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Regio 11 oktober 2018

WAAROM ZOU JE ALS AMSTERDAMMER NOG NAAR HET CENTRUM GAAN?

Stad zal nog meer veranderen
Al twee decennia is Raoul Meester advocaat van vele ondernemers in de
stad. Hij loopt vaak op tegen besluiten van de gemeente. „Vaak worden
regels om de regels gevolgd. Er wordt te weinig gekeken naar de
leefbaarheid. De vertrutting in de stad is terug.”

Advocaat Raoul Meester hekelde het beleid rondom handgranaten in de stad. „Het beleid ging niet over
de vraag of de betrokken ondernemer fout zat.” foto RICHARD MOUW

Over een paar dossiers maakt de raadsman zich de afgelopen tijd erg druk. Het beleid
van de gemeente rondom de vip-tafels, de handgranaten, maar ook de drukte in de stad.
Dat laatste zorgt voor een heel ander ondernemersklimaat dan we in Amsterdam
gewend zijn. De advocaat denkt dat we nog maar aan het begin van de verandering
staan. Steeds minder Amsterdammers komen nog in de binnenstad. „Alles binnen de
ring wordt centrum.”

 

Waarom komen Amsterdammers steeds minder in de binnenstad?
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Waarom zou je als Amsterdammer nog naar het centrum gaan? De huren van
winkelpanden worden steeds hoger. Daardoor krijg je andere winkels, die zich op de
bezoeker in plaats van de Amsterdammer richten. De creativiteit wordt daarmee de
binnenstad uitgedrukt. Zo zullen in de Negen Straatjes de knuffelwinkels weggaan. Dat
komt alleen door de hoge huren. Dat is helaas hoe de markt werkt.

 

Hoge huren? Het is dus gewoon een vastgoedkwestie?

Vastgoed is zo ingesteld dat veel beleggers zich op de stad storten. Hun drijfveer is
rendement. En de prijzen van vastgoed stijgen al een tijd. Mijn voorspelling is dat dat
ook nog een hele tijd door zal gaan. Het is volgens mij dan ook onvermijdelijk dat
stadsdeel West het Centrum zal volgen. Ook Oost komt aan de beurt. Er komen daar
steeds meer yuppen te wonen. West had het afgelopen jaar al de op een na hoogste
stijging van onroerendgoedprijzen in heel Nederland. En het zijn al lang niet meer
Nederlandse beleggers, maar ook buitenlandse partijen die op de Amsterdamse markt
zijn gesprongen. In Zuid, Oost en West krijg je binnen niet al te lange tijd hetzelfde
effect als nu al in het Centrum plaatsvindt.

 

Is het lastig voor de ondernemers?

De verandering van de stad kun je niet meer wegdenken. Daar lopen lokale
ondernemers ook tegenaan. Zij zien de Amsterdammer minder vaak komen. Het is heel
lastig om als ondernemer een leuk lokaal publiek te bereiken met een zaak die ook de
toerist bedient. Een toerist verwacht een ander type zaak dan de lokale bevolking
verwacht. Het lokale publiek gaat dan ook steeds minder uit in de klassieke
uitgaansgebieden. De toerist wordt tegenwoordig op de pleinen bediend. Een
Amsterdammer gaat minder snel koffie drinken op het Leidseplein. En die komt ook
niet meer naar het Rembrandtplein om naar het Rembrandtplein te gaan, maar komt
alleen nog in die ene specifieke zaak. Het is echt veranderd. Buiten het centrum heb je
nog wel lagere huurprijzen. Dat zorgt voor veel meer creativiteit bij ondernemers.

 

Ander onderwerp. Zaken waar handgranaten voor de deur lagen, werden direct
gesloten. Was dat goed? Of fout?

De burgemeester heeft niet zoveel bevoegdheden, maar openbare orde is er wel een.
Burgemeester Van der Laan begon de zaken te sluiten. Zo’n handgranaat heeft van
zichzelf al een enorme impact op een ondernemer. Dat je daar in eerste instantie als
gemeentebestuur hard op reageert, begrijp ik wel. Maar criminelen hebben het een
onderdeel laten worden van hun strategie. Want als je een handgranaat voor de deur
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neerlegt, weet je dat de zaak wordt gesloten. Dan heb je in één dag een concurrent
minder. Als gemeente faciliteer je dan in feite criminelen.

 

Leidde dat tot onredelijke sluitingen dan?

Handgranaten werden de afgelopen tijd neergelegd bij zaken als ABE, In The City, Suzy
Wong, maar ook bij een frietkot. Het beleid ging niet over de vraag of de betrokken
ondernemer fout zat. Bij Suzy Wong is er een neergelegd bij een kliko door iemand met
een helm op een scooter. Daarvan heeft de politie aangegeven dat er geen probleem was
met de betrokken ondernemer. Toch bleef de zaak gesloten. Terwijl er geen
aanwijzingen waren om dat te rechtvaardigen.

 

De nieuwe burgemeester lijkt het beleid te hebben veranderd. Is dat verstandig?

Eigenlijk had tijdelijk burgemeester Van Aartsen al een verandering moeten inzetten.
Maar Van Aartsen voelde Amsterdam niet aan. Die had geen mening en geen visie. Hij
was meer ambtenaar dan burgemeester. Halsema lijkt wel gevoel te hebben bij de stad.
Ze gaat er genuanceerder mee om.

 

Het eerste wapenfeit was dat ze restaurant Marovaan in West niet sloot.

En dat terwijl hier het explosief tot ontploffing kwam. Ik neem aan dat het een wijziging
van het beleid is en dat het geen willekeur betrof. Het was de zaak van de dochter van
voormalig stadsbestuurder Baâdoud. Ik mag aannemen dat Halsema hetzelfde besluit
had genomen als het niet de zaak van zijn dochter was. Halsema moet niet de schijn van
vriendjespolitiek wekken. En dat het nieuwe beleid ook geldt voor zaken van
ondernemers die geen familie zijn van oud-stadsbestuurders. Wij zullen haar daaraan
houden.

 

Dan hebben we in de stad nog het gevecht van de gemeente met zogeheten vip-tafels.

De stad wil strenger optreden tegen criminelen. Maar het probleem van de vip-tafels
speelt maar bij een paar clubs. Het zijn tafels in uitgaansgelegenheden waarvoor je een
stevig bedrag betaalt om er te mogen zitten. Maar het beleid op dit vlak is aan het
doorslaan. Het wordt crimineel gemaakt.

 

Hoezo?
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Het is te kort door de bocht om vip-tafels weg te zetten als besmet. Ik zeg niet dat
witwassen niet bestaat, maar de nuance is er niet bij de gemeente. En alle clubs
uitsluiten van cash-betalingen vind ik nogal wat. Dat is gewoon vertrutting. Welk
probleem ben je dan aan het oplossen? Er komt ooit nog een keer een procedure of de
overheid wel mag bepalen of zij een wettig betaalmiddel mag verbieden. Het wordt
criminogeen verklaard. Dat gaat te ver.


