Loting voor B&B's in Amsterdam van de baan
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Alle 2.700 B&B-houders die zich vóór 16 februari hebben aangemeld, kunnen een vergunning aanvragen. Er hoeft
niet geloot te worden zoals eerst het plan was. Het aantal aanmeldingen is namelijk minder en beter gespreid
over de stad dan verwacht.
In het centrum meldden 1.024 B&B-houders zich aan voor een vergunning, 316 minder dan de vastgestelde
hoeveelheid van 1.340. Van buiten het centrum kwamen de meldingen juist boven het quotum uit. Vooral uit
Slotermeer Zuidwest en IJburg West was het aantal hoger dan verwacht.

Maximum aantallen B&B’s aangepast
Op basis hiervan is loting van de baan en past het college de eerder vastgestelde maximale aantallen B&B’s
aan. In een aantal wijken in het centrum kunnen de quota naar beneden en blijft er nog steeds wat ruimte voor
groei. In een aantal wijken buiten het centrum kan het quotum juist wat omhoog; zo zijn B&B’s wat beter over
de stad verspreid. Het maximale aantal vergunningen voor B&B’s in de hele stad komt ongeveer op zo’n 3.200.

Waarom minder aanmeldingen?
De oude quota waren berekend op basis van het aantal bekende B&B’s. Het kan zijn dat er minder

aanmeldingen waren doordat gestopte B&B-houders dat niet hebben gemeld. Ook is het mogelijk dat sommige
B&B-houders zich niet hebben gemeld, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen.
Zie ook: Amsterdam legt B&B aan banden
Bron en meer informatie: www.amsterdam.nl

Wat vindt Amsterdam Gastvrij (uitbaters B&B) hiervan?
Op zich zijn we natuurlijk ontzettend blij dat alle gemelde B&B's een vergunning gaan krijgen. Dat is altijd onze
belangrijkste inzet geweest. Tegelijkertijd bewijst het ons gelijk toen wij in december gehamerd hebben op het
feit dat de aantallen van de gemeente niet klopten.
Het blijft bizar dat er op basis van deze niet kloppende cijfers en rommelige administratie wél beleid
gebaseerd is. Bovendien vervalt met deze cijfers de grondslag onder dit beleid volledig. Waar gesproken werd
over explosieve groei van het aantal B&B's, blijkt dit onzin te zijn. En schaarse vergunningen (met quota) een
veel te zwaar middel en juridisch niet houdbaar.
Bron: www.Amsterdamgastvrij.com
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