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INTRODUCTIE 
 
In juli 2021 is de 'Verordening op Toerisme in Balans 
Amsterdam’ vastgesteld door de gemeenteraad van 
Amsterdam. De verordening geldt sindsdien als beleid.  
 
In augustus 2022 heeft Horwath HTL een online enquête 
uitgevoerd om de visie van de Amsterdamse hoteliers op de 
verordening te vragen.  
 
De enquête is verspreid onder de hoteliers van Luxury Hotels 
of Amsterdam en Koninklijke Horeca Nederland – afdeling 
Amsterdam. In totaal hebben 87 respondenten de enqête 
ingevuld. Graag bedanken wij beide organisaties, alsmede de 
respondenten, voor hun medewerking aan dit onderzoek. 
 
 
 
Ewout Hoogendoorn MRICS RV Marco van Bruggen 
Managing director  Senior Consultant 
 
Horwath HTL 
September 2022 
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OVERTOERISME IN (CENTRUM) AMSTERDAM? 
Overtoerisme is inmiddels een wereldwijd fenomeen. Er zijn 
al vele studies naar verschenen, bijvoorbeeld: 
- International Destination Strategies, april 2021 
- CNN, mei 2019 
- NPO Kennis, oktober 2018 
- Hotelschool Den Haag, december 2017 
 
In de visie van de meeste Amsterdamse hoteliers is er (nog) 
geen sprake van overtoerisme in Amsterdam. Slechts 22% 
van de respondenten is van mening dat overtoerisme wel 
een probleem is voor de stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer gevraagd wordt naar de aanwezigheid van 
overtoerisme in het eigen stadsdeel, blijkt dat alleen 
hoteliers in het stadsdeel Amsterdam Centrum hier mee te 
maken hebben. Ruim een derde van de hoteliers in het 
centrum vindt dat er sprake is van overtoerisme in het 
stadsdeel.  
 
Hoteliers in de stadsdelen Nieuw-West, Oost, West en Zuid 
geven 100% aan geen overtoerisme te zien in het eigen 
stadsdeel. Voor de stadsdelen Noord, Zuidoost en stadgebied 
Weesp geldt dat er onvoldoende respons was om een 
uitspraak te doen.  
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Is er sprake van overtoerisme in Amsterdam? 
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https://destination-strategies.com/overtourism-amsterdam/
https://edition.cnn.com/travel/article/amsterdam-overtourism/index.html
https://npokennis.nl/longread/7839/wat-zijn-de-gevolgen-van-massatoerisme
https://www.researchgate.net/publication/322117573_Blowen_bierfietsen_en_bachelor_parties_Overtoerisme_is_ons_probleem
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VOLDOENDE MAATREGELEN TEGEN OVERTOERISME? 
De meeste hoteliers zijn van mening dat er voldoende wordt 
gedaan om het overtoerisme in Amsterdam tegen te gaan. 
Van het totale aantal respondenten is 46% het eens met de 
stelling, waarvan 23% sterk mee eens. Slechts 20% is het 
oneens, waarvan 5% sterk oneens. Opvallend is dat 34% 
neutraal staat tegenover de stelling. 
 
Wanneer wordt gevraagd naar de situatie in het eigen 
stadsdeel, ontstaat nog een iets positiever beeld. Ruim 52% 
van de respondenten vindt dat er in het eigen stadsdeel 
voldoende wordt gedaan; slechts 15% is het oneens. Circa 
33% staat neutraal tegenover de stelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gesplitst naar stadsdeel blijkt dat de hoteliers in stadsdeel 
Centrum het het minst eens zijn met de stelling, dat er 
voldoende wordt gedaan om het overtoerisme in het eigen 
stadsdeel tegen te gaan. Toch is ook hier de meerderheid 
(54%) het eens met de stelling, en slechts een minderheid 
(21%) oneens.Ook in stadsdeel Oost is een kleine minderheid 
(17%) het oneens met de stelling. In de stadsdelen West, 
Nieuw-West en Zuid zijn alle respondenten het eens met de 
stelling, of staan zij hier neutraal tegenover. 
  

Stelling: Er wordt voldoende gedaan om overtoerisme tegen te gaan 
- In Amsterdam      - In mijn stadsdeel 
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ONTWIKKELING VAN DE LEEFBAARHEID 
Verreweg de meeste hoteliers vindt dat de leefbaarheid in 
Amsterdam de afgelopen 5 jaar is verbeterd, in ieder geval in 
het eigen stadsdeel. Ruim 72% van de respondenten ziet een 
verbetering in het eigen stadsdeel, terwijl 28% een 
verslechtering ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het meest positief zijn de stadsdelen Nieuw-West en Zuid. 
100% van de respondenten in deze stadsdelen is van mening 
dat de leefbaarheid de afgelopen 5 jaar is verbeterd. Ook in 
stadsdeel Oost (83%) en stadsdeel West (75%) is de respons 
sterk positief. Naar verhouding is stadsdeel Centrum het 
minst positief, maar ook hier ziet 69% van de respondenten 
over de afgelopen 5 jaar een verbetering, terwijl 31% een 
verslechtering ziet. Voor de stadsdelen Noord, Zuidoost en 
stadgebied Weesp geldt dat er onvoldoende respons was om 
een uitspraak te doen. 
  

Is de leefbaarheid in uw stadsdeel in de afgelopen 5 jaar beter of slechter geworden? 
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DE ROL VAN HOTELS IN DE LEEFBAARHEID 
Uit de enquête blijkt dat hotels en hoteliers een positieve rol 
kunnen spelen in de ontwikkeling van de leefbaarheid. Maar 
liefst 61% van de respondenten geeft aan dat hun hotel een 
actieve rol heeft gespeeld in de (positieve) ontwikkeling van 
de leefbaarheid. 
 
Belangrijke manieren waarop hotels bijdragen aan de 
leefbaarheid van de wijk zijn het schoonhouden van de straat 
en het creëren van sociale controle. Daarnaast zoeken 
hoteliers actief het contact met de buurtbewoners, lokale 
bedrijven en het lokale bestuur. Dat kan in de vorm van een 
laagdrempelige bar/restaurant, het organiseren van 
buurtborrels of andere bijeenkomsten en festiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de toelichting noemen de hoteliers onder meer:  
'Actieve buurt participatie' 
'Betere aanwezigheid in de buurt d.m.v. workshops, 
inloopmomenten' 
'Restaurant voor de buurt, gratis toegankelijke culturele 
evenementen' 
'Contact met buurtbewoners en lokale ondernemers' 
'Deelname ondernemersvereniging, schoonmaakdagen, 
frequent contact met buurtbewoners en andere 
ondernemers' 
'Faciliteren van publieks-toegankelijke horeca' 
'In contact met buren en buurt, samen activiteiten 
ontplooien' 
'Meer focus op de lokale markt' 
'Netjes houden van de buurt, 24/7 veiligheid hotel en 
omgeving' 
'Meer communicatie met de buurt ' 
'Onderdeel van ondernemersvereniging ' 
'Leveren van lunchboxen lokale scholen, kosteloze 
overnachtingen voor minderbedeelden' 
'PostNL-punt geopend, schoonmaakacties, burenborrel' 
'Tegengaan vandalisme, levendiger maken omgeving' 
'Veiligheid, aanbieden van werk, mogelijkheid voor locals om 
elkaar te ontmoeten, stembureau' 
'Voorheen was er weinig leven, nu is het een gezellige woon- 
en werkwijk met toeristen'  

Heeft uw hotel een rol gespeeld in de ontwikkeling van de leefbaarheid in uw wijk? 

     

     

 ee  a
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HOTELS WILLEN ACTIEF INFORMEREN 
De overgrote meerderheid van de hoteliers in Amsterdam 
blijkt bereid om een actieve rol te spelen in het informeren 
van de hotelgasten over hoe zij de leefbaarheid in de stad 
kunnen waarborgen. In totaal is 82% hiertoe bereid. Sterker 
nog, ruim 31% van de respondenten is hier al actief mee 
bezig. Onder meer de volgende acties worden genomen: 
‘Wij sturen onze gasten actief naar de leuke plekken in de 
stad en behoeden ze voor de tourist traps in de stad.’ 
‘Iedere gast wordt persoonlijk geïnformeerd.’  
‘Aangeven aan de toeristen rustig te doen ivm de 
leefbaarheid van het `gewone’ volk’ 
‘Denk aan de campagnes enjoy and respect en we stimuleren 
onze gasten ook naar andere delen van de stad te gaan’ 
‘In diverse talen de ‘tien geboden’ van goed toeristisch 
bezoek’ 
‘Het zou mooi zijn om samen met de hotels en de gemeente 
een leuke campagne te ontwikkelen.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slechts 18% is geen voorstander van deze methode. Hoteliers 
die niet positief staan tegenover dit idee, geven hiervoor de 
volgende redenen aan: 
‘Onze gasten zijn veelal van middelbare leeftijd en 
museumbezoekers. We sturen Hasj rokers weg.’ 
‘Is voor 99% niet relevant voor onze gasten.’  
‘Ik wil mijn gasten niet 'lastig' vallen met een Amsterdams 
probleem. Zij zijn hier voor zaken of pleasure.’ 
‘Echt een andere toerist dan massa budgettoerisme.’ 
‘Het kan niet worden gewaarborgd, wel worden verbeterd, 
echter die rol is niet voor mijn gasten weggelegd.’ 
 
  

Bent u bereid uw gasten actief te informeren over hoe de leefbaarheid in de stad kan 
worden gewaarborgd? 

     

     

     

 a   d t doen  e a l  

 a    nd en gemeente Amsterdam
voorl     ngsmater aa l  levert 

 ee
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VOORBEELDSTEDEN VOOR AMSTERDAM 
Uit de respons onder de hoteliers blijkt dat er zeer 
verschillende ideeën bestaan over steden die als voorbeeld 
zouden kunnen dien voor Amsterdam, wanneer het gaat om 
het borgen van de leefbaarheid. Het meest genoemd werden 
Berlijn, Londen, New York en Kopenhagen.Daarnaast werden 
ook Barcelona, München, Parijs, en Zürich meerdere malen 
genoemd.  
 
Met betrekking tot steden als Berlijn en New York wordt met 
name de spreiding van de hotels over de stad genoemd als 
positief punt. Er worden mooie ontwikkelingen gerealiseerd 
in vaak minder aantrekkelijke delen van de stad, veelal in 
overleg met de lokale bevolking.  
 
Vaak wordt echter ook opgemerkt dat het zeer lastig is de 
steden te vergelijken, met name omdat de omvang van stad 
en bevolking vaak sterk uiteenloopt.  
 
 
  

Welke stad (wereldwijd) zou als voorbeeld kunnen dienen voor Amsterdam als het gaat 
om het borgen van de leefbaarheid? 
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BANDBREEDTE AANTAL TOERISTENOVERNACHTINGEN 
In juli 2021 is de 'Verordening op Toerisme in Balans 
Amsterdam’ vastgesteld door de gemeenteraad van 
Amsterdam. De verordening geldt sindsdien als beleid.  
 
Vóór de coronacrisis telde Amsterdam afgerond 22 miljoen 
toeristenovernachtingen, 24 miljoen dagbezoeken en circa 
0,8 miljoen cruisepassagiers per jaar (2019). Tijdens de 
coronaperiode 2020-2021 waren er iets minder dan 7 
miljoen overnachtingen, 12-13 miljoen dagbezoeken en bijna 
geen cruisepassagiers. (Bron: O&S) 
 
In de verordening wordt de bandbreedte van het aantal 
toeristenovernachtingen in Amsterdam per jaar gesteld op 
10 miljoen tot 20 miljoen. Signaalwaarden zijn 12 miljoen en 
18 miljoen. 
 
Veruit de meeste hoteliers, ruim 80%, staat negatief 
tegenover het idee van een bandbreedte voor het aantal 
toeristenovernachtingen. Bovendien vindt een bijna even 
groot deel (79%) dat de gemeente niet de juiste aantallen 
heeft gekozen voor deze bandbreedte.  
 
 
 
 

 
Wanneer de hoteliers wordt gevraagd wat wél een goede 
bandbreedte zou kunnen zijn voor het aantal 
toeristenovernachtingen in Amsterdam, blijkt dat de 
meningen verdeeld zijn. Voor de ondergrens worden 
aantallen genoemd tussen 10 miljoen en 20 miljoen. Voor de 
bovengrens lopen de suggesties van 15 miljoen tot oneindig. 
Gemiddeld zouden de hoteliers uitkomen op een 
bandbreedte van circa 15 miljoen tot circa 24 miljoen.  
 
 
 
 
 
 
Benadrukt wordt echter dat slechts 20% van de hoteliers het 
hanteren van een bandbreedte een goed idee vindt. De 
belangrijkste reden dat 80% hier tegen is, is dat de 
toeristenovernachtingen niet als (belangrijkste) oorzaak van 
overlast of overtoerisme worden gezien. Het aantal 
verblijfsgasten is immers slechts een klein deel van de 
bezoekers; het aantal dagbezoekers is vele malen groter.  
 
  

Vindt u het een goed idee om een 
bandbreedte voor het aantal 
toeristenovernachtingen te hanteren? 

Vindt u dat de bandbreedte (10 miljoen 
tot 20 miljoen) de juiste aantallen 
weergeeft? 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660686
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660686
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INSTRUMENTEN TEGEN OVERLAST 
De verordening lijkt vooral te zijn opgesteld op het 
voorkomen van overlast van toeristen. Maar liefst 95% van 
de respondenten is echter van mening dat het beperken van 
het aantal toeristen overnachtingen géén goed instrument is 
om de overlast van toeristen tegen te gaan.  
 
Als belangrijkere instrumenten voor het tegengaan van 
overlast van toeristen worden genoemd: 

- Stoppen Airbnb 
- Wijzigen imago en cultuuraanbod  
- Beperken van dagtoerisme 
- Beperken van low-budget carriers op Schiphol 
- Strenger handhaven op overlast (drank- en 

drugsgebruik) 
-  e er en van ‘ver eerd’ publiek als 

drugsgebruikers, vandalen, hooligans, stag parties 
etc. 

- Beter crowdmanagement 
 

 
 
  

Is het beperken van het aantal toeristenovernachtingen een goed instrument tegen  
overlast van toeristen? 

     

    

 ee  a
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TOERISTENBELASTING ALS INSTRUMENT? 
De verordening stelt: 
De toeristenbelasting wordt separaat benoemd, aangezien 
het aantal toeristenovernachtingen in theorie, onvoorziene 
omstandigheden daargelaten, volledig kan worden 
gereguleerd door middel van een aanpassing van de 
toeristenbelasting. Een hogere dan wel lagere 
toeristenbelasting zal (bij een juiste verhoging dan wel 
verlaging) immers leiden tot een respectievelijk hogere dan 
wel lagere overnachtingsprijs voor de consument en deze 
hogere dan wel lagere overnachtingsprijs zal op zijn beurt 
leiden tot een respectievelijk lagere dan wel hogere vraag 
naar overnachtingen. (Nadruk Horwath HTL) 
 
Géén van de ondervraagde hoteliers is het eens met de 
stelling, dat het aantal toeristenovernachtingen volledig kan 
worden gereguleerd door middel van aanpassing van de 
toeristenbelasting.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

- Verblijfsgasten vormen slechts een klein deel van 
het toerisme naar Amsterdam.  

- Toeristenbelasting doet niets om het aantal 
daggasten te reguleren. 

- De toeristenbelasting in Amsterdam is al één van de 
hoogste ter wereld.  

- De prijzen worden bepaald door marktwerking; de 
hogere toeristenbelasting zal uiteindelijk niet 
resulteren in lagere aantallen hotelgasten, maar wel 
in lagere opbrengsten voor de hotelier. 
 

  

Stelling: het aantal toeristenovernachtingen volledig kan worden gereguleerd door 
middel van aanpassing van de toeristenbelasting. 

      

    

 neens  ens
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DAGTOERISME: TOERISTISCHE DRUK EN DRAAGKRACHT 
De verordening wil ook het aantal dagtoeristen bewaken, 
maar stelt daar geen algemene onder- of bovengrens in voor. 
De verordening geeft aan dat de toeristische druk in de 
wijken en de toeristische draagkracht van wijken één keer 
per 2 jaar moet worden gemeten aan de hand van criteria 
zoals genoemd in artikel 5. 
 
1. De toeristische druk per wijk wordt tweejaarlijks bepaald 
ten minste op grond van: 
a.het aantal woningen dat wordt aangeboden voor 
vakantieverhuur per 1000 inwoners; 
b.het aantal coffeeshops per 1000 inwoners; 
c.het aantal stoepen met minder dan 1,5 meter loopruimte; 
d.het aantal attracties; 
e.de hotelcapaciteit; en 
f.het overige toeristisch aanbod per km². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. De toerisme gerelateerde leefbaarheid wordt tweejaarlijks 
bepaald ten minste op grond van een enquête, waarbij ten 
minste wordt onderzocht op welke wijze bewoners de 
volgende aangelegenheden ervaren in hun wijk: 
a.de onveiligheidsbeleving index; 
b.de overlast door vervuiling; 
c.de overlast door toeristische verhuur van woningen in 
directe woonomgeving; 
d.de overlast door mensen onder invloed van alcohol en/of 
andere verdovende middelen op straat; 
e.het aanbod van winkels voor dagelijkse boodschappen; en 
f.de sociale cohesie. 
 
De hoteliers staan overwegend sceptisch tegenover de 
genoemde criteria. Slechts 36% verwacht dat deze criteria 
voldoende inzicht opleveren in de druk en de draagkracht.  
 
De meeste hoteliers geven aan geen zicht te hebben op wat 
goede bandbreedtes zouden zijn voor de genoemde criteria 
voor het meten van de toeristische draagkracht en de 
toeristische druk.  
 
  

Verwacht u dat een inzicht in de genoemde 
criteria voldoende inzicht oplevert in de 
druk en de draagkracht? 

Heeft u zicht op wat goede bandbreedtes 
zouden kunnen zijn voor de genoemde 
criteria? 
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CONCLUSIE 
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de Amsterdamse 
hoteliers overwegend zeer bereid zijn zich in te zetten om, 
samen met overheid en inwoners, te helpen om overlast 
door toeristen te voorkomen. 
 
De meeste respondenten geven aan van mening te zijn dat er 
geen sprake is van overtoerisme in Amsterdam. Dit lijkt voor 
een belangrijkdeel ingegeven door de omstandigheden: de 
'Verordening op Toerisme in Balans Amsterdam’ zou gericht 
moeten zijn op het terugdringen van overlast, maar lijkt de 
schuld en de rekening hiervoor vooral neer te leggen bij de 
hotels in de vorm van potentieel continu stijgende 
toeristenbelastingen. De hoteliers zien dit als onterecht en 
bovendien ineffectief, omdat de overlast veeleer zal worden 
veroorzaakt door de veel grotere aantallen dagbezoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoteliers zien een veel positievere rol voor zichzelf als het 
gaat om de leefbaarheid van de stad. De meeste hoteliers 
zetten zich actief in om de leefbaarheid in de wijk te 
vergroten, door de straat netjes te houden, sociale controle 
uit te voeren nauw samen samen te werken met lokale 
inwoners, bedrijven en bestuurd. Daarnaast zijn de hoteliers 
bereid om hotelgasten te informeren over hoe zij de 
leefbaarheid kunnen helpen waarborgen. Ruim een derde 
van de hoteliers is hier al actief mee. Nog eens 50% van de 
hoteliers zou dit doen, wanneer de gemeente Amsterdam 
hiervoor voorlichtingsmateriaal levert. 
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Ewout Hoogendoorn is eigenaar en managing director van 
Horwath HTL Benelux, lid van Crowe Global. Crowe Global is 
een internationale organisatie van accountants, belasting 
consultants en management consultants. De management 
consultants leggen een sterke focus op de hotel, toerisme en 
leisure industrie en bestaan uit 45 kantoren wereldwijd. 
Sinds 1996 presenteert Horwath HTL marketing en financiële 
rapportages van de hotelindustrie van de Benelux op een 
jaarlijkse conferentie. Deze is geinitieerd door Ewout en 
wordt elk jaar door hem gehost en sinds 2017 gesponsord 
door de ABN Amro bank. 
 
Ewout heeft bouwkunde en bedrijfskunde gestudeerd in 
Delft. Inmiddels heeft hij meer dan 30 jaar ervaring met het 
ontwikkelen en implementeren van strategieën, project 
management en marktonderzoek. Daarbij heeft hij ervaring 
opgedaan op het gebied van ontwikkeling en 
marktstrategieën in diverse sectoren zoals de bouw, 
algemene consultancy en in de hotel, toerisme en leisure 
industrie. 
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Als senior consultant bij Horwath HTL heeft Marco van 
Bruggen meer dan 400 marktonderzoeken, analyses, 
haalbaarheidsstudies en taxaties gedaan voor verschillende 
projecten, waaronder hotels, congrescentra, golfbanen en 
leisurebedrijven in Nederland, België en Luxemburg.  
 
Daarbij organiseert en coördineert Marco alle jaarlijkse en 
halfjaarlijkse marktstatistieken van Horwath HTL Benelux, 
inclusief het jaarlijkse HOSTA rapport. Marco verzorgt de 
relaties met de pers voor Horwath HTL en heeft artikelen 
geschreven voor publicaties als Hospitality Management, 
NRIT Magazine en Global Hotel Network.   

 

HORWATH HTL: 
 
Horwath HTL is wereldwijde de grootste consultant voor 
hotels, toerisme en leisure. 
 
Door onze kennis van de gastvrijheidbranche, uitgebreide 
operationele ervaring en analytische mogelijkheden biedt 
Horwath HTL een uitgebreid spectrum aan management 
adviezen. Vanuit deze kennis en ervaring kunnen we 
aangeven welke strategie en management praktijken leiden 
naar een verbetering van cashflows en waarden. 
 
We kunnen een actieve rol nemen in asset management als 
vertegenwoordiger van de eigenaar om resultaten en 
waarde in de tijd te maximaliseren. We bieden vele diensten 
aan, zoals het analyseren van de huidige markt, het 
onderzoeken van de P&L en we gebruiken onze kennis om 
het rendement van hun investering te optimaliseren. 
 
Hor at  HT   s ‘s  erelds grootste adv se r b nnen de 
gastvrijheidssector, met 45 internationale kantoren. 
Zodoende kunnen wij u overal ter wereld van lokaal advies 
en expertise voorzien. Sinds 1915 geven wij onafhankelijk en 
specialistisch advies aan onze opdrachtgevers. Daarnaast zijn 
wij erkend mede oprichter van het Uniform System of 
Accounts, dat inmiddels geldt als hét boekhoudingssysteem 
voor accountants in de hospitality branche. 
 
Horwath HTL is lid van Crowe Global, waarvan het netwerk 
uit meer dan 200 onafhankelijke accountant- en 
advieskantoren, gevestigd in meer dan 130 landen 
wereldwijd bestaat. 
 
Aan Crowe Global gelieerde bedrijven staan bekend om hun 
lokale kennis, expertise en ervaring, aangevuld met een 
internationaal netwerk en staat garant voor de hoogste 
kwaliteit in audit, belastingadvies, overige adviesdiensten en 
risk services. Dit netwerk is verbonden door en te herkennen 
aan gezamenlijke toewijding voor het leveren van de hoogste 
kwaliteit dienstverlening, gemeenschappelijke kernwaardes 
en management filosofie. 
 
De unieke combinatie van kennis en expertise geeft Crowe 
Global de mogelijkheid om zowel op lokaal als op 
internationaal niveau een bijdrage te leveren aan het 
maximaliseren van uw bedrijfsresultaten. 
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