
P a g i n a  | 1 van 3 
 

Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Kerkstraat 123 ● 1017GE Amsterdam 
Tel. 020 -638 22 05 ● e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl 
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Amsterdam, 2 september 2019 
 
Betreft: handhavingsverzoek terras bij gebouw de Bazel 
 
 
Geachte leden van het bestuur, 
 
 
In de Bazel is op de eerste verdieping horecagelegenheid ten behoeve van bezoekers van het 
Stadsarchief, tentoonstellingen  enzovoorts. Sinds 2016, waarschijnlijk al eerder, Café de Bazel 
genoemd. Er staat overdag ook een terras aan de kant van de Vijzelstraat, waar geen terrasgrenzen 
zijn aangegeven, en waar doorgaans te weinig ruimte is voor passsanten. Notabene op een heel 
breed trottoir. 
Wij hebben wel eens bedienend personeel daarop aangesproken, waarop dan een 
schouderophalend “daar ga ik niet over” volgde. 
Er is bij een MORAmelding over dit terras ook eens de vraag gesteld of dat terras eigenlijk een 
vergunning heeft omdat er geen terrasgrenzen zijn aangegegeven. Daar is niet op geantwoord. 
 
Wij hebben een sterk vermoeden dat het hier om een niet vergund terras gaat, dat hier helemaal 
niet zou mogen staan, om de volgende redenen: 
 
 
Uitvoeringsnotite Horeca 2014 
Het kan zijn dat de horecagelegenheid in het gebouw ooit als additionele horeca vergund is. Daarbij 
is geen terras in de openbare ruimte toegestaan. 
2.4.2 Uit de voorwaarden voor additionele horeca:  
4. De horeca-activiteiten moeten door de instelling zelf worden geëxploiteerd. 
5. De horeca mag niet zelfstandig worden uitgeoefend en mag niet afzonderlijk 
toegankelijk zijn van de hoofdfunctie. Wanneer er sprake is van zelfstandige 
toegankelijkheid of van uitoefening los van de hoofdfunctie is er geen directe relatie 
meer met de hoofdfunctie, maar gaat het om zelfstandige horeca-activiteiten. Deze 
vallen dan onder één van de zelfstandige horecacategorieën. Ook is het niet 
toegestaan reclame te maken voor de horeca en een terras te exploiteren. 
 
Wij concluderen hieruit dat er dus waarschijnlijk sprake is van zelfstandige horeca-activiteiten. 
Immers, de horeca is is niet alleen van binnenuit toegankelijk, maar ook  via een aparte deur aan de 
straatkant. Wij lezen in punt 5 dat er geen terras geëxploiteerd mag worden. Of hoorde dat toch nog 
bij de additionele horeca? 
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Terrassenbeleid Amsterdam Centrum 2011, gewijzigd vastgesteld op 14 oktober 2015 
 
Als de zelfstandige horecafunctie café is of restaurant/lunchroom, dan heeft de exploitant in ieder 
geval ook te maken met de geldende terrasregels. Dan zien wij niet hoe dit terras vergund zou 
kunnen zijn. 
 
Pag.6    De vergunde afmeting van het terras wordt duidelijk aangegeven. In principe zullen hiervoor 
punaises gebruikt worden. 
 
Er zijn hier geen terrasgrenzen aangegeven. Het zal de oorzaak zijn van de smalle doorloopruimte. 
 
5.6 Terrassen bij horecabedrijven die niet op de begane grond zijn gevestigd  
In het stadsdeel is een aantal horecabedrijven op hoger gelegen verdiepingen en in het souterrain 
gevestigd. Deze bedrijven hebben geen recht op een terras omdat zij niet voldoen aan de eis dat een 
terras uitsluitend recht voor de gevel van het horecabedrijf mag worden geplaatst. Er is immers geen 
toezicht op deze terrassen. Het toezicht houden op een terras door middel van cameratoezicht is 
niet toegestaan, omdat er bij ongeregeldheden of overlast direct ingegrepen moet kunnen worden. 
Recht tegenover de gevel wil zeggen dat alleen op de begane grond gevestigde horecabedrijven in 
aanmerking komen voor een terras. Indien horecabedrijven een uitgiftepunt op de begane grond 
hebben is het wel mogelijk een terras te exploiteren. Er is dan sprake van een terras direct aan de 
gevel en het toezicht is gewaarborgd.  
 
Deze horecaonderneming bevindt zich op de eerste verdieping, maar het terras op straatniveau. Er is 
geen toezicht vanuit de lunchroom op het terras en de klanten. Op de benedenverdieping bij de 
ingang zijn enkele zitplaatsen, maar er is daar geen personeel, en geen sprake van een uitgiftepunt. 
 
4.1     indien het terras niet wordt geëxploiteerd, dienen alle terrasobjecten te worden opgeruimd. 
Indien terrasmeubilair op straat wordt opgeslagen dan moet dit tegen de gevel en op de plek waar 
het terras mag staan te gebeuren; 
Pag.6 Opslag op straat gebeurt op een zodanige manier dat gebruik van het meubilair tijdens de 
opslag niet mogelijk is. Het opgeslagen meubilair doet geen afbreuk aan de publieke functie van de 
openbare ruimte. 
 
Op de foto (30 agustus 17:30) is te zien dat het terrasmeubilair niet tegen de gevel is opgeslagen. Op 
de tafels kan men zitten. 
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Horecavergunningen op de kaart 
De gemeente laat hier alle horecavergunningen zien, inclusief additionele en culturele horeca, 
alsook alle vergunde terrassen. In/bij gebouw de Bazel is echter geen enkele vergunning 
aangegeven. Niet voor een terras, niet voor horeca. 
 
Verzoek tot handhaven 
Wij verzoeken u tot handhaving over te gaan: 
1. De faciliteiten voor de bezoekers van de Bazel zijn onmisbaar, maar het is niet terecht als daar 

geen vergunning voor is. Als dat slechts een omissie is op “Horecavergunningen op de Kaart” 
hopen we dat dat hersteld wordt en vervalt uiteraard dit deel van het verzoek. 

2. Gezien het bovenstaande is een terras echter niet toegestaan. Er is geen functionele relatie 
tussen de Bazel en een terras, en toezicht ontbreekt. 

3. Indien er toch ooit een terrasvergunning voor afgegeven is zouden wij graag vernemen op welke 
gronden, en wat de vergunning dan behelst. 
Toen er voor het eerst tafels buiten kwamen, wekte dat al verbazing, een ontsiering van het 
gebouw en de ruimte erlangs. Maar het waren toen een paar kleine tafeltjes die samen een 
terrasje vormden van hooguit 80 cm diep. Het is tegenwoordig veel groter, en zodanig geplaatst 
dat klanten achteruit gaan schuiven en dan in de loopruimte zitten. Kort geleden zijn er nog 
meer bijgeplaatst. 

4. Als er een terrasvergunning is, dan vragen wij om een duidelijke terrasafscheiding en 
regelmatige handhaving tegen uitwaaiering (vooral tijdens en na lunchtijd is dat het geval). 

5. Het terrasmeubilair wordt na sluitingstijd min of meer ingeklapt maar niet tegen de gevel gezet.  
Er wordt onnodig veel ruimte op het trottoir hierdoor in beslag genomen. 
 

Dan hopen wij dat bezoekers van de Bazel en andere passanten weer veilig en comfortabel op dit 
mooie stukje stad kunnen lopen. 
 
 
Hoogachtend,  
 
Namens het Wijkcentrum d´Oude Stadt  
 


