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De gevolgen van de coronacrisis voor de kunst- en cultuursector in Amsterdam zijn ongekend 

groot en hebben zeer ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen voor de stad. Als we 

op korte termijn geen extra steun verlenen, leidt dit tot onherstelbare schade in de Amsterdamse 

culturele infrastructuur en verdwijnen er podia, theaters en musea die cruciaal zijn voor onze stad. 

Daarom grijpt het college nu in en kondigt - in aanvulling op de generieke economische 

Rijksmaatregelen en de extra maatregelen van het kabinet specifiek voor de cultuursector - een 

steunmaatregel aan voor kunst- en cultuurinstellingen in het Kunstenplan. Het college reserveert 

hiervoor € 17 miljoen uit de gemeentelijke noodkas. Hiermee kan een cruciaal  onderdeel van de 

gesubsidieerde Amsterdamse culturele infrastructuur in stand gehouden worden.    

 

Belang kunst en cultuur voor Amsterdam 

Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van het DNA van Amsterdam. Ze bepalen in sterke 

mate de identiteit van onze stad en zijn noodzakelijk voor verbeelding, experiment, vernieuwing 

en vooruitgang. De kracht van kunst en cultuur is juist nodig in deze tijd van onzekerheden en 

nieuwe vraagstukken en biedt ruimte voor bevraging, weerwoord, nieuwe verhalen en inzichten. 

 

Kunst en cultuur hebben een verbindende functie, brengen mensen dichter bij elkaar, stimuleren 

ontmoetingen en betrokkenheid bij de eigen wijk. Vele groepen in de stad, van kinderen op de 

basisschool tot ouderen die actief willen blijven, zijn kunst meemaken en ook kunst maken zeer 

waardevol. 

 

De cultuursector draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid in de stad - in het centrum en in de 

wijken - en is een belangrijke katalysator van nieuwe ontwikkelingen. Het brede aanbod is voor 

vele Amsterdammers een reden dat ze hier willen wonen. Daarnaast komen mensen uit heel 

Nederland en van over de hele wereld naar Amsterdam vanwege de kunst en het erfgoed. Het 

aanbod in kunst en cultuur in Amsterdam is een van de hoofdredenen voor een bezoek van meer 

dan 17 miljoen bezoekers (nationaal en internationaal) aan onze stad per jaar.  

 

De cultuursector levert een essentiële bijdrage aan de aantrekkingskracht van de stad, niet alleen 

op vele (nationale en internationale) bezoekers maar ook op bedrijven en creatieve en innovatieve 
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talenten die ook relevant zijn voor de brede (kennis)economie van Amsterdam. De cultuursector is 

een belangrijke economische motor, ook vanwege de werkgelegenheid. De creatieve industrie, 

waarvan de cultuursector een belangrijk onderdeel is, is goed voor 10% van de totale 

werkgelegenheid in Amsterdam (ter vergelijking: op nationaal niveau vertegenwoordigt de 

creatieve industrie 4% van de werkgelegenheid in Nederland). Het is daarmee een belangrijke 

pijler van de Amsterdamse economie.      

 

Kwetsbaarheid cultuursector 

Kunst- en cultuurinstellingen hebben er in het afgelopen decennium, sinds de ingrijpende 

bezuinigingsronde in 2011, veel aan gedaan om minder afhankelijk te worden van subsidies. 

Cultureel ondernemerschap werd een belangrijk thema en de focus kwam te liggen op het vinden 

van alternatieve financieringsmiddelen en het verhogen van de eigen inkomsten. Dat was ook 

nodig om de snel geslonken reserves als gevolg van de bezuinigingen weer aan te vullen. Daar 

komt bij dat de algemene reserves van kunst- en cultuurinstellingen meestal niet riant zijn omdat 

er geen winstoogmerk is.  

 

Wat voor de uitbraak van de coronacrisis een voordeel was voor veel instellingen - namelijk niet of 

nauwelijks afhankelijk zijn van subsidies en een grote omzet halen uit kaartverkoop, horeca en 

zaalverhuur - maakt deze instellingen nu juist kwetsbaar. Bovendien kunnen de gederfde 

inkomsten niet ingelopen worden zodra de deuren van de concertzalen, theaters en musea weer 

open mogen. Het gaat dus om concrete verliezen die snel oplopen en voor veel instellingen ook 

blijven oplopen als in de 1,5 metersamenleving een gelimiteerd aantal bezoekers naar binnen mag.   

 

De grote verliezen in de cultuursector dwingen tot keuzes 

Van 218 kunst- en cultuurinstellingen hebben we de financiële gevolgen van de coronacrisis 

geïnventariseerd op basis van door de instellingen ingediende cijfers. De analyse van deze cijfers 

(zie bijlage) is het vervolg op de eerder gepresenteerde quickscan. Uit de analyse blijkt dat het 

totaal verwachte netto verlies voor de Amsterdamse kunst- en cultuurinstellingen ruim € 173 

miljoen bedraagt tot 1 oktober a.s. Dit kan de gemeente Amsterdam onmogelijk compenseren. 

We zullen daarom in eerste instantie de instellingen ondersteunen die onderdeel uitmaken van het 

Kunstenplan omdat deze instellingen een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het 

gemeentebestuur.     

 

De steunmaatregel voor Kunstenplaninstellingen wordt uitgevoerd in 2 fases. In de eerste fase 

komen de huidige Amsterdam Bis-instellingen en de 11 grootste Kunstenplan-instellingen bij het 

AFK in aanmerking voor de steunmaatregel. Deze 11 Kunstenplaninstellingen bij het AFK 

ontvangen meer dan € 400.000 subsidie per jaar. In augustus a.s. vindt de uitvoering van de 

tweede fase van de steunmaatregel plaats ten behoeve van de overige instellingen bij het AFK en 

de instellingen in de functies van de Amsterdam Bis. Als AFK-instellingen in deze tweede groep 

voor augustus a.s. te maken krijgen met liquiditeitsproblemen, worden zij geholpen en indien 

nodig betaalt het AFK het subsidiebedrag voor het laatste kwartaal van het jaar eerder uit.      

 

Dit onderscheid in twee fases maken we omdat we nu geen inhoudelijke/kwalitatieve afweging 

willen maken aangezien 2020 het laatste jaar is van het huidige Kunstenplan. De 

inhoudelijke/kwalitatieve afweging gebeurt bij de beoordeling van de aanvragen voor het 

Kunstenplan 2021-2024. Door de extra ondersteuning van de instellingen in de tweede groep in 
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augustus te plannen, kunnen we zo goed mogelijk de relatie leggen met de beleidsuitgangspunten 

voor het nieuwe Kunstenplan. Daarmee is de steunmaatregel van toepassing op de instellingen die 

deel uitmaken van het Kunstenplan 2021-2024. 

 

De instellingen in de Amsterdam Bis en de 11 grootste Kunstenplaninstellingen bij het AFK zijn op 

basis van de Hoofdlijnen en de beoordeling door Kunstraad en AFK cruciale instellingen in de 

Amsterdams cultuursector en spelen een belangrijke rol binnen de verschillende ketens in de 

cultuursector. Het zijn podia die producerende instellingen (theatergezelschappen, 

dansgezelschappen, orkesten, etc.) en individuele makers een podium geven, musea die 

kunstenaars aan werk helpen, instellingen die een belangrijke rol spelen op het vlak van 

talentontwikkeling en ontwikkelingen binnen kunstdisciplines, en instellingen die bepalend zijn 

voor het nationale en internationale karakter van de Amsterdamse cultuursector.  

 

De methode van verdeling van het budget van de steunmaatregel over de instellingen wordt 

verder uitgewerkt, in lijn met de wijze waarop het Rijk dat doet. Hierbij houden we rekening met:  

• De mate waarin instellingen getroffen worden door lagere publieksinkomsten; 

• De mogelijkheid dat instellingen zelf hun verlies kunnen beperken (kosten kunnen verlagen) 

en gebruik maken van de generieke Rijksmaatregelen; 

• De hoogte van het weerstandsvermogen (‘vrije reserves’) van de instellingen;  

• De middelen die de instellingen van het ministerie van OCW zullen ontvangen als onderdeel 

van het aanvullende maatregelenpakket voor de cultuursector in Nederland. 

 

De steunmaatregel wordt uitgewerkt in twee subsidieregelingen die ter vaststelling worden 

voorgelegd aan het college. 

 

Noodzaak steunmaatregel 

Ten behoeve van de inventarisatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis hebben we 

kunst- en cultuurinstellingen in maart jl. gevraagd liquiditeitsprognoses op te stellen ervan 

uitgaand dat de instellingen op 1 juni weer open konden. Op basis van dit scenario krijgen 24 

Kunstenplaninstellingen te maken met liquiditeitsproblemen. 

 

Op basis van de inventarisatie kunnen we concluderen dat ongeveer 60% van de 

Kunstenplaninstellingen bij een sluiting tot 1 juli onder een acceptabel niveau van het 

weerstandsvermogen  zakt, waardoor ze geen tegenvallers meer kunnen opvangen. Hoewel we 

geen liquiditeitsprognoses op basis van het scenario 1 oktober a.s. hebben uitgevraagd, is de 

verwachting dat meer dan de helft van de Kunstenplaninstellingen dit niet zonder hulp gaat 

redden. Een aantal instellingen heeft inmiddels laten weten op 1 juni niet ‘gewoon’ weer open te 

kunnen en komt daardoor eerder in de financiële problemen.  

 

Uitgangspunt: CPB-scenario contactmaatregelen voor een half jaar  

De uitvraag bij de kunst- en cultuurinstellingen was gebaseerd op twee scenario’s: dat de 

instellingen na 1 juni hun deuren weer volledig zouden kunnen openen en dat dit na 1 juli zou 

kunnen. Het CPB gaat uit van 4 scenario’s op basis van contactmaatregelen voor 3 maanden, 6 

maanden en 12 maanden. Binnen de gemeente wordt nu gewerkt met het CPB-scenario dat 

uitgaat van contactmaatregelen voor een half jaar. 
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Voor de culturele sector geldt specifiek dat bij heropening de 1,5 metersamenleving een grote 

impact heeft op de eigen inkomsten. Hoewel het belang van kunst en cultuur groot is in de 

opstartfase, zullen de instellingen nog steeds te maken hebben met verliezen als ze maar een deel 

van het publiek kunnen ontvangen. Het financiële effect zal in het algemeen niet veel voordeliger 

zal zijn dan sluiting.   

 

Voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 2020 is nu geen nieuwe uitvraag gedaan om de kunst- en 

cultuurinstellingen niet extra te belasten. Voor de periode van 1 juli tot 1 oktober gaan we er vanuit 

dat de financiële effecten ongeveer hetzelfde zijn als de effecten in de periode van sluiting tot 1 

juli. De periode is weliswaar langer, maar sommige instellingen hebben in de zomer doorgaans 

minder publieksinkomsten. 

 

Uitgangspunt: aansluiting op aanvullende Rijksmaatregelen voor de cultuursector 

Op 15 april jl. heeft het kabinet een additioneel noodpakket voor de cultuursector aangekondigd. 

Met een bedrag van € 300 miljoen worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de 

landelijke cultuursector de komende maanden ondersteund. Het pakket bestaat uit 4 ‘stromen’:     

1. verhogen van de subsidie aan producerende instellingen in de landelijke 

Basisinfrastructuur 2017-2020 en de instellingen en festivals die momenteel meerjarige 

subsidie ontvangen van de 6 Rijkscultuurfondsen;   

2. verhogen van de leenfaciliteit voor monumenteneigenaren van opengestelde 

Rijksmonumenten via het Nationaal Restauratie Fonds;  

3. investeren in de vitale regionale infrastructuur via de Rijkscultuurfondsen voor een 

beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters;  

4. verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen voor instellingen die privaat 

worden gefinancierd.  

 

Hoewel over de uitwerking van deze maatregelen nog besloten moet worden, hebben we op basis 

van voorlopige informatie een aantal uitgangspunten geformuleerd ten behoeve van gemeentelijk 

maatregelen: 

• In stroom 1 zal waarschijnlijk een aanzienlijk aantal Amsterdamse instellingen in 

aanmerking komen voor noodsteun door het Rijk. Dit biedt een mogelijkheid om voor de 

gemeentelijk noodmaatregel naar additionele instellingen te kijken. Zo kunnen Rijk en 

gemeente samen een zo groot mogelijk deel van de cultuursector in Amsterdam 

ondersteuning bieden.    

• Stroom 3 biedt de mogelijkheid voor de gemeente om voor incidentele ondersteuning van 

deze additionele instellingen matching aan te vragen. Het ministerie voor OCW werkt dit 

momenteel uit. Wel is al bekend dat gekeken zal worden naar specifieke lokale 

instellingen die de landelijke infrastructuur bedienen, en naar een rol voor de 

Rijkscultuurfondsen hierin.   

• De niet-gesubsidieerde culturele instellingen in Amsterdam kunnen gebruik maken van 

stroom 4. 

 

Rijkssubsidies voor Amsterdamse instellingen   

De totale uitgaven van het ministerie van OCW voor de landelijke BIS 2017-2020 en de 

Rijksfondsen bedraagt nu in totaal € 455,6 miljoen per jaar. Hiervan komt € 127,2 miljoen ten 

goede aan instellingen in  Amsterdam, dat is bijna 28%.   
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Overige onderdelen cultuursector: projectsubsidies, broedplaatsen en niet gesubsidieerde sector 

Naast de Kunstenplaninstellingen kijken we ook naar de andere onderdelen van de culturele 

infrastructuur in Amsterdam. We verkennen daarom mogelijke steunmaatregelen voor de 

instellingen die projectsubsidies ontvangen bij het AFK en voor de broedplaatsen. Bij deze twee 

categorieën gaan we er vooralsnog vanuit dat er geen bijdrage nodig is uit de noodkas en 

oplossingen kunnen vinden binnen de bestaande budgetten. 

 

Voor de kunst- en cultuurinstellingen in Amsterdam die niet gesubsidieerd worden gaan we er nu 

vanuit dat zij een beroep kunnen doen op de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen waarvoor 

het budget nu wordt opgehoogd door het kabinet. Als gemeente kunnen we deze instellingen zo 

goed mogelijk doorgeleiden naar dit loket. 

  

Langere termijn 

Voor het CPB-scenario waarbij de contactmaatregelen 12 maanden duren, kunnen we nu 

onvoldoende inschattingen maken. We gaan uit van het binnen de gemeente gehanteerde 

scenario van 6 maanden en alleen de urgentste en met zekerheid vast te stellen nood, wetende 

dat de kans dat de culturele instellingen langer ernstige beperkingen ondervinden heel reëel is. 

Voor het verlies dat in die periode nog ontstaat kunnen instellingen niet verder interen op hun 

reserves. Voor gefaseerde openstelling is ook compensatie nodig. Om te bepalen wat voor het 

laatste kwartaal van dit jaar en voor het begin van 2021 nodig is, zullen we een nieuwe uitvraag 

doen in de sector en passende maatregelen voorstellen.    

 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Touria Meliani 
Wethouder Kunst en Cultuur 
 

       
    
       

 


