
Vraag: is  de stad uit balans of het stadsbestuur? 
Als zelfbenoemd plaatsvervangend woordvoerder van het college van B&W en het DB van 

het stadsdeel zal ik deze vraag behandelen aan de hand van ons spraakmakende hotelbeleid, 

en wel middels onze beproefde systematiek van diagnose en therapie. 
 

1981: Er verschijnt een hotelnota. 

Diagnose: Er zijn in de jaren zeventig veel teveel hotels bij gekomen.  

Onze therapie: Nog méér erbij bouwen, namelijk 150 hotelkamers per jaar. 
 

1985: Eindelijk een nieuwe hotelnota! 

Diagnose: Er zijn te weinig hotels bij gekomen sinds 1980. 

Onze therapie: Nog méér erbij bouwen, vanaf nu 250 hotelkamers per jaar. 
 

1999: Eindelijk een nieuwe hotelnota! 

Diagnose: Amsterdam dreigt zijn vierde plaats op de ranglijst van Europese hotelsteden kwijt 

te raken. Een rampzalige ontwikkeling... 

Onze therapie: Nog méér erbij bouwen! Niet meer 150 of 250 hotelkamers per jaar, maar ge-

zien de dreigende ramp flink doorstoten naar 1.000 per jaar. Gelukkig komt dat vooral de 

leefbaarheid van de buurten ten goede. 
 

2007: Eindelijk een nieuwe hotelnota! 

Diagnose: Er zijn de afgelopen jaren helaas te weinig hotels gebouwd. 

Onze therapie: Nog méér erbij bouwen! We móeten die 1.000 per jaar halen. 
 

2016: Eindelijk een nieuwe hotelnota!  

Diagnose: Uit deze evaluatie blijkt dat onze werkbezoeken aan andere werelddelen om toeris-

ten te werven succes hebben gehad: de Chinezen komen eraan! En in plaats van de geplande 

9.000 hotelkamers kwamen er de afgelopen 9 jaar 11.000 bij. Maar als college hebben we 

inmiddels het licht gezien, het wordt ook ons nu echt te bar met al die toeristen, dat kan zo 

niet doorgaan.  

Onze therapie: Nog méér erbij bouwen! Niet langer die oude 1.000 kamers per jaar, we gaan 

naar 1.500 per jaar. Daar is niks aan te doen, want het staat in de nieuwe hotelmonitor. En er 

blijkt ook duidelijk uit hoe belangrijk het is dat we op de rem zijn gaan staan. 
 

Tot zover de centrale stad, maar godzijdank heeft het Centrum zijn eigen hotelnota's. 

De eerste verschijnt in 2007. 
 

2012: Eindelijk een nieuwe hotelnota van het stadsdeel Centrum! 

Diagnose: Het wordt te gek, als het zo door gaat komen er veel te veel hotels in het Centrum. 

Maar aan de andere kant dreigen we ons als Centrum uit de markt uit te prijzen, zo bezien zijn 

er juist weer te weinig hotels. 

Onze therapie: Een evenwichtig beleid, we houden vast aan de 1000 hotelkamers die er in 9 

jaar bij zouden komen. Sommige zuurpruimen beweren dat er geen 1.000 hotelkamers bij 

komen maar 2.000. Fout, want die mensen rekenen de 1.000 hotelkamers langs het IJ er ge-

woon bij. Dat is weliswaar in het Centrum, maar over dat tweede duizendtal gaat de centrale 

stad. Telt dus niet mee. Die zwartkijkers hebben er trouwens ook geen oog voor dat 2.000 

nieuwe hotelkamers i.p.v. 1.000 ook twee keer zoveel werkgelegenheid voor laaggeschoolden 

oplevert, terwijl het juist dáárom gaat.  
 

2013: Eindelijk weer eens een nieuwe hotelnota van het stadsdeel Centrum! 

Diagnose: Het woon- en leefklimaat in ons mooie stadsdeel komt onder al te hoge druk te 

staan met al die nieuwe hotelkamers. 



Onze therapie: Nu dóórpakken, eindelijk een echte hotelstop! Al betekent dat helaas dat er 

toch veel meer dan 1.000 nieuwe hotelkamers bij komen. We maken namelijk een uitzonde-

ring voor de 1.000 kamers die nog op ons lijstje staan. Want onze hotelstop geldt alléén voor 

de hotelkamers die we niet bouwen, en natuurlijk niet voor de hotelkamers die we wél bou-

wen, zoals in Centrum Oost, want daar is het nog lang niet vol. En we maken een derde uit-

zondering voor alle unieke concepten, onder voorwaarde dat de buurtbewoners daar ook echt 

wat aan hebben. Als DB hebben we daarvan ter verduidelijking enkele aansprekende voor-

beelden genoemd, zoals dat hotel waarbij de toiletten worden doorgetrokken met afwaswater. 

Of eindelijk eens een uniek hotel voor theatermakers en filmregisseurs, waar buurtbewoners 

volgens ons ook naar snakken. Behalve dan die paar mensen aan de Raamgracht die geen 

Soho-house willen. Geen ramp, daar vinden we wel een andere mooie locatie voor. 
 

1980-2016: Acht hotelnota's in 36 jaar! 

Diagnose: Het gemeentelijke hotelbeleid is al die jaren niet alleen in onberispelijke conti-

nuïteit en met ijzeren discipline volgehouden, maar ook boven verwachting geslaagd. De ex-

plosieve groei van het aantal hotelkamers maakte immers een even explosieve groei van het 

aantal bezoekers mogelijk tot de huidige 17 miljoen per jaar. Als gemeentebestuur verdienen 

we daarvoor eigenlijk wel een tien met een griffel... 

Onze therapie: Gewoon op dezelfde manier door blijven gaan met afremmen, want anders 

halen we in 2030 nooit 30 miljoen bezoekers! 
 

En dan nu eindelijk de vraag of de stad uit balans is of het stadsbestuur. Misschien wel alle 

twee. 
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