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Zienswijze mbt dossiernr. 2018-07 
Onteigeningsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad en Herbestemmen Raambordelen Binnenstad II

Zijne Majesteit de Koning 
d.t.v. de Minister  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling B.J.V. Publieksrecht.
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Majesteit,

De Piratenpartij is van mening dat de onteigeningsprocedure van de exploitanten in het St. 
Annenkwartier te Amsterdam niet zuiver verloopt. Onderstaand betoog willen wij graag toelichten 
cq verdedigen op de openbare hoorzitting op 31 oktober.

De argumenten aangevoerd voor de onteigening, berusten op vermeende criminogene activiteiten 
in de bestaande situatie en het creeren van een vermeend verbeterde functiebalans in het 1012 
postcode gebied. Bewijzen voor deze activiteiten en/of verwachtingen ontbreken volledig. In 
gesprekken  met ondernemers met een winkel en/of horeca in het gebied horen wij dat zij verwachten 
dat hun  klandizie aanzienlijk terug zal lopen wanneer  meer ramen verdwijnen. Het gros van hun 
klanten bestaat  namelijk juist uit bezoekers die afkomen op de ramen in het gebied. Daarnaast 
is het in het kader van de  overlast door toeristen op de Wallen onwenselijk om de ramen in een 
nog kleiner gebied te concentreren. 

Het onteigenen van een pand waarin een bedrijf is gevestigd is een zaak op zich. De verschillende 
onteigeningsprocedures worden echter door de gemeente als één zaak gezien. Dit over één kam 
scheren gaat ten koste van de individualiteit, nuance en onafhankelijkheid van de betrokken partijen.

In Nederland, ook in Amsterdam, is sekswerk een legaal beroep, met naast de seksuele dienst een 
belangrijke sociale functie. Een legale status verkrijgen als sekswerker is onderhevig aan zeer strenge, 
beperkende en privacyonvriendelijke regelgeving., met als gevolg dat het in de praktijk bijzonder 
moeilijk is dit beroep legaal uit te oefenen. De sekswerkers die in de betreffende panden hun beroep 
uitoefenen zijn door ontruiming hun broodwinning kwijt. De noodgedwongen volgende stap is naar 
de sociale dienst of naar de onvergunde sector, mèt het stempel 'illegaal'.

In het St. Annenkwartier heeft dit tot gevolg dat familiebedrijven de nek om worden gedraaid en dat de 
sekswerkers die hier werkzaam zijn, op straat komen te staan. Met het verdwijnen van veilige, legale 
werkplekken, verdwijnt de - zij het geringe - garantie op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor de 
sekswerkers. Velen zullen hun heil zoeken in de minder veilige, illegale sfeer van de seksindustrie. 
Wanneer sekswerkers zich in illegale circuits bevinden, raken zij uit het zicht van gezondheidszorg en 
andere hulpverlening. Door hun noodgedwongen illegaliteit is het lastig en soms zelfs onmogelijk om 
bij problemen politie en/of andere instanties te waarschuwen.

Het wellicht onbedoelde resultaat van plan 1012 is het intimiderende gedrag van de controlerende 
ambtenaren, handhaving en politie met vaak nutteloze en kwestieuse controles op bijvoorbeeld ID, 
geldige huurcontracten en KvK-inschrijving. Deze 'werkwijze' helpt mee aan het verslechteren van 
de werkomstandigheden van de sekswerkers en van de sfeer in het 1012 postcode gebied. Ook het 
niet optreden tegen overtredingen van de ‘spelregels’ (foto's maken, 'hoeren kijken', hinderlijk gedrag) 
in het gebied geeft de sekswerkers niet het gevoel dat de gemeente er voor hen is.
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In conclusie kunnen we stellen dat de werkwijze die hier gehanteerd wordt, sekwerk onmogelijk maakt, 
niet strookt met het officiële beleid waarin sekswerk een legaal beroep is. 

Omdat de onteigeningsprocedure van de panden in het St. Annenkwartier wordt gedaan door dezelfde 
partijen die ook met hun werkwijze tegen het officiële beleid ingaan, vindt de Piratenpartij dat deze 
procedure niet eerlijk kan worden doorlopen en roept daarom op om deze onmiddelijk stop te zetten. 
Daarnaast roept de Piratenpartij op om, gezien de verschillen in werkwijze en beleid, een onafhankelijik 
onderzoek te laten doen naar de effectiviteit van "project 1012".

Het moet in het belang van fatsoenlijk beleid worden geacht dat de gemeente Amsterdam zich baseert op 
feiten en niet op schattingen en aannames.

Hoogachtend,

Piratenpartij Nederland
Danny Werner
Edwin IJsman
Foxxy
Leontien Werner-Wafelman
Sander Plas
Saskia Söller
Sjoerd de Boer
Velvet
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