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Onderwerp: Verzoek om handhaving vergunning restaurant Entrepot 

 

 

Geacht college, 

 

Met deze brief verzoeken wij u toe te zin op de naleving van de geldende regelgeving en handhavend 

op te treden tegen overtredingen, waaronder met name van de voorschriften bij de 

exploitatievergunning en van de voorschriften van art. 8.1 onder m. van het geldende 

bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad (horeca 4) voor het restaurant Entrepot gevestigd aan het 

Entrepotdok 7 – 8 te Amsterdam. 

 

Feitelijke situatie 

Er is een vergunning verleend voor de exploitatie van een restaurant (horeca 4). De exploitant heeft in 

het perceel echter zonder vergunning ook een café gevestigd. In het voorste gedeelte van het perceel is 

een café ingericht met een biljarttafel en een bar, met daaromheen een aantal tafeltjes met stoelen 

(circa 20 zitplaatsen).  

In het achterste gedeelte staan de tafels met circa 80 stoelen voor het restaurant. De exploitant nodigt 

op internet bezoekers uit om het café te bezoeken. Zie bijgaande screenshots van de facebook pagina, 

en het YouTube filmpje van de firma waarin de eigenaar uitnodigt om langs te komen voor een glas 

wijn of het leggen van een biljartje. 

Aldus worden dranken geschonken als zelfstandige activiteit en  zonder dat dit nevengeschikt is aan 

het nuttigen van een maaltijd ter plaatse. 

 

Conclusie: Men overtreedt art. 3.8 lid 1 van de APV en art. 8.1 onder m. van het geldende 

bestemmingsplan.  

 

Waarom dit handhavingsverzoek 

Wij ondervinden als eigenaren en bewoners van naburige woningen ernstige geluidshinder van het 

betreffende café. De overlast doet zich met name voor vanaf ongeveer 23 uur. Vanaf dat moment is het 

restaurant nagenoeg leeg en wordt alleen het café bezocht. Bezoekers gaan geregeld naar buiten om 

voor de deur te roken, vaak met het glas in de hand. Restaurantbezoek vindt vaak plaats in een andere 

sfeer dan cafébezoek terwijl ook de hoeveelheid alcoholische dranken die genuttigd worden vaak 

verschilt. Doordat sprake is van een ander publiek in een andere stemming dan bij een restaurant is de 

omgeving veel onrustiger. Aangezien het restaurant een vergunning heeft tot 1 uur in de nacht en in 

het weekend tot 3 uur, worden wij iedere dag dat het Entrepot is geopend een groot deel van de nacht 

in onze nachtrust gestoord door luid pratende, zingende of schreeuwende bezoekers. Als gevolg van 

deze geluidshinder wordt ons woon- en leefklimaat in deze stille woonbuurt nadelig beïnvloed. 



Wij slapen aan de ‘stille zijde’ van de woning, aan het water van het Entrepotdok. Dit water draagt ver 

en intens qua geluid, vooral laat op de avond en in de nacht wanneer het verder stil is. De bebouwing 

is hoog en dicht aaneen zodat het geluid kaatst en niet weg kan. Qua geluidsoverlast verwijzen wij in 

dit verband bovendien naar de gemeentelijke nota Amsterdams Geluidbeleid, Hogere waarde Wet 

geluidhinder, 2016 waarin staat dat mensen aan de stille zijde van hun woning in een slaapkamer met 

open raam moeten kunnen slapen. De nota stelt: ‘Geluidsoverlast kan slaapverstoring, stress en 

ergernis veroorzaken en bij hogere geluidniveaus ook hart- en vaatziekten, leerachterstand en 

sociale verstoring. (…) Voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is in elk geval nachtrust van 

essentieel belang. In dat verband is belangrijk dat geslapen kan worden met geopend raam bij een 

aanvaardbare geluidbelasting.’ 

De zaak is nu ruim twee maanden open en we bemerken dat de bekendheid bij het publiek is 

toegenomen. Daardoor vindt de overlast ook in oplopende mate plaats. Het gaat bovendien om een 

jong, luidruchtig ingestelde publiek dat niet afkomstig is uit de buurt zelf. Bovendien zal de 

geluidsoverlast die door het café wordt veroorzaakt in de periode met hogere temperaturen en langere 

dagen zonder twijfel verder toenemen. Café publiek dat de gehele avond en nacht rokend en drinkend 

voor het Entrepot rondhangt in de doodlopende straat, aan het water zit en luid praat of erger, zal de 

nachtrust van omwonenden tot laat in de nacht onmogelijk maken. 

Verzoek  

Wij verzoeken u derhalve om handhavend op te treden tegen de onrechtmatige exploitatie van een café 

in het Entrepot, zodat er een eind komt aan de ernstige overlast die wij ondervinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

B.Boelaars, Plantagekade 8, 1018 ZV Amsterdam 

A.Boelee, Plantagekade 7 

D.Nijen Twilhaar, Plantagekade 10, 

B.Wellink, Plantagekade 6 

Etc 

 

 



 
 

 

https://youtu.be/-cjqXCvATb4 

 

https://youtu.be/-cjqXCvATb4

