgegeven moeten worden en dat de 

reguliere vergunningaanvraagprocedure bij het stadsdeel voldoende is, waarbij gekeken wordt 

naar handhaving- en overlastproblematiek, bibobtoetsting, inpassing bestemmingsplan, 

brandveiligheid etc. 

Het feit dat er weinig incidenten zijn en dat ondernemers weinig gebruik maken van de 

mogelijkheid om langer open te blijven, laat bovendien zien dat de proef een beperkte impact 

heeft op de stad en dus probleemloos uitgerold kan worden, in hun optiek. 

 

Ondernemers positief over werkwijze expert team 

De vijf geïnterviewde ondernemers met vergunning zijn tevreden over de werkwijze van het 

creatief team en ambtelijk team. Een positief advies van expert team en burgemeester was snel 

binnen.  

Hoewel gewerkt wordt met een puntensysteem en de motivering gedeeld wordt met de 

ondernemers, geven drie geïnterviewde ondernemers die een negatief advies van burgemeester 

en team ontvingen, aan de procedure niet transparant te vinden en vinden het besluit niet goed 

gemotiveerd.  

 

Ondernemers verdeeld over vergunningaanvraag stadsdeel 

Over de daadwerkelijke  vergunningaanvraag bij het stadsdeel is men verdeeld. Sommige 

ondernemers (bijv. van de De School, Tolhuistuin) hebben het idee door het stadsdeel met open 

armen te zijn ontvangen, waarbij alle instanties (waaronder politie en brandweer) met positieve 

feedback kwamen. 

Andere ondernemers (Bret, Cruqiusgilde en Marktkantine; allen zonder 24uursvergunning ) zijn 

minder positief over de dienstverlening van het stadsdeel bij de (reguliere ) vergunningaanvraag.  

 

Ondernemers zijn positief over loslaten dance-restrictie  

Tijdens het proces is een aantal tussentijdse procedurele aanpassingen gedaan: Zo is tussentijds 

bepaald dat er geen drie  maar vijf dance-initiatieven met een 24-uursvergunning mochten 

komen. Later is deze regel losgelaten omdat er vooral aanvragen met een dance-component 

kwamen voor een 24-uursvergunning. De geïnterviewde ondernemers vinden het loslaten van 

deze regel terecht. Amsterdam is nu de stad van de dance en het is een van de weinige sectoren 

waar ’s nachts geld mee te verdienen valt. Het loslaten van de dance-regel laat zien dat de 

gemeente zich flexibel en proactief richting de sector opstelt.  

 

Ondernemerszijn positief over de toevoeging van pitches 
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Bij de vierde ronde zijn pitches toegevoegd zodat ondernemers de ingediende plannen konden 

toelichten. Andersom kon het creatief team kritisch doorvragen of de beoogde innovatieve 

toegevoegde waarde haalbaar of uitvoerbaar is. Het expert team en ondernemers zijn positief 

over deze toevoeging. 

 

Tussentijdse evaluatie ontbreekt 

Bureau Broedplaatsen, leden van het expert team en enkele ondernemers ervaren het als een 

gemiste kans dat een evaluatiemiddel ontbreekt om bijvoorbeeld na twee of drie jaar bij de 

ondernemer te polsen of er voldoende gebruik gemaakt wordt van de vergunning en de beloften 

uit het ingediende plan ook echt worden waargemaakt . Het indienen van een ‘goed’ voorstel is 

eenvoudig, helemaal als je als ondernemer aanvoelt wat gemeente, stadsdeel of commissie 

graag wil horen. De uitvoering van een ingediend plan, al dan niet veroorzaakt door plotselinge 

ontwikkelingen in de markt, is een ander verhaal. Voor een toetsing achteraf moeten er 

meetbare afspraken worden gemaakt. Dit is een uitdaging als het gaat om begrippen als 

verrijking en toevoeging nachtleven. Ook is in de pilot geen systematiek opgenomen waarmee 

gekeken wordt of van de ruime openingstijden daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. 

 

Respondenten verdeeld over het idee innemen vergunningen 

In het verlengde hiervan is er geen duidelijk beeld bij de geïnterviewde ambtenaren en 

ondernemers  of er consequenties verbonden moeten worden aan tussentijdse evaluaties.  

 

Drie ondernemers menen - in theorie - dat een vergunning ingenomen zou moeten worden bij 

incidenteel gebruik van de mogelijkheid om langer open te blijven. De overige ondernemers 

menen dat gemeente zich geen zorgen zou hoeven te maken over de beperkte inzet van de 

vergunning als er meer vergunningen uitgegeven zouden zijn of als 24-uurshoreca helemaal 

vrijgegeven zou zijn. In hun ogen is dit slechts een probleem omdat er maar tien vergunningen 

zijn vrijgegeven. 

 

Samenvatting 

 In  vijf jaar hebben twaalf initiatieven een 24-uurshorecavergunning gekregen, waarvan 

het merendeel een hoogwaardige dance-programmering aanbiedt of op een andere 

manier een aanvulling is op het bestaande horeca-aanbod; 

 Vooral de clubs met dance-programmering maken gebruik van de mogelijkheid om 

langer dan 05.00 uur open te blijven; zaalverhuurbedrijven zetten de vergunning 

incidenteel in; 

 Er is weinig sprake van overlast of extra politie-inzet dat gerelateerd kan worden aan de 

pilot 

 De meest succesvolle concepten hebben een dance component 

 De pilot heeft geleid tot spreiding van het uitgaanspubliek over de stad 

 

Proces en procedures 

 Ondernemers met een vergunning zijn tevreden over de aanvraagprocedures en 

werkwijze van het expert team 

 Ondernemers die een negatief advies kregen van het expertteam zijn ontevreden over 

de werkwijze van het expertteam en vinden de besluitvorming niet transparant 

 Ambtelijk team ervaart samenwerking binnen het team als positief en waarderen de 

mogelijkheid tot kennisuitwisseling 
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Toekomst 

 Gelet op de resultaten zijn er geen redenen om de pilot stop te zetten. Voor de toekomst 

worden door de respondenten  twee scenario’s genoemd.  

 1. De leden van het creatief team en een deel van de ondernemers meent dat 

initiatieven inhoudelijk beoordeeld moeten worden om de kwaliteit te waarborgen. 

Daarbij aandacht voor verbeteringen van de adviseringsprocedure. 

 2. Andere ondernemers menen juist dat het tijd is om regels los te laten om 24-

uurshoreca voor alle ondernemers toe te staan en toetsing en vergunning verstrekking 

over te laten aan stadsdeel. Ofwel: vergunningverlening zonder sluitingstijden 
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Inleiding 

1.1  Achtergrond Proef 24-uurshoreca 

In 2012 heeft de gemeente Amsterdam besloten om, door middel van vergunningenexploitatie, 

24-uurshoreca toe te staan aan maximaal 10 ondernemers. De exploitatie is verleend voor een 

periode van vijf jaar aan ondernemers die aan kunnen tonen dat zij met een innovatief concept 

iets kunnen toevoegen aan het huidige horeca-aanbod. Daarnaast moeten zij zich houden aan de 

voorwaarden zoals opgesteld in het plan van aanpak (zie paragraaf 1.2).  

 

Bureau Broedplaatsen, Stichting Nachtburgemeester, Creatief Expertteam, OOV, politie en RVE 

Economie zijn betrokken bij het plan van aanpak en bij de aanvraagprocedure. In het Plan van 

Aanpak (2012) is de volgende procedure opgesteld: 

 

Fase 1: informeren stadsdelen en locatie eigenaar  

Fase 2: oproep aan de initiatiefnemers  

Fase 3: vergunningaanvraagprocedure 

 

Sinds 2012 zijn er vier rondes geweest waar ondernemers een plan konden voorleggen aan een 

creatief en een ambtelijk team die de plannen op innovatief gehalte en haalbaarheid toetsten.  

Nadat de burgemeester een positief advies ontving van het expert team, nodigde de 

burgemeester de desbetreffende ondernemer uit om een 24-uurshorecavergunning aan te 

vragen bij het stadsdeel.. 

 

Twaalf initiatieven zijn gehonoreerd, waarvan drie projecten inmiddels weer zijn gesloten. Op dit 

moment zijn acht ondernemingen actief met een 24-uurhorecasvergunning. Dit zijn:  

 

 Tolhuistuin (Noord)  

 De Overkant (Noord)  

 Toren A’dam (Noord)  

 De School (West)  

 DOKA (Oost) Volkshotel 

 De Koning Party Events (Westpoort)  

 Radion (Nieuw-West) 

 Nachtlab (West) 
 
Om te voorkomen dat alleen initiatieven uit de dance-scene gehonoreerd werden en om 
tegemoet te komen aan de wens van de clubs in Centrum die oneerlijke concurrentie vreesden, is 
in eerste instantie besloten dat er maximaal drie dance-initiatieven een vergunning zouden 
krijgen. Bij het opstellen van de regels voor de derde ronde is het aantal bijgesteld naar vijf dance 
vergunningen.  
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In de vierde ronde in 2016  is deze beperking afgeschaft om de ingediende initiatieven niet te 
beperken in de plannen en met het oog op de uitbreiding van de Twaalfdagenregeling. In 
september 2016 is een vierde ronde gehouden, waar besloten is dat twee initiatieven in 
aanmerking komen voor een 24-uursvergunning. De stadsdelen hebben op dit moment nog één 
vergunningaanvraag in behandeling. Het gaat om:  

 

 Ven Amsterdam (stadsdeel Nieuw West),  

1.2  Doel van project 24-uurshoreca 

Met het project 24-uurshoreca wil de gemeente Amsterdam meerdere doelen bereiken.  

Ten eerste is er de behoefte om het nachtleven te versterken en te diversifiëren met concepten 

die iets toevoegen aan het bestaande uitgaansleven, met bijvoorbeeld een multidisciplinaire 

programmering (zie het initiatiefvoorstel Topstad bij Nacht (van D66 en Partij voor de Dieren) uit 

2010). 

Ten tweede wil de gemeente dit nachtleven versterken op nieuwe locaties, verspreid over de 

stad, om de druk op de binnenstad te verminderen en om een mogelijke impuls te geven aan 

gebieden buiten het centrum waar nog niet zoveel gebeurt. In eerste instantie werd hierbij ook 

gekeken naar gebouwen die leeg stonden (zie Plan van Aanpak 2012),  hoewel bestaande horeca 

ook gewoon kon meedingen voor een 24-uursvergunning. 

Ten derde is bepaald dat het begrip 24 uurs-horeca zich niet alleen beperkt tot de ‘klassieke’ 

clubconcepten met dance en DJ’s voor een jonge doelgroep. Het kan ook gaan om plekken voor  

gestrande reizigers of wie dan ook om te werken, eten, sporten en praten (zie  ‘We never close’ 

geschreven in opdracht van Bureau Broedplaatsen uit 2010).  

Ten vierde is bepaald dat de ondernemingen met een 24-uursvergunning ruimte en vrijheid in 

hun keuze voor openings- en sluitingstijden krijgen (zie Plan van Aanpak 2012). 

 
In het vervolg van deze evaluatie zijn de doelen samengevat in drie doelstellingen: 

 het project moet verrijkende, multidisciplinaire en innovatieve horeca stimuleren en een 

aanvulling zijn op het bestaande nachtleven; 

 door deze initiatieven de maximale ruimte te geven in openingstijden, creëert en levert het 

project een bijdrage aan 24-uursdynamiek in de stad; 

 het project moet leiden tot drukvermindering op de binnenstad en moet een bijdrage te 

leveren aan het spreidingsbeleid. 
 
In het Plan van Aanpak (juni 2012) zijn de fasen, de voorwaarden en spelregels opgesteld. De 
initiatieven worden getoetst op de volgende uitgangspunten: 

 de concepten zijn vernieuwend ten opzichte van het bestaande horeca aanbod; 

 de locaties liggen buiten de bekende traditionele uitgaansgebieden, laten aangepast naar 

buiten stadsdeel Centrum; 

 rond de locaties mag geen extra belasting plaatsvinden met betrekking tot overlast voor 

omwonenden; 

 de locaties voldoen aan eisen van veiligheid en gezondheid; 

 de locaties zijn goed bereikbaar per fiets en/of OV. Per auto is van minder belang; 

 de vergunningen worden voor 5 jaar afgegeven; 

 de initiatiefnemers conformeren zich aan de inhoud van het plan van aanpak. 

 er wordt geen onevenredig beslag op de handhavingscapaciteit gelegd 
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Het project valt samen met en sluit aan op een reeks proefprojecten, pilots en initiatieven die het 
mogelijk maken voor (horeca)ondernemers om ruimere sluitingstijden te hanteren. Voorbeelden 
hiervan zijn de verruiming van openingstijden voor horecaondernemers aangesloten bij de 
Rembrandtplein-BIZ (het geeft ondernemers de mogelijkheid om iets langer door te gaan op 
momenten dat het gezellig is)  en de langer bestaande mogelijkheden voor culturele instellingen 
als Paradiso, Sugarfactory en Melkweg om open te blijven tot een uur na de laatste voorstelling 
of concert.  
 
Omdat 24-uurshoreca niet in het centrum is toegestaan, is bij het opstellen van het plan de  12-
dagenregeling gelanceerd om oneerlijke concurrentie te voorkomen en om een gelijk speelveld 
te creëren voor bestaande horeca in de uitgaansgebieden. Deze regeling behelst dat nachtzaken 
rondom het Rembrandtplein en Leidseplein één keer per maand, 12 keer per jaar 24 uur open 
mogen blijven. Alle horeca in hele de stad kan standaard 5 keer jaar 24 uur per dag open. 
Geïnterviewde ondernemers geven aan deze in te zetten op ‘strategische momenten’ 
bijvoorbeeld rond Kerst of Koningsdag.  

1.3  Doel van de evaluatie 

Nu het 24-uurshorecaproject vijf jaar loopt, wil de gemeente Amsterdam de pilot evalueren. 
OOV heeft Onderzoek Informatie en Statistiek voor de uitvoering hiervan benaderd. Besloten is 
dat dit evaluatieonderzoek zich richt op de vraag of de direct betrokken stakeholders (waaronder 
ambtenaren, vertegenwoordigers uit de horecabranche en uiteraard de ondernemers met en 
zonder 24-uursvergunning) van mening zijn of de doelstellingen bereikt zijn en of zij vinden dat 
de ondernemers met een vergunning zich houden aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de 
Horecavisie 2011-2014 en Plan van Aanpak (2012). De evaluatie valt hiermee uiteen in twee 
delen: 
 

 een procesevaluatie in de vorm van een feitelijke terugblik op de genomen stappen; het 

oordeel van de betrokken stakeholders op de toekenningsprocedures en proces 

 de beantwoording van de vraag of de doelstellingen en voorwaarden behaald zijn; of het 

plan 24-uurshoreca  het juiste instrument is om de doelstellingen te realiseren; of aan de 

voorwaarden voldaan wordt 

 bekijken meldingen en handhavingshistorie van vergunde 24-uurshoreca locaties 

1.3.1  Procesevaluatie: terugblik en oordeel aanvraagprocedures en proceswijzigingen 

Feitelijke terugblik 
In de procesevaluatie is beschreven wat de achtergrond is van de proef en waarom de gemeente 
hiertoe besloten heeft. Ook zijn de doelstellingen toegelicht. Vervolgens is de opzet van de proef 
en van de procedure van toewijzing beschreven met de rol die het creatief en ambtelijk team 
daarin hebben. Daarna is een weergave gegeven van het feitelijk verloop, waarin is in gegaan op 
het verloop van de rondes en  ingediende initiatieven en de toegekende vergunningen. Er is 
aangegeven welke tussentijdse aanpassingen en veranderingen zijn doorgevoerd. 
 
 
Oordeel procedureaanvraag en proces 
Met name met oog op de toekomst is van belang te achterhalen in hoeverre stakeholders van 
mening zijn dat de werkwijze werkbaar en eerlijk is. In dit kader is aan ondernemers met en 
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zonder vergunning gevraagd in hoeverre zij de aanvraagprocedures wel of niet werkzaam, eerlijk 
en bureaucratisch vinden. Ook is gevraagd naar hun mening omtrent de tussentijdse wijzingen. 

 Is de toekenningprocedure goed zoals hij nu is opgezet? Voldoet deze aan de juridische eisen 

die daarvoor gelden, is het helder en transparant, werkbaar? Wat zijn de verbeterpunten? 

1.3.2  Evaluatie doelstellingen 

Om de vraag te beantwoorden of de doelstellingen gehaald zijn is het noodzakelijk in kaart te 
brengen hoe de 24-uursvergunning er op dit moment uit ziet. Hiertoe wordt in hoofdstuk 3 een 
overzicht gegeven wordt van de activiteiten die de vergunninghouders ondernomen hebben en 
hoe zij invulling geven aan begrippen als 24-uursdynamiek, multidisciplinair aanbod en innovatie 
en spreiding 
 
Is de 24-uursvergunning een goed instrument om de doelstellingen te realiseren? Zijn de 
doelstellingen bereikt? Deze onderzoeksvragen worden beantwoord in hoofdstuk 4. De 
belangrijkste deelvragen zijn: 
 

 Is met het project bereikt dat er innovatie horeca-initiatieven zijn bijgekomen voor de stad? 

 Is er een impuls gegeven aan de 24-uursdynamiek? 

 Hoe maken de ondernemers in de praktijk gebruik van de vergunning en wat zijn de redenen 

om wel of niet 24 uur open te zijn? 

 Is er een bijdrage geleverd aan het spreidingsbeleid? 

 Houden de ondernemers zich aan de voorwaarden? 

 Is er (bij de toegekende initiatieven) voldaan aan de uitgangspunten en voorwaarden van 

vergunningverlening, zoals bijvoorbeeld op het punt van overlast en handhaving? 

 

Daarnaast is ook belangrijk te achterhalen of er andere positieve dan wel negatieve effecten zijn 

waar men bij het opstellen van het project niet aan gedacht heeft. Een vraag die gesteld kan 

worden is: 

 Wat heeft de pilot voor het imago van de stad betekend, zowel nationaal en internationaal? 

Wat vinden bezoekers en wat is hierover te vinden in de media? 

 

Deze vragen zijn gesteld door interviews en groepsgesprekken te houden met stakeholders, 

ondernemers en leden van het creatief en ambtelijk team en andere belanghebbenden en 

betrokken personen. Deze zijn: 
 

 Een medewerker vergunningen van stadsdeel Oost, ambtelijk team 

 Een medewerker vergunningen van stadsdeel West, ambtelijk team 

 Twee medewerkers van Economische Zaken, ambtelijk team 

 Willem Talen, operationeel specialist politie, ambtelijk team 

 Mirik Milan, Nachtburgemeester, lid creatief team 

 Naima Bouchtaoui, Bureau Broedplaatsen 

 Jaap Schoufour Bureau Broedplaatsen 

 Isis van der Wel, creatief team 

 Bart top, creatief team 

 Pim Evers, geïnterviewd in zijn rol als bestuurslid KHN, geen 24-uursvergunning 

 Ernst Mertens, De School, 24-uursvergunniing 
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 Anoir Tichtti, Koning Events, 24-uursvergunniing 

 Job Staal, Canvas/Doka/Volkshotel, 24-uursvergunniing 

 Nathan Wiersma,  Kromhoutha, 24-uursvergunniing 

 Boye ‘t Lam, Tolhuistuin, 24-uursvergunning 

 Pepijn van Waning, Cruciusgilde 

 Thomas Boonstoppel, Bret 

 Pasquinel Meurs, Eelko Anceaux, De Marktkantine 

 

De interviews duurden in alle gevallen een uur.  De uitwerking van de gesprekken is 
voorgelegd aan de respondenten.   
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2  Procesevaluatie 

2.1  Achtergrond 

Rond 2010 riepen verschillende partijen op om het nachtleven van Amsterdam te versterken en 

Amsterdam te promoten als een stad waar 24-uursdynamiek mogelijk is. Zo maakte toenmalige 

Nachtburgemeester, Isis van der Wel, tijdens haar ambtsperiode zich hard voor verruimde 

openingstijden voor horecazaken en versterking van het nachtleven. Tegelijk verschenen in de 

media diverse artikelen over vermeende ‘vertrutting’ en ‘betutteling’ wat het imago en de 

economie van Amsterdam niet ten goede zou komen. Ter inspiratie van wat 24-uursdynamiek 

betekent, biedt Bureau Broedplaatsen het rapport We Never Close (2011) aan met voorbeelden 

van ondernemingen uit diverse branches (sportscholen, bakkers etc.) die hun openingstijden 

afstemmen op een 24-uursdynamiek.  

 

Vanuit de gemeenteraad verscheen in dat jaar het initiatiefvoorstel Topstad bij Nacht (2011) (van 

D66 en Partij voor de Dieren) waarin opgeroepen wordt om het nachtleven te versterken. Het 

college komt vervolgens met de Horecavisie (2011-2014) waarin de mogelijkheid tot 24-

uurshoreca staat opgenomen  en vervolgens met de uitwerking daarvan in het Plan van Aanpak 

(2012) 

2.1.1  Topstad bij Nacht  

In de notitie Topstad bij Nacht uit 2010 roept een deel van de gemeenteraad op om het 

nachtleven te versterken. In notitie wordt deze wens onderbouwd door aan te geven dat “het 

nachtleven in belang is van economie, toerisme, sociale verbondenheid en voor het 

vestigingsklimaat”. Er wordt vervolgd dat het nachtleven een toeristische trekpleister is en een 

broedplaats is voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van kunst, cultuur en industrial design. In 

de notitie wordt verwezen naar onderzoek (waaronder een Factsheet Sluitingstijd van STAP uit 

2008) dat met vrije sluitingstijden alcoholmisbruik en overlast juist afneemt. Bovendien, zo 

geven de raadsleden in de notitie aan, zal de vitaliteit van het nachtleven toenemen en 

ongewenste betutteling en vertrutting afnemen. 

Er worden in de notitie twee initiatiefvoorstellen gedaan: In het eerste voorstel mogen de 

stadsdelen bepalen wat de sluitingstijd per gebied wordt. In de tweede variant (die de voorkeur 

geniet van de raadsleden) zijn de openingstijden vrij en mogen de stadsdelen deze per gebied 

beperken.  In de horecavisie reageert het college op de notitie en voorstellen. 

2.1.2  Horecavisie 2011-2014 (november 2011) 

In de Horecavisie 2011 -2014 van het college van B&W is de invulling van het programma-

akkoord met betrekking tot sluiting horeca opgenomen. Hierin zet het college uiteen dat “bij een 

levendige metropool als Amsterdam een sprankelend nachtleven hoort, maar dat compactheid van 
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de stad het beleidsmakers gebiedt om balans te zoeken tussen wonen, werken en recreëren”. 

Overlast en druk op handhavingscapaciteit moet worden beperkt wat betekent dat 

openingstijden niet vrijgegeven worden aan de stadsdelen en dat de APV niet wordt aangepast. 

Wel vindt het college dat er ruimte moet komen voor innovatieve initiatieven die iets toevoegen 

aan het huidige aanbod in gebieden waar overlast beperkt is en waar geen onevenredige 

belasting op de handhavingscapaciteit voor nodig is. Als een onderneming aan deze 

voorwaarden voldoet kan de burgemeester een positief advies geven waarna de ondernemer een 

vergunningsaanvraagprocedure bij het stadsdeel in gang kan zetten. 

 

In de horecavisie wordt bepaald dat tien locaties buiten de uitgaansgebieden een vergunning 

kunnen krijgen. Tevens is bepaald dat de 5-dagenregeling op Rembrandtplein en Leidseplein, de 

verlatertjes, wordt verlengd tot een 12-dagenregeling voor een jaar. Voor de uitwerking van de 

pilot is het Plan van Aanpak, in april en mei 2012 besproken in de Raadscommissie Algemene 

Zaken en in juni 2012 door de Burgemeester vastgesteld. 

2.1.3  Plan van aanpak (juni 2012) 

In het Plan van  aanpak is bepaald dat 24-uurshoreca zich niet alleen beperkt tot club en dance 

maar dat het om extra ruimte in openingstijden gaat. Horecazaken met een 24-uursvergunning 

hoeven niet altijd 24 uur per dag open te zijn, maar mogen zelf bepalen wanneer ze sluiten en 

weer open gaan. In het plan zijn de uitgangspunten vastgelegd met daarin de punten met 

betrekking tot innovatie, spreiding, veiligheid, bereikbaarheid, overlast en handhaving. 

 

Verder staat in het plan van aanpak dat de vergunning-verstrekking gefaseerd plaats vindt. In 

fase 1 zijn locaties vastgelegd en zijn tien gebieden geïnventariseerd waarbinnen 24-uurshoreca 

mogelijk is. Tevens is vastgelegd dat niet alle locaties geschikt zijn voor dance vanwege de 

ligging of omdat deze te dicht bij de uitgaanspleinen zouden liggen. De tweede fase worden 

initiatiefnemers opgeroepen een plan in te dienen en vindt de beoordeling plaats. In de plannen  

moet (aan de hand van een format) vermeld worden welke ervaring de initiatiefnemer heeft, 

voor welke doelgroep de exploitatie bedoeld is, hoe vaak de zaak 24 uur open zal zijn, hoe het 

deurbeleid geregeld is, wat de financiële haalbaarheid is  etc. 

 

Deze plannen worden ter advies voorgelegd aan een ambtelijk team bestaande uit leden met 

een ambtelijk technische achtergrond (OOV, Politie, PMB, EZ, DRO, aanspreekpunt stadsdeel, 

deskundigen in brandveiligheid, bouwkunde en exploitatie van horeca ) en uit een creatief team 

die een plan beoordeelt aan de hand van de voorwaarde dat het concept een verrijking van het 

Amsterdam nachtleven inhoudt. Deze groep bestaat uit externe geselecteerde experts, 

waaronder artistiek deskundigen, de Nachtburgemeester en kenners van horeca en van 

ondernemingsplannen. 

 

De twee teams geven in een advies aan of het concept haalbaar wordt geacht en of het concept 

voldoet aan de eis dat het concept een verrijking van het Amsterdamse nachtleven inhoudt. Het 

advies komt tot stand door de ingediende initiatieven met elkaar te vergelijken en per criteria 

punten te verdelen met een motivatie erbij. Het advies wordt doorgegeven aan de burgemeester 

die vervolgens oordeelt en de indiener op de hoogte stelt dat hij een vergunning kan aanvragen 
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bij het stadsdeel. Bij afweging van de plannen door de burgemeester speelt ook mee dat er geen 

sprake mag zijn van een ongewenste concentratie van initiatieven over de stad. 

2.2  Verloop proef 

In 2012 is de eerste ronde van start gegaan en konden initiatiefnemers een plan indienen voor de 

aangewezen locaties, waaronder lege kantoorpanden, of gebieden in ontwikkeling zoals Noord, 

Wibautstraat en het Westelijk Havengebied. Omdat er onvoldoende concrete plannen voor de 

aangewezen gebieden werden ingediend is besloten om dit idee van specifieke gebieden los te 

laten en werd het toegestaan om voor elke locatie buiten Centrum een initiatief in te dienen.  

 

Bij de start van de proef is besloten dat op maximaal drie locaties dance mocht worden 

toegestaan om oneerlijke concurrentie met bestaande horeca in centrum te voorkomen. Ook 

mochten er geen dance-initiatieven komen in de gebieden om het centrum heen, in de nabijheid 

van de uitgaanspleinen. De Twaalfdagenregeling, een verruiming van de vijf-dagenregeling, is 

ingevoerd voor nachtzaken op Rembrandtplein en Leidseplein. 

 

Eerste ronde in 2012 

In de zomer van 2012 worden 21 initiatieven ingediend en voorgelegd aan de expertteams; 13 

initiatieven zijn vernieuwend en interessant bevonden en acht inzendingen voldoen daarnaast 

ook aan technische criteria. Uiteindelijk krijgen vijf initiatieven, waaronder de enige twee 

ingediende niet-dance initiatieven, een positief advies van de expertcommissie 

 24 OIOverkant 

 Westerpark 

 Pand14 

 Club Trouw (Dance) 

 Tolhuistuin (Dance) 

 24 uurAmsterdam Overhoeks (A’dam Toren) (Dance) 

 

Tweede ronde in 2013 

Omdat niet alle vergunningen verstrekt zijn, komt in 2013 een tweede ronde waarin alleen niet-

dance initiatieven in behandeling worden genomen. Er worden zes initiatieven ingediend en 

Doka, World of Food krijgen een positief advies. Op verzoek van de burgemeester om de twee 

overgebleven vergunningen ook te vergeven krijgen ook de Cruqiusgilde en Koning Events een 

positieve beoordeling. 

 

Derde ronde in 2014 

In 2014 trekken verschillende initiatieven zich terug vanwege uiteenlopende redenen, World of 

Food, Cruquiusgilde en Westerpark worden niet ingevuld. Dat betekent dat er weer een nieuwe 

ronde wordt georganiseerd. Om innoverende initiatieven niet te beperken in hun plannen is 

bepaald dat het aantal dance-initiatieven, in samenspraak met KHN, opgeschroefd wordt naar in 

totaal vijf dance locaties. Radion, Cruqiusgilde en De School, alle in het dance-segment krijgen 

een positief advies van het expert team en een positief oordeel van de burgemeester. 

 

In 2015 wordt  de Pilot Gastvrij en Veilig Rembrandtplein  gestart met daarin een totaal pakket 

aan maatregelen die er mede voor moeten zorgen dat het uitgaansgeweld afneemt in het 
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gebied. Een onderdeel van de pilot is dat de nachtzaken aangesloten bij de BIZ, die voldoen aan 

een aantal extra voorwaarden, als bonus in het weekend open mogen blijven tot 8.00 uur 

(avondzaken tot 05.00u en dagzaken tot 04.00 uur). In het gebied buiten het Pilot gebied blijft de 

12-dagenregeling van kracht.  

 

Vierde ronde in 2016 

In 2016 zijn er weer nieuwe plekken vrijgekomen omdat verschillende initiatieven zijn gesloten 

zoals Pand 14, Club Trouw, die beide een tijdelijk karakter hadden. Dat betekent dat twee 

vergunningen vergeven kunnen worden in een vierde ronde, dit keer zonder een beperking in het 

aantal dance-initiatieven. Tegelijk wordt gekeken hoe de Twaalfdagenregeling kan worden 

uitgebreid naar nachtzaken in de rest van de stad. Uiteindelijk krijgen twee ondernemers een 

positief advies, The Warehouse Elementenstraat (onderdeel van Nachtlab) en The Ven. Met het 

definitief wegvallen van Cruqiusgilde zijn er op dit moment acht zaken met een 24-

uursvergunning actief, the Ven is nog niet open. 
 

op dit moment zijn er negen ondernemingen in het  bezit van een 24-uursvergunning. 

 

 Tolhuistuin (Noord)  

 De Overkant (Noord)  

 Toren A’dam (Noord)  

 De School (West)  

 DOKA (Oost) Volkshotel 

 De Koning Party Events (Westpoort)  

 Radion (Nieuw-West)  

 Nachtlab, Warehouse 

 The Ven (aanvraag nog in behandeling en nog niet geopend) 

2.3  Overzicht horecazaken met een 24-uursvergunning 

Hieronder is aangegeven hoe horecazaken met een 24-uursvergunning, waarvan de 

ondernemers zijn geïnterviewd, de 24-uursvergunning inzetten. De informatie is afkomstig van 

de website, (beleids)artikelen , artikelen in media, en van de interviews.  

 

Club Trouw (inmiddels gesloten)  

Club Trouw heeft gebruik gemaakt van de 24-uursvergunning door zelf de eindtijden van de 

clubavonden te bepalen en deze clubavonden af te wisselen met enkele weekenders. Er is 

samengewerkt met Eye, Stedelijk museum om filmavonden en exposities te organiseren en er is 

enkele keren een Nachtbazaar georganiseerd. 

 

De School (West) 

Daar waar Trouw een nachtclub was met daarom heen andere zaken, zo wil De school, café, 

expositieruimte (video-art) en restaurant zijn met ook nog een nachtclub. Vooralsnog wordt de 

24-uursvergunning alleen ingezet voor de nachtclub en de weekenders, maar de geïnterviewde 

ondernemer hoopt het café en terras de zomer van 2017 te betrekken bij de 

nachtprogrammering, zodat je ‘kan besluiten tot 4 uur met een biertje op het terras te hangen om 

dan pas naar de nachtclub te gaan’. De school biedt ook yogacursussen aan, filmavonden en 

workshops. Juist het feit dat de club langer dan 05.00 uur kan open blijven, maakt het mogelijk 
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voor DJ’s om een set  rustig op te bouwen en af te bouwen, dit leidt volgens de ondernemer tot 

positieve reacties uit binnen- en buitenland. 

 

Tolhuistuin (Noord) 

Met Paradiso Noord proberen Tolhuistuin en Paradiso een vergelijkbaar concept neer te zetten 

als op de locatie nabij het Leidseplein, met cultuur overdag, ’s avonds een concert en ’s nachts 

nachtprogrammering in de vorm van een clubavond al dan niet zelf of met andere organisaties 

georganiseerd. Naast de concertzaal is er een restaurant en een tuin waar diverse activiteiten 

georganiseerd worden. De nachtprogrammering is pas sinds een paar jaar op gang gekomen na 

intensieve verbouwing. Vooralsnog is de vergunning nog weinig ingezet, maar de organisatie 

hoopt in de toekomst qua nachtprogrammering samen te werken met Shelter (de club in A’dam 

Toren, eveneens in bezit van een 24-uursvergunning) en misschien zelfs weekenders te 

organiseren.  

 

De Kromhouthal (Noord) 

In de Kromhouthal probeerde de ondernemer een werk- en oefenruimte te faciliteren voor 

designers, kunstenaars en ambachtslieden, waar men 24 uur per dag terecht kon om iets te 

maken, vanuit de gedachte dat creativiteit zich niet laat afdwingen binnen kantooruren. Omdat 

dit niet goed van de grond kwam (in tegenstelling tot Makerversity op het Marineterrein, aldus 

de ondernemer) heeft de ondernemer zich gericht op het organiseren van events. Hij schat in dat 

één a twee keer per jaar gebruik gemaakt wordt van de 24-uursvergunning. 

 

Volkshotel/DOKA/Canvas (Oost) 

Het Volkshotel is volgens de geïnterviewde ondernemer een stad in een stad, waar je op 

verschillende momenten van de dag naar het café kan gaan, kan werken in de Workspace, kan 

eten in restaurant Canvas, waar vanaf 24.00 uur tot 04.00 uur ’s nachts gedanst kan worden, 

waarna men naar de Cocktailbar in de kelder kan gaan die dankzij de 24-uursvergunning laat 

open blijft.  

 

De Koning Party Events (Westpoort) 

Zaalverhuur voor high-end ‘over-de-top-feesten’ voor alle culturen, maar verhuurt zalen vooral 

voor Marokkaanse, Hindoestaanse en Turkse bruiloften. De Peruaanse gemeenschap heeft hier 

een feest gegeven en de 24-uursvergunning kwam goed van pas toen de Tibetaanse 

gemeenschap de zalen voor een heel weekend afhuurde. Daarnaast worden feesten met een 

licht commercieel karakter gegeven (voor studentenverenigingen, salsafeesten, black hair 

competition). Een paar keer per jaar gaat het langer dan 5.00 uur door.  

 

Cruqiusgilde (Oost), uiteindelijk geen 24-uursvergunning, tijdelijke plek tot 2017, inmiddels gesloten 

Het idee van de ondernemer was om door de week de werkplaatsen aan te bieden voor 

kunstenaars en ambacht beoefenaars en in het weekend cultuuravonden te organiseren in de 

vorm van popconcerten en dance-programmering. Het gebouw is uiteindelijk ongeschikt 

gebleken om dance feesten te organiseren vanwege de geluidsoverlast die dit met zich 

meebracht. De 24-uursvergunning hebben ze hiermee niet goed kunnen inzetten.   
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Fig 1 Overzicht van het verloop van de aanvraagrondes en vergunde initiatieven  
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2.4  Oordeel proces en procedures 

 

Geïnterviewde leden van het creatief en ambtelijk team zijn tevreden over de procedure, waarbij 

ondernemers via rondes uitgenodigd worden een plan in te dienen bij het expertteam om 

vervolgens een positief of negatief te ontvangen van de burgemeester. Zij achten het van belang 

dat de centrale stad het overzicht houdt over de vergunning-verstrekking om spreiding van de 

initiatieven te garanderen en concentratie tegen te gaan. 

 

Ambtelijk team waardeert mogelijkheid tot kennisuitwisseling 

Geïnterviewde leden van het ambtelijk team (waaronder politie, vertegenwoordigers stadsdelen, 

Broedplaatsen, politie, RVE Economie, OOV) waarderen daarnaast de mogelijkheid om kennis 

en informatie uit te wisselen over de ingediende voorstellen tijdens bijeenkomsten.  

 

Ambtelijk team mist communicatie over vervolgtraject en besluitvorming 

De leden van het ambtelijk team (politie, medewerkers stadsdelen, leden EZ) menen dat zij 

slecht geïnformeerd zijn over het verdere verloop van de vergunningaanvragen na hun 

advisering.  

 

Een lid van ambtelijk team waarschuwt dat een positief advies van de burgemeester een 

verkeerde verwachting kan opleveren. De suggestie kan gewekt worden dat de vergunning al 

binnen is, wat niet het geval is omdat er nog een de vergunningaanvraag ingediend moet worden 

bij het stadsdeel. Wanneer een vergunningaanvraag bij een stadsdeel strandt kan men zich 

afvragen wat de toegevoegde waarde is van het advies van het ambtelijk team. De andere 

geïnterviewde leden van het ambtelijke team delen deze zienswijze niet. 

 

Creatief team benadrukt positief effect van inhoudelijke toetsing 

Geïnterviewde leden van het creatief team zijn positief over de inhoudelijk sturende rol die het 

team heeft. Het wordt door hen als uniek bestempeld dat een overheid initiatieven die in het 

nachtleven actief willen zijn toetst op creativiteit en innovatief vermogen. Bovendien is de 

branche steeds beter in staat om goede plannen in te dienen. ‘In het begin waren er slechts een 

paar goede aanvragen en bij de vierde ronde wel acht potentieel goede initiatieven’, aldus Mirik 

Milan, de nachtburgemeester. De waardering hiervoor blijkt volgens hem ook uit positieve 

kritieken van de internationale vakpers met als gevolg dat een aantal zaken internationale allure 

heeft. 

 

Toetsing als waarborg kwaliteit uitgaansleven 

Zowel Mirik Milan als Isis van der Wel, de vorige nachtburgemeester, thans lid creatief team, 

geven aan dat toetsing een effectieve manier is om ondernemers met risicovolle concepten (in 

termen van overlast en incidenten) buiten de deur te houden en ondernemers te stimuleren om 

na te denken over het concept dat ze neerzetten. Dit komt de kwaliteit van de horecaconcepten 

ten goede.  

 

Inhoudelijke toetsing en motivatie 

Hoewel gewerkt wordt met een puntensysteem waarbij leden van het expertteam elk initiatief 

moeten beoordelen, blijft een aandachtspunt om termen als innovatief en verrijking voor het 
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nachtleven goed te motiveren. Bureau Broedplaatsen geeft aan op dit moment advies in te 

winnen bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten over deze materie. 

 

Deel ondernemers beschouwt vergunning als beloning goed gedrag 

Drie ondernemers zijn van mening dat de invloed van gemeente (1) betrokkenheid toont en (2) 

voorkomt dat ‘cowboys’ snel geld willen verdienen met een eenvoudig commercieel concept, 

waarmee de kans op incidenten groter wordt en het nachtleven  een slecht imago krijgt. Deze 

groep beschouwt de toetsing en vergunningverlening dan ook als een impliciete beloning van 

goed gedrag. Een ander argument is dat een ondernemer geprikkeld wordt om na te denken 

over een echt vernieuwend horecaconcept. ‘Doordat ik op deze locatie geen dancefeesten mocht 

organiseren, ben ik gaan nadenken wat er dan wel mogelijk is met een 24-uursvergunning op deze 

plek’, aldus een ondernemer. 

 

Geen nieuwe ronde, maar specifieke vergunningverlening als alternatief 

Deze groep vindt dat het aantal vergunningen gelijk moet blijven of dat hoogstens na positief 

advies van het expert team er enkele vergunningen extra verstrekt zouden moeten worden.  

Twee ondernemers stellen voor om de vergunning-verstrekking niet meer per rondes te doen, 

maar om te inventariseren welke ondernemingen op dit moment misschien in aanmerking 

kunnen komen voor een vergunning. Instanties als Marktkantine, Vlla en Sexyland worden 

genoemd als potentiele kandidaten met interessante programmering die gebaat zouden zijn 

met een 24-uursvergunning. Het meest vergaande voorstel komt van de geïnterviewde 

ondernemers van de Marktkantine in West. Zij stellen voor de vijf  ‘overgebleven’ nachtzaken 

met een eigen dance-programmering een 24-uursprogrammering te geven. 

 

Deel ondernemers vindt toetsing bemoeizuchtig 

Vijf ondernemers, waarvan drie met een vergunning en twee zonder vergunning, en één 

ambtenaar, beschouwen de toetsing van een expert team als bemoeizucht en oneerlijke 

concurrentie. ‘Prima om dat te doen tijdens een pilot, maar op een gegeven moment moet je het 

loslaten’, aldus een ondernemer. Deze groep is van mening dat 24-uurshoreca vrijgegeven 

moeten worden en dat de stadsdelen de randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

overlast moet bewaken. Het argument dat de centrale stad er is om een te sterke concentratie 

van horeca met  een 24-uursvergunning in een bepaald gebied te voorkomen, wijzen zij van de 

hand door te wijzen op de toetsing met bestemmingsplannen. Ook het argument dat met  

inhoudelijke toetsing een ongewenst type ondernemer buiten boord gehouden wordt, wijst men 

van de hand door te wijzen op bestaande wetgeving en screeningsmethoden, waaronder BIBOB-

toetsing.  

 

Zelfregulerend vermogen 

Juist het feit dat er weinig incidenten zijn en dat ondernemers uiteindelijk weinig gebruik maken 

van de mogelijkheid om langer open te blijven, laat in de ogen van deze groep zien dat de pilot 

een beperkte impact heeft op de stad en dus probleemloos uitgerold kan worden. Hierbij wordt 

ook gewezen op de beperkte impact van de verlate sluitingstijden op het Rembrandtplein, 

waarvan voornamelijk? Nachtclub Claire gebruik maakt. ‘Kennelijk beschikt de sector over 

voldoende zelfregulerend vermogen om chaos te voorkomen…’. 
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Ondernemers met vergunning positief over werkwijze expert team 

De vijf geïnterviewde ondernemers met vergunning zijn tevreden over de werkwijze van het 

creatief team en ambtelijk team. Een positief advies van het expert team en toestemming voor 

een vergunningaanvraag van de burgemeester was snel binnen. Wel geven deze ondernemers 

toe dat het schrijven in de richting van wat de gemeente wil horen niet ingewikkeld is: ‘iets met 

multicultureel doet het altijd goed’, aldus één. 

 

Ondernemers zonder vergunning vinden werkwijze expert team niet transparant en willekeurig 

Drie geïnterviewde ondernemers die (ook snel) geen toestemming van de burgemeester 

ontvingen, geven aan de procedure niet transparant en de motivering niet toereikend te vinden.  

Met name het feit dat The Ven (hotel en casino), The Warehouse (‘commerciële house in een zaal 

voor 2.000 man’) en zalenverhuurorganisaties als Koning Events een vergunning hebben 

gekregen is in hun ogen onterecht. 

 

Ondernemers verdeeld over dienstverlening stadsdeel 

Over de uiteindelijke behandeling van de horeca- vergunningaanvraag bij het stadsdeel is men 

verdeeld. Sommige ondernemers (bijv. van de De School, Tolhuistuin) hebben het idee door het 

stadsdeel met open armen te zijn ontvangen, waarbij alle instanties (waaronder ook politie en 

brandweer) met positieve feedback kwamen. Andere ondernemers (bijv. van Bret, Cruqiusgilde 

en Marktkantine, alle drie zonder 24uurs vergunning) geven juist aan dat het stadsdeel ‘de taal 

van de creatieve ondernemer niet spreekt’. Volgens deze groep zou er een technisch expert of een 

soort nachtloket op het stadsdeel moeten zijn die alle handhavingsdisciplines beheerst en 

kanaliseert van geluidsoverlast tot milieuwetgeving.  

 

Focus op zekerheid levert dilemma op 

De gedachte leeft bij ondernemers dat gemeente en stadsdelen op zekerheid spelen door vooral 

met ‘grote’ namen uit de horecawereld zaken te doen. ‘Maar,’ zo relativeert een ondernemer: ‘zo 

is het overal: of je nu met de bank praat, de projectontwikkelaar of met de gemeente, zodra je de 

naam van je  gerenommeerde zakenpartner laat vallen, mag je opeens overal aanschuiven, wordt 

het tafelzilver erbij gehaald, wordt de champagne open getrokken en gaan alle deuren voor je open 

…’  

Geïnterviewde ambtenaren beamen dat zij sneller geneigd zijn mee te werken met ondernemers 

met ervaring en staat van dienst en geven aan dat dit een dilemma oplevert omdat de kans 

bestaat juweeltjes mis te lopen. Ook politie beaamt het liefst samen te werken met partijen die 

hun zaken netjes op orde hebben. 

 

Ondernemers zijn positief over loslaten dance-restrictie  

Tijdens het proces is een aantal tussentijdse procedurele aanpassingen gedaan: Zo is tussentijds 

bepaald dat er geen drie  maar vijf dance-initiatieven met een 24-uursvergunning mochten 

komen. Later is deze regel losgelaten omdat er vooral aanvragen vanuit de dance-scene kwamen 

voor een 24-uursvergunning. De geïnterviewde ondernemers vinden het loslaten van deze regel 

terecht. Amsterdam is nu de stad van de dance en het is een van de weinige sectoren waar ’s 

nachts geld mee te verdienen valt. Het loslaten van de dance-regel laat zien dat de gemeente 

zich flexibel en proactief richting de sector opstelt. Wel meent een aantal ondernemers (De 

School, Tolhuistuin) dat het creatief en ambtelijk  team zorg moet blijven dragen voor de balans 

en dat andere disciplines waaronder kunst moet worden gekoesterd. 
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Ondernemers zijn positief over de toevoeging van pitches 

Bij de vierde ronde zijn pitches toegevoegd zodat ondernemers de ingediende plannen konden 

toelichten. Andersom kon het creatief team kritisch doorvragen of de beoogde innovatieve 

toegevoegde waarde zoals omschreven in de ingediende plannen wel echt haalbaar of 

uitvoerbaar is, want ook de leden van het creatief team erkennen dat het sommige ondernemers 

weinig moeite kost om een welgevallig plan in te dienen; ‘…maar als je een ondernemer vraagt 

hoe hij die tijdelijke kunstexpositie denkt te organiseren, moet daar wel een beter antwoord komen 

dan dat hij aangeeft dat de stagiaire daar een paar uur voor vrij gemaakt wordt…’, aldus de 

nachtburgemeester. 

 

Tussentijdse evaluatie ontbreekt 

Bureau Broedplaatsen, leden van het expert team en enkele ondernemers ervaren het als een 

gemiste kans dat een evaluatiemiddel ontbreekt om bijvoorbeeld na twee of drie jaar bij de 

ondernemer te polsen of er voldoende gebruik gemaakt wordt van de vergunning en of de 

beloften uit het ingediende plan ook echt waargemaakt worden . Zoals hierboven aangegeven is, 

is het voor sommige ondernemers niet ingewikkeld om een goed uitgewerkt plan in te dienen. 

De uitvoering, al dan niet beïnvloed door externe marktfactoren, is een ander verhaal. Voor een 

goede toetsing van een initiatief, moeten er meetbare afspraken worden gemaakt. Dit is een 

uitdaging als het gaat om begrippen als verrijking en toevoeging nachtleven. Ook is in de pilot 

geen systematiek opgenomen waarmee gekeken wordt of van de ruime openingstijden 

daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. De geïnterviewde medewerkers van Bureau 

Broedplaatsen wijzen in deze naar de verantwoording die ondernemers van broedplaatsen 

moeten afleggen in ruil voor de verkregen subsidie. 

 

Respondenten verdeeld over het idee innemen vergunningen 

In het verlengde hiervan is er geen duidelijk beeld bij de geïnterviewde ambtenaren en 

ondernemers  of er consequenties verbonden moeten worden aan tussentijdse evaluaties. Drie 

ondernemers menen dat een vergunning ingenomen zou moeten worden bij incidenteel gebruik 

om langer open te blijven. De overige ondernemers menen dat gemeente zich geen zorgen zou 

hoeven te maken over de beperkte inzet van de vergunning als er meer vergunningen 

uitgegeven zouden zijn of als 24-uurshoreca helemaal vrijgegeven zou zijn. In hun ogen is dit 

slechts een probleem omdat er maar tien vergunningen zijn vrijgegeven. 
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3  Oordeel doelstellingen 

In dit hoofdstuk wordt besproken in hoeverre de respondenten van mening zijn dat de 

doelstellingen van de pilot gehaald zijn. Is er sprake is van een innovatieve verrijkende horeca; is 

er 24-uursdynamiek ontstaan en is er een bijdrage geleverd aan het spreidingsbeleid? Daarnaast 

wordt besproken of de deelnemers zich aan de voorwaarden van het project houden met 

betrekking tot overlast en veiligheid. 

3.1  Aanleiding: stimulans voor het nachtleven 

Weinig aanbod; nieuwe impuls 

Zowel de geïnterviewde leden van het creatief team, medewerkers Bureau Broedplaats, de 

nachtburgemeester, als geïnterviewde ondernemers geven aan dat het Amsterdamse 

nachtleven een stimulans kon gebruiken rond de millenniumwisseling. Bekende clubs en 

nachtzaken waren gesloten (Roxy, IT, Mazzo ,Vrieshuis, Silodam) waardoor het leek alsof er in 

een korte periode weinig in het Amsterdamse nachtleven gebeurde. Volgens Isis van der Wel was 

de behoefte vanuit het uitgaansleven groot om langer door te kunnen feesten dan 4.00 á 5.00 

uur. 

 

Nachtleven als kraamkamer van de creatieve industrie 

Volgens Mirik Milan, de huidige nachtburgemeester, is een nachtleven met een goed imago van 

belang voor de stad, omdat dit als kraamkamer fungeert voor de creatieve industrie en daarmee 

de stedelijke economie. In clubs en cafés met de juiste programmering ontmoeten kunstenaars 

en creatief ondernemers elkaar om samenwerkingsverbanden te sluiten en om plannen voor de 

toekomst te maken.  

 

Inhoudelijke sturing om over imago te waken 

Doordat de gemeente middels een expertteam inhoudelijk stuurt op de uitgifte van 24-

uursvergunningen, stimuleert zij nachtleven dat zich blijft vernieuwen.. En niet onverdienstelijk: 

de internationale pers is zeer te spreken over het aanbod van clubs met een kwalitatief 

hoogstaande en spannende programmering. Inhoudelijke toetsing en sturing zorgen er dus voor 

dat alleen gemotiveerde ondernemers die ‘iets meer willen bieden dan alleen zoveel mogelijk bier 

verkopen’ een vergunning zullen aanvragen, aldus de leden van het expert team. 

3.2  Innovatieve horeca 

Innovatief gehalte: kwalitatief hoogwaardige dance-programmering 

Belangrijke vraag in het onderzoek is of de respondenten van mening zijn of de pilot geleid heeft 

tot horecaconcepten die een verrijking zijn op het bestaande horeca-aanbod.  
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De geïnterviewde respondenten zijn verdeeld: ondernemers en leden van het creatief team zijn 

positief. Verwijzend naar positieve kritieken uit internationale vakpers, geven ondernemers aan 

dat dankzij de 24-uursvergunnig er een kwalitatief goede dance-programmering mogelijk is. Het 

wegnemen van de strikte sluitingstijden maakt langere en daarmee kwalitatief betere 

programmering mogelijk, zo is de gedachte bij veel ondernemers. ‘Een DJ hoeft niet meer in een 

korte periode zijn hitjes te draaien’ , aldus een ondernemer. Een 24-uursvergunning is in dat 

opzicht imago verhogend. 

 

Initiatieven zijn een aanvulling op bestaande aanbod... 

Er is consensus over het innovatieve gehalte van Trouw en De School. De meeste respondenten 

noemen dit voorbeelden van initiatieven die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. In 

beide gevallen ging (Trouw) en gaat (De School) het om een locatie met een multidisciplinair 

aanbod waarbij clubavonden gecombineerd werden en worden  met kunstexposities. Andere 

goede aanvullingen zijn de Tolhuistuin en bijvoorbeeld A’dam Toren. Tolhuistuin biedt een 

podium voor concerten en beschikt over ruimtes en een tuin waar exposities en evenementen in 

gehouden kunnen worden. De A’dam Toren  is restaurant, kantoor en club. De School, Radion, 

Volkshotel, A’dam toren bieden buiten de nachtprogrammering om ruimtes aan voor ontbijt, om 

te werken, te dineren of om te sporten.  

 

…maar het blijft wel sterk gericht op dance 

Ondanks deze positieve opmerkingen vinden de meeste geïnterviewde ambtenaren dat de 

nadruk op dance ligt. Zoals medewerkers van Bureau Broedplaatsen het verwoorden: ‘afgezien 

van de kwaliteit, hadden we meer variatie verwacht: het is toch de dance die er op gesprongen is.’  

Er is ook  één ondernemer die de aandacht voor innovatie en multidisciplinariteit overdreven 

vindt en wel sterk gericht vindt op wat de gemeente graag wil horen: ‘ in de jaren zeventig zal er 

ook wel eens een rocker met een schilder op het podium gestaan hebben, en nu is het dance met een 

beetje videokunst …’ 

 

Meningen verdeeld over zaalverhuur met 24-uursvergunning 

Op de vraag of zaalverhuurorganisaties als Koning Events en Kromhouthal innovatief zijn, 

reageren de meeste ondernemers negatief. Een aantal (met name de ondernemers zonder 

vergunning) vindt het onbegrijpelijk dat deze ondernemingen een 24-uursvergunning hebben 

gekregen, omdat ze geen verrijking zijn tegenover het bestaande horeca-aanbod, maar ook 

omdat bedrijfsfeesten zelden langer doorgaan dan drie uur ‘omdat het bier gratis is en iedereen op 

dat tijdstip echt wel klaar is’, aldus één, en ‘als het toch langer duurt, kan je altijd een verlatertje 

inzetten’ aldus een ander. De zaalverhuurbedrijven met een 24-uursvergunning beamen weinig 

gebruik te maken van de mogelijkheid om langer open te blijven, maar zien de vergunning als 

mogelijkheid om geen nee te hoeven verkopen aan klanten. Zij beschouwen de vergunning als 

een indirect bewijs van goed ondernemerschap. 

Over the Ven is men verdeeld; de een vindt het gewoon niet meer dan een casino, hotel en 

nachtclub, de ander ziet het als een ‘on-hollands’ extravagant (en daarmee vernieuwend) 

concept. Ook dat het initiatief uit het buitenland afkomstig is betekent dat de pilot kennelijk in 

hoog aanzien staat. ‘Het is net zoiets als het toerisme, je kunt je er druk over maken, maar het geeft 

aan dat je het als stad kennelijk goed doet’.  
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3.3  24-uursdynamiek in Amsterdam beperkt 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om langer open te blijven 

De geïnterviewde leden van het creatief team en ambtelijk team menen dat alleen dance-

initiatieven met een 24-uursverguning gebruik maken van de mogelijkheid om langer dan 5.00 

uur open te blijven.  

 

Transparante openingstijden ontbreken 

Volgens geïnterviewde ondernemers maken alleen nachtclubs met 24-uurvergunning (Radion, 

De School, Doka, en sinds kort Shelter en The Warehouse) gebruik van de mogelijkheid om in 

het weekend langer door te gaan dan 5.00 uur. De School en Radion organiseren maximaal één 

keer per maand een weekender, waarbij  de programmering op vrijdag- of zaterdagavond begint 

en maandagmorgen stopt. Tolhuistuin geeft aan pas sinds een jaar een nachtprogrammering 

aan te bieden, maar heeft plannen in het voorjaar uit te breiden, wellicht in samenwerking met 

Shelter.  

Over de daadwerkelijke openingstijden van de 24-uurszaken  zijn de respondenten niet unaniem. 

‘Zelfs De School zal toch echt niet elk weekend tot 8 uur open zijn?’, zo vraagt men zich af.  

 

Geen 24-uursdynamiek 

Als doel van de pilot is genoemd dat het 24-uursproject een bijdrage zou moeten leveren aan 24-

uursdynamiek.  Hiermee doelt men op een bakker die om vijf uur open gaat als een nachtclub 

sluit of op een wasserette, museum, sportschool of supermarkt die 24 uur per dag open zijn. Op 

enkele initiatieven na (een broodjeszaak en kapper op de fietsroute van en naar de School) lijkt 

er geen sprake van een deze vorm van 24-uursdynamiek. Als argument wordt door alle 

respondenten (ambtenaren en ondernemers) aangedragen dat danceprogrammering één van de 

weinig economische activiteiten is die ’s nachts rendabel zijn.  Ten tweede geven ondernemers 

aan dat de mogelijkheden voor ondernemers beperkt zijn, vanwege de winkeltijdenverordening, 

het vergunningenregime voor horecavestigingen in combinatie met horecarestricties in centrum; 

de enige plek die economisch wel interessant is om bijvoorbeeld ’s nachts een restaurant open te 

houden vanwege de constante aanloop van passanten.  

Een beleidsinstrument dat volgens een geïnterviewde ondernemer wel tot 24-uursdynamiek kan 

leiden is zonering: het opheffen van alle sluitingstijdenregimes in een bepaald gebied. De 

noordelijke IJ-oevers en het Marineterrein zouden hiervoor geschikt zijn volgens een 

ondernemer. 
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3.4  Spreiding, maar geen drukvermindering 

Meer keuze voor het uitgaanspubliek 

Het project 24-uurshoreca heeft er toe geleid dat het uitgaanspubliek zich niet meer alleen 

focust op Centrum. Ook toeristen hebben de weg gevonden naar clubs als Trouw, Radion en De 

School : ‘Als Joy Orbison hier draait, staat de stoep vol Engelse bezoekers’, aldus een geïnterviewde 

ondernemer. Ondernemers vermoeden dat clubs met internationale allure, Trouw, De School, 

Radion ongeveer 20% buitenlandse bezoekers aan trekken. De School meent zelf op 

goedlopende clubavonden 50% internationaal publiek aan te trekken. 

 

Kortom, daar waar het uitgaansleven met De Escape, Paradiso, Melkweg Jimmy Woo, Club Air 

(en voorheen de Roxy en the IT) sterk geconcentreerd is in het Centrum, zijn nu dankzij het 

project 24-uurshoreca aan de randen van de stad locaties te vinden waar men uit kan gaan.  

 

Maar dit proces van een groter ‘uitgaanscentrum’ kan uiteraard niet los gezien worden van 

andere (beleids)ontwikkelingen geïnitieerd door bijvoorbeeld de stadsdelen West, Oost en 

Noord, met name op gebied woningbouw, het verbeteren van publieke ruimtes en met 

imagoverbetering in het algemeen, zie bijv. Wonen in Amsterdam (OIS, 2015). 

 

Deze ontwikkeling impliceert overigens niet dat het in Centrum minder druk is geworden . Dit 

komt omdat toename van toeristen vooral daar (ook op de uitgaanspleinen) is neergestreken. 

3.5  Ondernemers houden zich aan de voorwaarden, weinig incidenten 

Weinig incidenten, veel contact tussen ondernemers en stadsdelen  

Een belangrijke voorwaarde  voor de pilot is dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor de 

directe omgeving rondom hun horecazaak en dat 24-uursopening niet mag leiden tot extra inzet 

van politie, verkeersoverlast en overlast veroorzaakt door bezoekers. Om overlast te 

inventariseren is, naast opmerkingen van geïnterviewde stadsdeelmedewerkers, 

politiemedewerkers en ondernemers, ook contact opgenomen met de afdeling handhaving van 

de stadsdelen. Hieronder zijn hun bevindingen weergegeven. Er zijn weinig meldingen en 

incidenten geregistreerd. Er is wel veel overleg tussen stadsdeel en de ondernemers. 

 

Oost: Cruquiusgilde bleek niet geschikt voor dance 

Stadsdeelmedewerkers in Oost geven aan dat Trouw voornamelijk te kampen had met 

geluidoverlast en met resonantie van geluid via gevels. Het uitvoeren van geluidmetingen was 

lastig, omdat er ook ander omgevingsgeluid bij de Wibautstraat is. Het pand was vanuit 

handhaving minder geschikt voor het geven van 24-uurs dance vergunning. Ook was er een 

logistiek probleem met taxistandplaatsen wat uiteindelijk opgelost is. 

Cruquiusgilde bleek uiteindelijk ongeschikt te zijn voor een 24 uur dance-vergunning; er was veel 

geluidoverlast door muziek en het gebouw (een loods) was slecht geïsoleerd. Er was discussie 

tussen stadsdeel en exploitant over het geluidniveau. Er zijn geluidmeters opgehangen in het 

pand en bij bewoners en er is een decibelrestrictie ingesteld. Uiteindelijk zijn de ondernemers 

gestopt met het geven van dancefeesten, omdat de geluidlevels hiervoor te laag waren. 

Bij Doka in het Volkskrantgebouw zijn geen meldingen ontvangen of incidenten geregistreerd. 
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Noord: enkele klachten Shelter en rommel in openbare ruimte Tolhuistuin 

In Noord zijn enkele klachten ontvangen over Shelter vanwege het niet sluiten van de geluidsluis. 

Deze klachten manifesteerde zich o.a.  in de vroege ochtend, buiten de reguliere openingstijden. 

Er zijn intussen maatregelen getroffen door exploitant en het gaat nu veel beter. Er zijn geen 

overtredingen geconstateerd. 

De medewerkers van Noord hebben geen geluid- of handhavingsklachten geregistreerd bij 

Tolhuistuin, maar er is wel veel glas en afval in de openbare ruimte gevonden. 

Bij de Overkant waren in eerste instantie veel klachten genoteerd, maar de laatste tijd zijn er 

volgens handhaving nauwelijks klachten binnen gekomen. Er is goed contact tussen organisatie 

en stadsdeel. 

 

Nieuw-West: Radion problemen met muziekoverlast en overlast publiek 

In Nieuw-West waren bij Radion geluidsoverlastklachten door bastonen en er waren meldingen 

over overlast veroorzaakt door rondhangende luidruchtige bezoekers en stationair lopende 

auto’s. Vanwege deze meldingen zijn er afspraken gemaakt met de ondernemer. 

Overlastmeldingen lijken minder, maar zijn nog niet geheel opgelost. De overlast lijkt ook plaats 

te vinden buiten de reguliere openingstijden. 

 

Zuidoost: geen negatieve signalen ontvangen toen Pand 14 nog open was. 

 

West:  Geen problemen bij De School en Nachtlab 

In stadsdeel West is één melding ontvangen met betrekking tot het geluid van De School. Dit is 

opgelost. Verder zijn er geen meldingen of over de 24-uurs zaken in West, Nachtlab is ook nog 

maar recentelijk geopend en The Ven is nog niet geopend. 
 

Verder geven geïnterviewde stadsdeelmedewerkers aan dat geregistreerde  incidenten in geen 

verhouding staan tot andere ‘notoire zorgenkindjes van het stadsdeel’. De geïnterviewde 

medewerker van politie geeft ook aan dat er geen incidenten zijn geregistreerd of meldingen van 

extra politie-inzet die gerelateerd kunnen worden aan de pilot 24-uurshoreca. Door de 

geïnterviewde ondernemers wordt vermoed dat verruimde openingstijden juist positief werken 

op de overlast van bezoekers nu deze niet in grote getale tegelijk op straat staan. 

 

Stadsdelen en ondernemers blijven alert 

Ondernemers en medewerkers van stadsdelen geven wel aan dat er intensief contact is tussen 

bewoners, stadsdeel en handhaving. Alle geïnterviewde ondernemers geven aan beveiligers in 

dienst te hebben om overlast te beperken en om opzichtig drugsgebruik aan te pakken.  

Zo worden bij sommige locaties pleinhosts ingezet om samenscholing tegen te gaan door 

bezoekers naar taxi’s te begeleiden om ervoor en zorgen dat fietsers rustig weg gaan. De 

ondernemer van De School was positief over de snelle plaatsing van fietsenrekken door het 

stadsdeel, dit als voorbeeld van goede en snelle samenwerking. 
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4  Bijlage APV 

APV officiële openingstijden Horeca 

 

Artikel 3.12 Openingstijden alcoholverstrekkende bedrijven 

1. Het is verboden een alcoholverstrekkend bedrijf voor bezoekers geopend te hebben of daarin 

bezoekers toe te laten op andere tijdstippen dan 

a. van 07.00 tot 01.00 uur en in het weekeinde van 07.00 tot 03.00 uur als het bedrijf een dagzaak 

is; 

b. van 09.00 tot 03.00 uur en in het weekeinde van 09.00 tot 04.00 uur als het bedrijf een 

avondzaak is; 

c. van 09.00 tot 04.00 uur en in het weekeinde van 09.00 tot 05.00 uur als het bedrijf een 

nachtzaak is. 

2. In de nacht dat de zomertijd ingaat wordt de sluitingstijd van bedrijven die op het uur dat de 

zomertijd ingaat open mogen zijn, met één uur verlengd. 

 

Artikel 3.13 Openingstijden alcoholvrije bedrijven 

1. Het is verboden een alcoholvrij bedrijf voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers 

toe te laten op andere tijdstippen dan 

a. van 07.00 tot 03.00 uur en in het weekeinde van 07.00 tot 04.00 uur als het bedrijf in het 

stadsdeel Centrum is gelegen; 

b. van 07.00 tot 01.00 uur en in het weekeinde van 07.00 tot 03.00 uur als het bedrijf buiten get 

stadsdeel Centrum is gelegen. 

2. In de nacht dat de zomertijd ingaat wordt de sluitingstijd van bedrijven die op het uur dat de 

zomertijd ingaat open mogen zijn, met één uur verlengd. 

 

Artikel 3.15 Afwijkende openingstijden 

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en het woon- en leefklimaat de 

openingstijden van het horecabedrijf beperken. 

2. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waarin de in artikel 3.12 respectievelijk artikel 3.13 

onder a genoemde openingstijden met een uur respectievelijk twee uur worden verlengd. 

3. De burgemeester kan als er naar zijn oordeel van bijzondere omstandigheden of bijzondere 

horecabedrijven sprake is de openingstijden verruimen, met dien verstande dat voor bijzondere 

omstandigheden een maximum geldt van vijf maal per horecabedrijf per jaar. 
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5  Itemlist 

Zijn de doelstellingen bereikt? 
- Op gebied van spreiding 
(eerst specifieke locaties, toen alles buiten centrum, focus op leegstaande gebouwen; is dat nog 
realistisch) 
-Op gebied van creëren 24 uur dynamiek  
(zijn de locaties aanjagers van 24 uursdynamiek anders dan alleen gericht op horeca? 
0Op gebied van innovatieve concepten 
Ven, Nachtlab en Adamtoren zijn ‘grote spelers’ : is dat innovatief? 
 
In de horecavisie staat dat er gezocht wordt naar balans (voor omwonenden; voor handhaving). 
Is die balans gevonden?  
 

Zijn jullie tevreden over de concepten die een vergunning hebben gekregen? 

Dragen ze bij aan de doelstellingen?  

Maken ze voldoende gebruik van de mogelijkheden om 24 uur open te zijn of doen ze dit (te) 

incidenteel?  

Zou het aantal vergunningen omhoog moeten? 
 
Voldoen de projecten aan de voorwaarden / houden de ondernemers zich aan de voorwaarden 
(en dan met name gericht op overlast en handhaving) 
-zijn de voorwaarden de juiste? 
 
Zijn er nog andere positieve effecten te constateren (waar bij het formuleren van de 
doelstellingen nog niet aan gedacht was)? 
 
Wat vinden jullie van het proces; het idee van een creatief en een ambtelijk team? Het idee van 
de pitches? 
Zijn er ondernemers benadeeld of juist bevoordeeld door de voorwaarden en of de 
selectieprocedures? 
Zijn de processen en besluitvorming voor de partijen helder en transparant zijn en eerlijk zijn 
verlopen; functioneert het ambtelijk en creatief team? Is het proces werkbaar? 
Wat vinden van jullie van tussentijdse aanpassingen van het traject? 
 
Zijn er verbeterpunten te vinden zijn voor een vervolgtraject? 
Moet er een vervolgtraject komen? 
Zou een nieuw project geïntegreerd moeten worden met andere regelingen, waaronder 12-
dagenregeling?



 

 

 

 

  

 


