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Betreft: Uitblijven reactie brieven 9 september en 2 november
Geachte heer Everhardt,
Op 9 september en op 2 november heeft de Amsterdamse rondvaartbranche zich middels een
tweetal brieven tot u gericht met het verzoek aandacht te geven aan de zware omstandigheden
waarin de branche zich momenteel bevindt. In de brief van 2 november vragen wij u expliciet om
uitleg waarom de gemeente Amsterdam wel precario voor ligplaatsen in het water heft, terwijl deze
voor terrassen is kwijtgescholden. In deze brief vragen wij om de rondvaartbranche een gelijke
behandeling als de horeca te geven. Op geen van beide brieven heeft het college van B&W
gereageerd.
Tijdens het bestuurlijk overleg van maandag 23 november heeft het college bij monde van
wethouder Dijksma toegezegd een reactie op de brieven te sturen, hetgeen tot op heden nog niet is
gebeurd.
In het verslag van het ondernemersoverleg van Amsterdam City op 17 november 2020, waarbij u
aanwezig was, valt te lezen dat “De wethouder meldt dat de gemeente de vermakelijkheidsretributie
en de precario voor rondvaartrederijen niet gaat schrappen.”
Klaarblijkelijk heeft u onze brieven gelezen en aan de hand daarvan een besluit genomen. Wij zouden
het op prijs stellen middels een brief een formele reactie van u te ontvangen, waarin u tevens ingaat
op de redenen waarom u meent de sector niet tegemoet te hoeven komen.
In de Nota Varen deel 1 schrijft het College: “De passagiersvaart is in bezoekersaantallen de grootste
toeristische attractie van Amsterdam. 28% van alle bezoekers aan Amsterdam maakt een rondvaart
(Bron: Amsterdam Marketing).” Als de grootste toeristische attractie van Amsterdam (sic) u om een
gelijke behandeling als de overige precariobetalers in Amsterdam vraagt, en dat is wat anders dan
ondersteuning, dan lijkt het ons gepast dat u op een dergelijk verzoek reageert. Ik verneem dan ook
graag voor woensdag 16 december aanstaande van u.

Hoogachtend,

Ramón van der Storm
Voorzitter
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