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Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,  

afdeling Vergunningen 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

Per email naar horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl 

 

Betreft: Zienswijze aanvraag terrasvergunning door restaurant Entrepot 

 

Amsterdam, 16 februari 2018 

 

Geacht college, 

Hierbij tekenen wij als belanghebbende buurtbewoners bezwaar aan tegen de aanvraag voor een 

terrasvergunning door het restaurant Entrepot gevestigd aan het Entrepotdok 7-8 te Amsterdam. 

Hieronder volgt de onderbouwing van dit bezwaar. 

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam een exploitatievergunning verstrekt aan de exploitant van 

het restaurant Entrepot, hierna aan te duiden als ‘Entrepot’. In december 2017 hebben wij formeel 

bezwaar aangetekend tegen de verstrekte vergunning i.v.m. de te verwachten overlast voor 

omwonenden. De kern van ons bezwaar bestaat eruit dat in deze rustige woonbuurt geen 

horecagelegenheid past met openingsuren die zich tot ver na 23:00 uur uitstrekken en die door haar 

opzet en schaal gepaard gaat met geluidshinder die ons woon- en leefklimaat ingrijpend 

verslechtert.  

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV) 
Het gaat om een nieuwe vergunning die door de gemeente moet worden getoetst aan de wet, in dit 

geval hoofdstuk 3 paragraaf 3 van de APV. 

Artikel 3.11 beschrijft onder welke omstandigheden de vergunning wordt geweigerd. Dit is het geval 

indien het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf nadelig wordt beïnvloed door 

de aanwezigheid van het terras.  

• Het betreft hier een terras aan de openbare weg. Dit heeft tot gevolg dat geen 

geluidsnormen gelden voor stemgeluid en niet-versterkte muziek. Deze regel is bedoeld 

voor een omgeving waarvan wordt aangenomen dat het omgevingsgeluid het geluid van het 

terras overstemt. In dit geval is echter sprake van een stille woonwijk aan een doodlopende 

straat. De bebouwing is hoog en dicht aaneen zodat het geluid kaatst en niet weg kan. 

• Het stille woonkarakter van de straat maakt dat de invloed van een terras van 20 stoelen dat 

gebruikt kan worden van 07.00 tot 03.00 uur onacceptabel is. De nachtrust van 

aanwonenden zal door stemgeluid verstoord worden op onacceptabele wijze, te weten 

continu. 

• Doordat ter plaatse een groot en drukbezocht restaurant gevestigd is dat zich aanprijst als 

nacht-restaurant staat de omgeving al aan hevige druk bloot. 

Conclusie: verlening van de terrasvergunning is in strijd met artikel 3.11 van de APV 2008 (hfst. 3, 

par. 3) en behoort achterwege te blijven. 
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Nederlandse Drank- en Horecawet 
Een terras aan de openbare weg zal met name voor het nuttigen van al dan niet alcoholische 

dranken worden gebruikt. Dit is in strijd met de verleende restaurant vergunning die behoort tot de 

Horeca 4 bestemming (restaurants, koffiehuizen, lunchrooms, ijssalons). 

Conclusie: het verder verruimen van de café-functie door het aanvragen van een terrasvergunning is 

in strijd met de bestaande restaurant vergunning met Horeca 4 bestemming en behoort dus 

achterwege te blijven. 

Amsterdams geluidbeleid 2016 
De geluidshinder die Entrepot veroorzaakt en door uitbreiding met een terras verder zal verergeren, 
is in strijd met het ‘Amsterdams geluidbeleid 2016’. Hierin wordt gesteld dat iedere woning een stille 
zijde heeft. Aan de stille zijde worden bij voorkeur de slaapkamers gesitueerd zodat met open raam 
of deur geslapen kan worden. In ons geval is deze ‘stille zijde’ gesitueerd aan het Entrepotdok. 

Conclusie: het vestigen van een terras als verlengstuk van het cafégedeelte van het Entrepot is in 

strijd met het Amsterdams geluidbeleid en behoort dus achterwege te blijven. 

Gedrag van de horeca-exploitant 
Intussen is ook duidelijk geworden dat de horecaexploitant van het begin af aan de intentie had om 

het restaurant ‘uit te bouwen’ tot een café-restaurant. Dit blijkt wel uit het feit dat het ‘restaurant’ 

duidelijk uit twee onderdelen bestaat:  

- Het voorste gedeelte direct grenzend aan de ingang dat als café is ingericht met poolbiljart, 

cafétafels en een grote bar. Dit nachtcafé zal ver na middernacht geopend zijn. 

- Het achterste gedeelte met ruimte voor 80 zitplaatsen en grenzend aan de keuken. Dit is het 

restaurant gedeelte. 

Opmerkelijk genoeg heeft het Entrepot de afgelopen tijd bij diverse gelegenheden (behandeling 

bezwaarschrift omgevingsvergunning, overleg met diverse omwonenden) uitgesproken geen terras 

te willen inrichten. Door deze aanvraag in te dienen kwalificeert de horeca-exploitant zich als een 

onbetrouwbare partij, die willens en wetens voorbijgaat aan de belangen van omwonenden en ten 

koste van alles zijn eigenbelang najaagt. Wij hebben ons daarom voorgenomen om ons hiertegen 

met alle mogelijk middelen te verzetten. 

Parkeerruimte voor fietsen en scooters 
He Entrepot trekt iedere avond dat het geopend is vele tientallen bezoekers van buiten de buurt. De 

straat is er niet op berekend om alle fietsen en scooters van restaurantbezoekers onder te brengen. 

Wij stellen daarom de gemeente Amsterdam voor om in plaats van een terras de parkeerruimtes 

voor het restaurant te benutten als parkeerruimte van fietsen en scooters en daarvoor passende 

voorzieningen in te richten. Bovendien blijft dan de vrije doorgang op het trottoir voor het 

restaurant gewaarborgd. 
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Deze zienswijze is ondertekend door 29 bewoners in het appartementencomplex de Plantage. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bert Boelaars, Plantagekade 8, 1018 ZV Amsterdam (bert@bertboelaars.nl) , 020 - 6268830 

Dick en Petra Klick, Plantagekade 3, dick.click@outlook.com 

Barbara Wellink-Hengerer, Plantagekade 6, b.wellink1@kpnmail.nl 

Andre Boelee, Plantagekade 7, andre@boelee.nl 

Cécile Tonnaer, Plantagekade 7, cecile@boelee.nl 

Bert Boelaars, Plantagekade 8, bert@bertboelaars.nl  

Wim Munsterman, Plantagekade 9, j.munsterman7@upcmail.nl  

Agnes Calkoen, Plantagekade 12, acalkoen@xs4all.nl 

Steve Kwogo en Nynke Nauta, Plantagekade 13, n.nauta@rami-yokota.com 

Corinna van Schendel en Ernst van den Boogaart, Plantagekade 14 en 15, 

cvanschendel@iplantage.nl 

Jan Veldhuis en Marcel van Walt van Praag, Plantagekade 17, veldhuis@xsmail.com 

Mela Beinema, Plantagekade 19,  mela.beinema@planet.nl 

Mieke Poot, Plantagekade 20, mieke.poot@kpnmail.nl 

Harm Jan Mulder en Andre IJssel, Plantagekade 21, harmjanmulder@hotmail.com  

Dries van Brummelen en Ary-Jan van der Meer, Plantagekade 22, ajvandermeer@icloud.com 

Herman Winkel Plantagekade 35, h.winkel55@gmail.com 

J. Daniels en M. Brainich Plantagekade 36, daniels@owl.nl 

John Wassington, Plantagekade 51, jhwsabina@gmail.com  

S.J.P. Louwers en B. Kruijs, Plantagekade 62, bkruijs@gmail.com 

Ton en Petra de Gee, Plantagekade 63, degee.meerburg@gmail.com  
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