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Datum 15 september 2020 

Ons kenmerk   

Uw kenmerk  

Behandeld door Pieter Bes 

Bijlage  

  
Onderwerp Beantwoording van het raadadres inzake het niet publiceren van 

Horeca-vergunningen en van aanvragen bij de Omgevingsdienst 

  
  

 

Op 15 september 2019 heeft u een raadsadres gestuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam. 

Het raadsadres ziet op het niet (meer) publiceren van aanvragen van horeca-vergunningen en 

aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op 9 oktober 2019 heeft de 

gemeenteraad besloten het raadsadres ter afhandeling in handen van het college te stellen. 

Hierbij reageren wij op uw raadsadres.  

 

 

Kern van het raadsadres  

Er zijn u een tweetal zaken opgevallen ten aanzien van de wijze van publiceren van aanvragen en 

besluiten binnen de gemeente.  

 

Als eerste merkt u op dat het bericht heeft ontvangen dat de gemeente stopt met het publiceren 

van vergunningsaanvragen voor horeca. Dit acht u een vreemde gang van zaken. U pleit er voor 

dat burgers, die als direct betrokkenen hun buurt goed kennen, kunnen meekijken met aanvragen 

en geen informatie wordt onthouden. Als tweede heeft u onlangs opgemerkt dat diverse 

vergunningsaanvragen ‘verstopt’ zijn bij de Omgevingsdienst en niet zichtbaar zijn voor 

belanghebbenden. Naar uw mening moet alle informatie omtrent aanvragen, dus ook van de 

Omgevingsdienst, eenvoudig voor alle Amsterdammers beschikbaar zijn.  
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Reactie op het raadsadres 

Allereerst bieden wij u onze excuses aan voor onze late reactie op uw raadsadres. Ten aanzien van 

de inhoud hiervan merken wij het volgende op.  

 

 

 

Niet meer publiceren van (alle) vergunningsaanvragen voor horeca 

Met betrekking tot uw signaal dat niet alle horeca aanvragen en besluiten worden gepubliceerd 

reageren wij als volgt. In een eerder stadium is ambtelijk besloten om stedelijk niet alle horeca-

aanvragen te publiceren, maar alleen die aanvragen die impact hebben op de woon- en 

leefomgeving. Hierbij gaat het om nieuwe horeca, terrassen, wijziging van exploitatie (bv van dag- 

naar avondzaak of van restaurant naar café) en overlast gevende horeca zaken. Besloten werd om 

aanvragen voor bijvoorbeeld verlenging van een bestaande vergunning waarbij er niets wijzigt met 

betrekking tot terras, openingstijden etc. niet meer te publiceren. Belanghebbenden die een 

zienswijze hebben ingediend krijgen immer een afschrift van het genomen besluit toegezonden. 

De gedachte achter deze besluitvorming was om tot een werkwijze te komen waarbij zowel de 

omwonenden/ belanghebbenden worden voorzien van de voor hen meest relevante informatie, 

als de kosten voor de gemeenschap zoveel mogelijk worden gereduceerd.  

 

Naar aanleiding van uw raadsadres en overige ingekomen signalen is deze werkwijze geëvalueerd. 

Besloten is om de hierboven omschreven stedelijke lijn aan te passen en om over te gaan tot 

publicatie van alle horeca aanvragen en besluiten. Dit is inmiddels als zodanig vermeld op de 

gemeentelijke website. De integrale publicatie wordt de komende maanden door de stadsdelen 

verder uitgewerkt en vorm gegeven. Dit gebeurt in nauw overleg met de stedelijke informatie 

commissaris die door ons college is aangesteld om het actief openbaar maken van informatie te 

borgen. Beperkte publicatie past niet meer in het huidige tijdvak van transparantie en 

openbaarheid. Tevens sluit deze nieuwe werkwijze goed aan bij ons speerpunt om het actief 

openbaar maken van informatie te borgen in de ambtelijke organisatie. 

 

 

Aanvragen verstopt bij Omgevingsdienst 

Met betrekking tot uw signaal dat diverse aanvragen voor locaties binnen Amsterdam verstopt zijn 

op de site van de Omgevingsdienst reageren wij als volgt. Wij zijn met u van mening dat het 

publiceren op verschillende (web)locaties van aanvragen en besluiten verwarrend is en kan leiden 

tot een gebrekkige informatievoorziening voor omwonenden.  

 

 

Wij hebben inmiddels onze gemeentelijke website aangepast om deze situatie op te lossen. Op de 

site van de gemeente Amsterdam is onder het kopje ‘Kennisgevingen en bekendmakingen’ een 

weblink geplaatst die direct doorverwijst naar de website van de OD NZKG. Op deze website staan 

alle aanvragen en besluiten die de OD NZKG afhandelt namens de gemeente Amsterdam. Op de 

website van de gemeente Amsterdam is bij de weblink een aanvullend tekst geplaatst die de rol 

van de OD NZKG binnen de gemeente Amsterdam nader toelicht.  
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Op deze wijze zijn de aanvragen en besluiten die zowel door de gemeente Amsterdam zelf worden 

afgehandeld, als door de uitvoerende organisatie dit namens de gemeente Amsterdam doet, via 

één portaal vindbaar.  

 

Verder merken wij op dat u tevens per email automatisch op de hoogte kunt worden gehouden 

van ontwikkelingen in uw buurt via de attenderingsservice ‘berichten over uw buurt’ op 

overheid.nl. Hierbij zijn zowel de gemeente Amsterdam als de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied als deelnemer aangesloten.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 
Hoogachtend,   
  
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
 
 

 
 
Marieke van Doorninck  
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid  

 

 

 

 


