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Datum 1 juli 2020  
Ons kenmerk THOR20-01210  / UIT-20-03047  
Uw kenmerk   
Behandeld door S.P.C. Bijlmakers, directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte,  

afdeling Ondersteuning Operatie, 06 53485674, s.bijlmakers@amsterdam.nl 
Bijlage - 
Onderwerp Besluit op verzoek om handhaving verhuurfietsen Amstelbike, Westermarkt 5a 
  

Geachte heer Van der Heijden, 
 
U hebt op 2 februari 2020, namens Wijkcentrum d’Oude Stadt, een brief gestuurd. In deze brief verzoekt 
u ons handhavend op te treden tegen de commerciële verhuurfietsen die door Amstelbike, gevestigd 
aan de Westermarkt 5a, in de openbare ruimte worden gestald. Op 14 juni 2020 heeft u wederom een 
verzoek tot handhaving van deze commerciële verhuurfietsen ingediend. Dit omdat er vanwege de 
Coronamaatregelen tijdelijk geen bedrijfsvoering was bij genoemd bedrijf, maar dit sinds eind mei weer 
als vanouds is. U verzoekt het eerdere handhavingsverzoek weer op te pakken. 
 
Verzoek om handhaving  
Voor bestuursorganen geldt in principe een beginselplicht tot handhaving. Dit betekent dat indien er 
sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, en een bestuursorgaan wordt verzocht hier 
handhavend tegen op te treden, het bestuursorgaan in principe gehoor moet geven aan het 
handhavingsverzoek. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan 
weigeren handhavend op te treden. Dit kan zich voordoen als er concreet zicht op legalisatie bestaat. 
Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen 
belangen dat van optreden in die concrete situatie dient te worden afgezien. 
In onderhavig geval is er echter geen concreet zicht op legalisatie en is er anderszins ook geen sprake 
van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan afgezien kan worden van handhavend optreden. 
Wij zijn hierdoor gehouden handhavend op te treden. 
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Overwegingen ten aanzien van uw verzoek om handhaving 
Wij hebben Amstelbike aan de Westermarkt 5a reeds op 22 maart 2017 een last onder dwangsom 
opgelegd. Deze last houdt in dat genoemd bedrijf een dwangsom verbeurt indien het bedrijf fietsen die 
door het bedrijf worden verhuurd, in strijd met de daarvoor geldende regels in de openbare ruimte stalt. 
 
Op het stallen van verhuurfietsen bij verhuurbedrijven zijn zowel de Algemene Plaatselijke Verordening 
(verder: APV, artikel 4.3) als de ‘Nadere regels voor winkeluitstallingen en reclameborden in stadsdeel 
Centrum’ (verder: Regels winkeluitstallingen) van toepassing. 
Op grond van de Regels winkeluitstallingen is het winkels toegestaan om een winkeluitstalling te 
hebben, mits er sprake is van spullen die tot het reguliere (verkoop)assortiment van die winkel behoren. 
Deze winkeluitstalling mag maximaal 2 meter in de breedte en 50 centimeter in de lengte zijn. De 
uitstalling mag uitsluitend vóór de eigen winkelgevel en onmiddellijk tegen die gevel worden geplaatst. 
Bij een winkel mogen maximaal twee winkeluitstallingen worden geplaatst, elk met de hierboven 
genoemde afmetingen. Een winkeluitstalling is alleen toegestaan indien er nog 1,50 meter 
doorloopruimte voor voetgangers vrij is, tussen de winkeluitstalling en de trottoirrand. De uitstallingen 
mogen alleen buiten worden gezet tijdens de uren dat de winkel voor publiek geopend is.  
 
Gelet op de afmeting van de uitstallingenstrook hebben wij bepaald dat er per uitstallingenstrook de 
navolgende aantallen fietsen/bromfietsen mogen worden geplaatst: 
- twee traditionele fietsen of 
- één bakfiets of 
- één tandem of 
- één bromfiets. 
Het is aan de exploitant van de winkel zelf om, binnen de regels die hier aan worden gesteld, te bepalen 
wat voor fietsen in de uitstallingenstrook worden geplaatst. 
 
Gelet op de breedte van het winkelpand van Amstelbike en de aanwezige toegangsdeur bij dit pand, kan 
slechts één uitstallingenstrook van 2 meter in de breedte en 50 centimeter in de lengte geplaatst 
worden. In deze uitstallingenstrook, die vóór het eigen winkelpand gesitueerd moet worden, kan 
exploitant bovengenoemde aantallen huurfietsen plaatsen.  
 
Controle maandag 8 juni 2020 
Tijdens een controle op maandag 8 juni 2020 is door een toezichthouder van de directie Toezicht en 
Handhaving Openbare Ruimte, gebied Centrum, geconstateerd dat Amstelbike een aantal fietsen dat 
door het bedrijf wordt verhuurd in de openbare ruimte heeft gestald. Deze fietsen zijn herkenbaar als 
zijnde verhuurfietsen van Amstelbike. Het betreft namelijk zwarte fietsen, met op het frame een gele 
sticker met de tekst ‘Amstel rent a bike’ en de ondertekst ‘Westermarkt 5A tel: +31(0) 20 6204096 
www.amstelbikes.com’. Ook op het achterspatbord, de kettingkast en de achtervork zijn gele stickers 
met genoemde tekst aangebracht. Ook is er een cijfer op de fiets aangebracht en is er aan het stuur een 
zwart mandje bevestigd.  
Genoemde fietsen waren op genoemde dag gestald aan de trottoirrand aan de straatzijde, aan de 
rechterzijde van het aanwezige fietsparkeervak. 
 
Uit deze controle blijkt dat Amstelbike de fietsen in strijd met de regels heeft geplaatst. Deze fietsen zijn 
niet vóór de eigen winkelgevel en onmiddellijk tegen die gevel geplaatst.  
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Begunstigingstermijn van drie dagen 
Naar aanleiding van deze constatering is Amstelbike wederom aangeschreven. Hierbij is exploitant de 
mogelijkheid geboden om binnen drie dagen na verzending van de brief (30 juni 2020), de overtreding 
zelf op te heffen. Dit betekent dat Amstelbike één uitstallingenstrook vóór de eigen winkelgevel en 
onmiddellijk tegen die gevel mag plaatsten. In deze uitstallingenstrook mogen de eerder genoemde 
aantallen (brom)fietsen worden geplaatst.  
Indien wij na deze termijn van drie dagen constateren dat Amstelbike nog steeds niet voldoet aan alle 
voorwaarden van de Regels winkeluitstallingen, verbeurt Amstelbike een dwangsom zoals aangegeven 
in ons dwangsombesluit van 22 maart 2017, te weten € 1.000,-- per constatering, met een maximum van 
€ 5.000,--. Mocht na vijf verbeurde dwangsommen nog steeds niet voldaan worden aan alle geldende 
voorwaarden, dan leggen wij Amstelbike een nieuwe last onder dwangsom op met (fors) hogere 
bedragen. 
 
Bezwaar tegen dit besluit? 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van dit 
besluit bezwaar aantekenen. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze brief. 
 
Hebt u nog vragen? 
Hebt u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met mevrouw S.P.C. Bijlmakers van de 
directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, afdeling Ondersteuning Operatie, 06 53485674 of 
s.bijlmakers@amsterdam.nl.  
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam 
namens het college, 

 
Germaine de Puysseleire 
Afdelingsmanager District Zuid / Zuid Oost en Nieuw West / West 
Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) 
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Bezwaarprocedure 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dit bezwaar opsturen 
naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische Bureau, Postbus 483, 1000 AL 
Amsterdam. U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. 
 
Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld: 
• uw naam en adres; 
• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; 
• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht met het kenmerk of een kopie van 

dit besluit (deze brief) en 
• de redenen voor uw bezwaar. 
 
Let op: een bezwaarschrift schorst niet de werking van een besluit. 
 
Daarnaast kunt u volgens artikel 8:81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam 
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde 
spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een 
bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan: 
 
De Voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam 
Sector Bestuursrecht 
Postbus 75850  
1070 AW  AMSTERDAM 
 
Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden gevraagd. Dat kan via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). De precieze voorwaarden staan op genoemde site. Aan het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. 
 


