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Ondergetekenden,
de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.J. van Ark,
directeur Economie Amsterdam, en de heer R. van Beveren, gebiedsmanager stadsdeel Centrum
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van Amsterdam
d.d. 4 oktober 2016, hierna verder te noemen 'de gemeente',
en de
BIZ Ondernemersvereniging Damrak-Beursplein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer M.C.B. Schonenberg, mevr. A.V.T. Tjin-A Cheong en de heer R. Veeger in hun
hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van deze vereniging,
hierna verderte noemen 'de Vereniging',
hier gezamenlijk genoemd 'Partijen',
overwegende dat,
de Vereniging kenbaar heeft gemaakt voor het gebied Damrak-Beursplein te willen
komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet
op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te
verlenen;
de Vereniging uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in
de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de
leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of
de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;
-

de Vereniging het plan, getiteld BIZ-plan Damrak/Beursplein heeft opgesteld, dat bij deze
overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie te
besteden;

-

de Vereniging een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers
van de panden) in het gebied Damrak-Beursplein;
daarbij van de in totaal circa 120 ondernemers in dit gebied meer dan zo% zich heeft
uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied Damrak-Beursplein;
daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5
van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;

-

de gemeente en de bestuurscommissie te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen
inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied DamrakBeursplein,

komen het volgende overeen:
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In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan;
BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening en de Wet te verlenen subsidie;
-

College: het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

-

Gebied: de in en/of bij de verordening aangewezen bedrijven investeringszone;

-

Wet: de Wet op de bedrijven investeringszones.

Verordening: de Verordening BI-Zone Damrak-Beursplein gebruikers 2016;

2.Doel van de overeenkomst
Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de
afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een BIZ voor het gebied
Damrak-Beursplein, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede de verlening van
een BIZ-subsidie.
3.Duur van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2021, tenzij Partijen uiterlijk drie
maanden daarvoor besluiten deze te verlengen, een en ander met inachtneming van artikel 4 en
artikel 5 van de Wet. Voorts eindigt deze overeenkomst op de dag dat het college vaststelt, dat
blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt voldaan aan het
bepaalde in artikel 5 van de Wet. Voorts eindigt deze overeenkomst na een besluit daartoe van de
gemeenteraad nadat tussentijds is gebleken van onvoldoende steun bij de bijdrageplichtigen, een
en ander overeenkomstig artikel 6 van de Wet.
Voorts kan de gemeente deze overeenkomst beëindigen, indien de Vereniging:
- in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard;
- niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld;
- handelt in strijd met haar statuten;
- zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
4.Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft
Het gebied waarvoor de BIZ Damrak-Beursplein wordt ingesteld omvat de straten of delen van
straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart die deel uitmaakt van
de verordening.
5.Informatieplicht Vereniging
De Vereniging bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en
eventuele reglementen, dan wel in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is
gevoegd.
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14.Inzet van de gemeente
De gemeente zal gedurende de looptijd van de BIZ het schoonhouden van de openbare ruimte op
een voldoende peil houden. De inzet in het gebied Damrak-Beursplein is als bijlage bijgevoegd.
Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan artikel 7, lid 5 van de Wet.
15.Geschillen
Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een
door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor
de helft dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij
het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.
16.Slotbepaling
Deze overeenkomst laat onverlet het omtrent subsidies bepaalde in de Algemene
Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA 2013) en de Algemene wet bestuursrecht.
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Aldus in drievoud opgesteld en ondertekend te Amsterdam op 29 september 2016
De gemeente Amste
wethouders,

namens burge

de heer R.J. van Ark

de heer R. van Beveren

directeur Economie

gebiedsmanager stadsdeel Centrum

BIZ
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penningmeester
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i. Inzet en Schoonheidsgraden

Hieronder is voor de Bedrijven Investerings Zones in stadsdeel Centrum de vervuiling en de inzet
van de Reiniging beschreven.
Vervuiling
De vervuiling van de straten komt voornamelijk uit twee bronnen:
i. Zwerfvuil dat vrijkomt bij de huisvuilinzameling.
2. Zwerfvuil dat een gevolg is van de fastfoodconsumptie in het kernwinkelgebied.
Zwerfvuil door Huisvuilinzameling. In de gebieden met overwegend een woonfunctie leidt de
afvalinzameling tot zwerfvuil. Veel afval wordt onzorgvuldig aangeboden. In het Centrum wordt
er daarom twee keer per week direct na de inzameling geveegd. Wijkverzorgers houden de straat
daarna schoon en maken de vuilnisbakken leeg. De vervuiling door de huisvuilinzameling is door
de jaren heen redelijk stabiel gebleven.
Zwerfvuil door Fastfoodconsumptie. In het kernhoreca- en kernwinkelgebied komt de vervuiling
voornamelijk door verpakkingen van fastfood. Die hebben veel volume en weinig gewicht,
waardoor de vuilnisbakken er snel vol zijn. Bovendien doet niet iedereen moeite om het afval in
de vuilnisbakken te doen, er komt veel als zwerfvuil op straat. De vervuiling in het
kernwinkelgebied is door de jaren heen toegenomen. Het schoonhouden van dit gebied kost
ruim 5 keer zoveel als het schoonhouden van de andere gebieden.
Inzet
In het Centrum is er een gebied met basisinspanning, dat is de inzet die overal wordt gedaan. En
er is een prioriteitsgebied, waarin extra inzet wordt gedaan.
De basisinspanning is twee keer per week een volledige veegploeg, die de openbare ruimte
schoonveegt na het inzamelen van het huisvuil. Bovendien zijn er vijf dagen per week in het hele
stadsdeel wijkverzorgers actief die de afvalbakken legen, zwerfvuil verwijderen en de directe
omgeving van ondergrondse glas- en papierbakken schoon houden. In het Oostelijk deel van het
Centrum, waar de vervuilingsdruk het laagst is, komt maar één keer per week een veegploeg, en
er is ook daar van maandag tot vrijdag een wijkverzorger.
Behalve de basisinspanning is er in het kernwinkelgebied extra inzet, die nodig is door de
vervuiling die samenhangt met de activiteit in deze gebieden. Hier komt elke dag een volledig
veegploeg, de rest van de dag loopt er een kleine veegploeg (Tennant ploeg). In de drukste
gebieden is een prio-team actief dat van 06.30 tot 23.00 de afvalbakken leegt.
Veegploegen en wijkverzorgers
Een volledige veegploeg bestaat uit een spoelmachine, een veegmachine, met op beide een
chauffeur. De spoelmachine heeft iemand die de spuitlans bedient, en er zijn nog twee mensen
met een bezem in de veegploeg, die afval voor de veegmachine bezemen. Een Tennant ploeg is
een kleinere veegploeg, met een kleine elektrische veegwagen en één man/vrouw met een
bezem. Wijkverzorgers werken gebruikelijk alleen, zij hebben bezem en schop op een kiepwagen.
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2.

Damrak, Beursplein en Beurspassage

Het BIZ gebied Damrak is een prioriteitsgebied met een hoge vervuilingsdruk.
Inzet
Er komt elke dag een veegploeg. De wijkverzorging is elke dag van 09.00 tot 23.00 actief met een
Tennant ploeg. Die ploeg komt minstens twee keer langs overdag en een keer in de avond. De
afvalbakken worden dagelijks intensief geleegd van 06.30 tot 23.00 uur, vaak zes keer per dag.
Kwaliteitsniveau "Schoonheidsgraden"
De Directie Schoon & Heel heeft een team dat de kwaliteit van de openbare ruimte meet,
uitgedrukt in de schoonheidsgraden. Dat is een cijfer van i tot io dat uitdrukt hoeveel veegbaar
zwerfvuil op straat wordt aangetroffen, of hoe vol de afvalbakken worden aangetroffen.
Hieronder staat het resultaat van de laatste metingen in 2014. De ondergrens (OG) is het
gemiddelde van de metingen die gedaan zijn net voordat de veegploeg er geweest is (voormeting). En de bovengrens (BG), is het gemiddelde van de metingen die gedaan zijn net nadat de
veegploeg er geweest is (na-meting).
Het adviescijfer geeft aan wat mogelijk zou moeten zijn in dit gebied. Het adviescijfer voor
veegschoon heeft een minimum en een maximum adviescijfer, voor-meting en na-meting.
Het gemiddelde van voor-meting en na-meting wordt niet berekend door de twee cijfers te
middelen, maar door de verzameling meetgegevens te middelen (die hoeven immers niet uit
gelijke aantallen te bestaan). Daarom is het gemiddelde niet altijd het gemiddelde van de
waardering, maar wel het gemiddelde van de meetresultaten.
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3. Schoonheidsgraden

Totaal BIZ Damrak
Totaal gerealiseerd 2016
Veegschoon straten en pleinen inclusief peuken
Legen afvalbakken

OG
6,4
9,o

BG
8,9
8,o

Gem.
7,6
9,0

OG
8,o
io

BG
8,7
10

Gem.
8,3
2.0

Advies cijfer
6/8
7

Damrak (winkelzijde)
Gerealiseerd 2016
Veegschoon straten en pleinen inclusief peuken
Legen afvalbakken

Advies cijfer
6/8
7

Damrak (natte Damrak, Beurszijde en Bijenkorfzijde
Gerealiseerd 2016
Veegschoon straten en pleinen inclusief peuken
Legen afvalbakken

OG
5,o
8,o

BG
8,8
8,o

Gem.
6,9
8,o

Advies cijfer
6/8
7

OG
6,o
o,o

BG
9,5

Gem.
7,8

Advies cijfer
6/8

0,0

0,0

7

Gem.
-

Advies cijfer
6/8

Beursplein
Gerealiseerd 2016
Veegschoon straten en pleinen inclusief peuken
Legen afvalbakken

Beurspassage (niet waargenomen i.v.m. werkzaamheden)
Gerealiseerd 2016
Veegschoon straten en pleinen inclusief peuken
Legen afvalbakken

OG
-

BG
-
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