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Resultaten OIS onderzoek Coffeeshops, prostitutie en toerisme in het 

Singel/Wallengebied 

Geachte leden van de raadscommissie, 

Aanleiding 
Zoals in de brief van 18 juli 2019 is aangekondigd, heeft het college onderzoek laten doen door het 

Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (015) naar de mate waarin coffeeshops, 
(raam)prostitutie en budgetvluchten bijdragen aan de aantrekkingskracht van de Amsterdamse 

binnenstad op buitenlandse toeristen. Hoe belangrijk zijn deze factoren voor toeristen om naar 
het Wallen/Singelgebied te komen? En wat zou gebeuren met de bereidheid van toeristen om 
Amsterdam te bezoeken indien de beschikbaarheid of toegankelijkheid van één of meer van deze 

factoren zou(den) afnemen of verdwijnen? Bij deze bied ik u de resultaten van het onderzoek aan. 

Resultaten onderzoek 
In augustus 2019 heeft Bureau 015 het onderzoek uitgevoerd. Ruim iloo buitenlandse bezoekers 
van het Wallen/Singelgebied tussen de 18-35 jaar oud zijn geënquêteerd. Het onderzoek is 

derhalve niet representatief voor de hele stad. 

De meest genoemde hoofdreden om naar Amsterdam te komen, is wandelen of fietsen door de 

stad (32%), gevolgd door een overige reden (23%) - waarbinnen familie of vrienden bezoeken, 
architectuur en de stad zelf het vaakst genoemd worden - en coffeeshops (22%). Op afstand 

volgen musea (7%) en een goedkope reis (6%). 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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• Coffeeshops  
Van de respondenten gebruikt 65% cannabis en bezoekt coffeeshops. Voor 57% van de 
respondenten zijn de coffeeshops een (zeer) belangrijke reden om naar Amsterdam te komen. 
Voor 44% van de respondenten zou een verbod op toegang tot een coffeeshop dan ook reden zijn 

om niet meer (11%) of minder vaak (34%) naar Amsterdam te komen. 

• Raannprostitutie/seks-entertainment 
Raamprostitutie vormt voor a% de hoofdreden voor bezoek aan de stad, 22% vindt het een (zeer) 
belangrijke reden. De groep die nooit meer komt als de ramen worden gesloten bedraagt 9% en 
minder vaak komt 25%. De groep die een nieuw seks-entertainmentgebied buiten het centrum zal 
bezoeken is klein (ao%), maar een grote groep (37%) zal dat misschien doen of weet het niet. 

• Entreegelden voor betreden Wallen  
De groep die nooit meer naar het gebied komt indien er entreegeld wordt gevraagd, betreft 32% 
van de respondenten. Minder vaak komt 44% van de respondenten. De respondenten die 
coffeeshops, cafés en restaurants belangrijk vinden, zijn eerder bereid om entreegeld te betalen. 

• Budgetvluchten  
Bijna de helft van de respondenten komt met het vliegtuig naar Amsterdam, waarvan 19% met 
een budgetvlucht (maximaal aoo euro voor een retourticket).Een kleine meerderheid van de 
respondenten lijkt bereid om meer te betalen voor een retourvlucht dan de huidige ticketprijs, 
waarvan het merendeel bereid is één prijscategorie hoger (maximaal aoo euro meer) te betalen. 

Vervolg 
De resultaten van het 01S-onderzoek zullen worden betrokken bij de Aanpak Binnenstad en de 
scenariobesprekingen (raam)prostitutie. Voorts wil het college dit jaar een verkenning doen naar 

verkleinen van de aantrekkingskracht van cannabis op toeristen en de (lokale) regulering van de 
achterdeur. Waarbij een heldere scheiding van markten tussen hard- en softdrugs grote urgentie 
heeft vanwege de verharding van de handel in harddrugs. Deze verkenning zal zich toespitsen op: 

a) 	het transparanter en beter beheersbaar maken van de Amsterdamse cannabismarkt; 
2) Het vinden van een (lokale) oplossing van de regulering van de 'achterdeur'; 
3) het verminderen van overlast in de binnenstad. 

Ik vertrouw er op u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

nam 	het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Fem e Halsema 
Bur emeester 


	Page 1
	Page 2

