
 

 

 

Terrassen in Oost: wat zijn de regels? horecaoverlast effectiever kan 

worden aangepakt. 

‘Het is voor de gemeente zaak 

om een evenwicht te vinden 

Tekst: Beyza Demirel 

 

Ook al zijn warme en zonnige dagen in de zomer niet gegarandeerd, op een terras in Amsterdam 

Oost wordt een warme en gezellige sfeer gecreëerd. IJburg, Zeeburgereiland, De Indische Buurt, 

het Oostelijk Havengebied, Oud Oost en Watergraafsmeer, krijgen zodoende allemaal een eigen 

karakter. De afgelopen periode is sprake van economische groei en is de verdere ontwikkeling 

van dit stadsdeel toegenomen, waaronder ook de vestiging van diverse terrassen. In dit artikel 

lichten we de regels voor terrassen voor u toe. 

lijkere richtlijnen. In de tabel 

zijn openingstijden van terras- 

sen in Amsterdam Oost terug 

te vinden, voor het zomersei- 

zoen van maart t/m oktober  

en voor het winterseizoen van 

november t/m februari. 

 

Omwonenden 

tussen het aantrekken van 

meer toeristen en uitgaanspu- 

bliek en het voorkomen en 

bestrijden van de hiermee 

gepaard gaande overlast. 

Daarnaast moet een ant- 

woord gevonden worden om 

het kleine aantal ‘asociale’ 

horeca-ondernemingen dat het 

Wet- en regelgeving 

Elke gemeente kan in een Al- 

gemene Plaatselijke Verorde- 

ning (APV) de eigen ‘huishou- 

ding’ regelen. In een APV staat 

de gemeentelijke regelgeving 

op het gebied van openbare 

orde en veiligheid, daar vallen 

ook terrassen onder. De APV 

2008 van de gemeente Amster- 

dam is op basis van artikel 149 

van de Grondwet vastgesteld 

door de gemeenteraad van 

Amsterdam. 

 

Het exploiteren van een terras 

is alleen mogelijk als men be- 

schikt over een vergunning. 

 

 

 

herkenbaar is als een gelegen- 

heid waar tegen vergoeding 

dranken worden geschonken of 

spijzen worden verstrekt voor 

directe consumptie ter plaatse’. 

Vervolgens staat in artikel 3.11 

lid 1 dat de burgemeester de 

vergunning geheel of gedeelte- 

lijk kan weigeren als naar zijn 

horecabedrijf. Het woon- en 

leefklimaat in de directe om- 

geving is dus het belangrijkste 

toetsingscriterium. Daarnaast 

spelen nog andere criteria een 

rol zoals het ondernemersbe- 

lang en verlevendiging van de 

buurt. 

 

Beleid 

Elk stadsdeel van Amsterdam 

publiceert het eigen horecabe- 

leid. Het stadsdeel Oost heeft 

de ‘Horecanota stadsdeel Oost 

2012’, opgesteld (https://www. 

amsterdam.nl/ondernemen/ 

horeca/horeca/horecabeleid- 

per/). 

Dit neemt niet weg dat er 

toch nadelige gevolgen kun- 

nen ontstaan bij het volgen 

van de richtlijnen. Klachten 

over (geluids-)overlast door 

horecagelegenheden komen 

regelmatig voor, niet alleen 

bij de gemeente Amsterdam, 

maar ook bij de Ombudsman 

Metropool Amsterdam. Deze 

ombudsman heeft meegeke- 

ken bij de diverse controles 

die werden uitgevoerd in 

stadsdeel Oost. Verder voert 

hij regelmatig gesprekken met 

de gemeente Amsterdam en 

de politie om te kijken hoe 

leven van omwonenden soms 

onmogelijk maakt effectiever 

aan te pakken. Ik blijf hierover 

meedenken met de gemeente en 

politie,’ aldus de Ombudsman 

metropool Amsterdam (https:// 

www.ombudsmanmetropool. 

nl/Nieuws-Publicaties/article/ 

987/Amsterdam-by-night-). # 

 

Heeft u als omwonende over- 

last van de exploitatie van 

terrassen? Neem dan contact 

op met HJS. De Ombudsman 

Metropool Amsterdam is ook 

één van de samenwerkings- 

partners van HJS. 

Volgens artikel 3.1 lid 1 onder 

C van deze APV 2008 van de 

gemeente Amsterdam is een 

terras ‘een buiten de besloten 

ruimte liggend deel van een 

horecabedrijf  dat  als  zodanig 

oordeel het woon- en leefkli- 

maat in de omgeving van het 

horecabedrijf, de openbare 

orde of de veiligheid nadelig 

wordt beïnvloed (overlast) 

door de aanwezigheid van het 

In de inleiding van deze nota 

staat dat Oost door diverse 

media ‘het Brooklyn van de 

stad’ wordt genoemd. De 

komst van dit horecabeleid 

heeft geresulteerd in duide- 

BOOT-Oost/HJS: Batjanstraat 1b, 1094 RC Amsterdam 

inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur 

telefoon: 020 - 665 80 15 

algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82 

telefonisch bereikbaar van ma-do van 09:00-17:00 uur 

website HJS: www.hva.nl/hetjuridischspreekuur 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt

in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

http://www/
http://www.hva.nl/hetjuridischspreekuur

