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Amsterdam, 23 juni 2020
Betreft: wantrouwen KHN in draagvlak college om onze economie te herstellen
Geacht college,
Zoals u afgelopen weekend al via de media en in telefoongesprekken met onze voorzitter heeft
kunnen vernemen zijn we ernstig teleurgesteld in het feit dat er weinig begrip en medewerking
lijkt te zijn om onze economie spoedig te herstellen. Graag informeren wij hoe dit bij onze
achterban leeft.
1. Op de eerste plaats zitten we nog steeds opgescheept met de hoogste toeristenbelasting
van de wereld en verzwakt dit onze concurrentiepositie. Ook zijn veel hoteliers nog
steeds gefrustreerd over hoe dit proces is verlopen. Beloftes over gefaseerde invoering,
verbreding van de groep betalenden en in samenspraak met de branche zijn niet
nagekomen. We zijn gehoord, maar zeker niet gekend en de ‘makheid’ waarmee we ons
dit hebben laten welgevallen is ons later nog eens ingewreven door de wethouder.
2. Er wordt een eerste pakket aan steunmaatregelen door dit college snel aangekondigd na
de lockdown van 16 maart. Dat werd gewaardeerd en gaf vertrouwen.
3. Vervolgens is er aandacht met enkele bedrijfsbezoeken om het net op te halen en hart
onder de riem te steken.
4. Tot onze verbazing verkondigt wethouder Everhardt twee weken geleden in een
interview met AT5 dat hij minder afhankelijk wil zijn van toerisme en op zoek is naar
nieuwe economieën. Ook steeds vaker horen we geluiden uit het stadhuis, zowel
ambtelijk als politiek dat er helemaal geen bereidheid is om bezoekersstromen weer snel
op gang te brengen.
5. De campagne die Amsterdam & Partners heeft gemaakt om Amsterdammers weer naar
het centrum te trekken, is tegengehouden en ligt al 7 weken op de plank
6. Her en der, vooral in de stadsdelen buiten het centrum, zijn enkele terrassen en
restaurants gezellig bezet (met een beperkte capaciteit). De hotels hebben nog steeds
een zeer lage bezetting, gemiddeld 12%. Opvallend is dat de bewoners die het centrum
altijd hebben geclaimd ook nu het centrum niet bezoeken. Het centrum is leeg.
7. Dan volgt er op 11 juni een Volksinitiatief via Amsterdam heeft een keuze: grenzen aan
de groei van het toerisme. De totstandkoming hiervan en hoe het door de wethouder
wordt gebruikt is onaanvaardbaar. Zie meegezonden brief.

8. De brief van Everhardt d.d. 18 juni jl. met als onderwerp: ‘herstel vrijetijdseconomie’ is
een druppel die de emmer doet overlopen. Hierin pleit hij voor de mogelijkheid dat de
gemeente een beperking op kan leggen aan de beschikbare capaciteit van
overnachtingsaccommodaties, w.o. hotels. Wekelijks hebben we overleg met de
wethouder en de dag dat de brief uitkomt nog een gesprek met de burgemeester en ons
is niets bekend over dit voornemen. Dit spreekt wantrouwen uit naar onze branche en
heeft ons doen besluiten kritische geluiden te laten horen over de samenwerking met het
college.
De bal is opgepakt door het college en een gesprek is gepland met het Georganiseerd
Bedrijfsleven Amsterdam (GBA) en zij scharen zich achter onze kritiek . We zijn uiteraard
benieuwd naar het gesprek en nemen hieraan deel. De burgemeester noemt dat er gevaren op
de loer liggen m.b.t toename van het aantal coronabesmettingen, omdat er beperkte ruimte in de
stad is. Uiteraard is ons er ook alles aangelegen om te voorkomen dat er een grote uitbraak van
besmettingen in Amsterdam komt. Wat ons betreft is het absoluut het verkeerde moment om nu
uit te gaan van maatregelen die toerisme beperken; bedrijven zijn aan het omvallen en de
voorspellingen zijn dat het toerisme in jaren niet het oude niveau kan bereiken. U zou keihard
aan de slag moeten om de bezoekerseconomie juist nu te stimuleren en daarmee baanbehoud,
opleidingsplekken, stages, wijkprojecten, cultuurbezoek, winkelbezoek op niveau van overleven
te brengen.
Zowel economische als sociaal maatschappelijke belangen spelen een belangrijke rol. Toename
van de werkloosheid, gezondheidsrisico’s en criminalisering zijn aan de orde. Gezondheid en
economie zijn onlosmakelijk verbonden aan onze branche. We willen serieus met de
burgemeester en deskundigen kijken waar er mogelijkheden zijn en scenario’s bedenken voor de
risico’s.
We zijn van mening dat de invloed van de gemeente op het reguleren van het aantal bezoekers
uiteindelijk beperkt is, maar samen met partners is er invloed op welke type toeristen we willen
aantrekken en hoe we dit beter kunnen spreiden.
Juist nu laten we kansen liggen als we geen afstemming met elkaar zoeken en een plan maken
dat breed wordt gedragen door de stad. Verbind ons met bewoners en drijf ons niet verder
uiteen. Wij krijgen veel reacties van bewoners die zich niet achter de huidige geluiden van
bewoners scharen.
Ze voelen zich niet langer thuis in deze stad, omdat de huren te hoog zijn, de stad is
onbetaalbaar en hun banen staan op de tocht of zijn al opgezegd. De metropool regio zal harder
en langer getroffen worden dan de rest van Nederland. Economen voorspellen dat een herstel
van de arbeidsmarkt pas in 2023 is te verwachten. Startups overleven niet, arbeidsintensieve
branches als die van ons zullen veel mensen noodgedwongen moeten ontslaan en jongere
bewoners vertrekken nu al massaal uit de stad.
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De gasvrijheidsindustrie is de meest inclusieve branche als banengenerator voor alle leeftijden,
diverse niveaus en ingesteld op een multiculturele samenleving. De branche die vooraan in de rij
staat als het gaat om verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoording neemt. We
bieden veel arbeids- en onderwijsplaatsen (ook voor mensen met een grotere afstand tot die
markt), we hebben de meest duurzame hotels, streven naar minder CO2 uitstoot, investeren in
criminaliteit bestrijding, dragen bij aan het schoonhouden van buurten en beperken overlast. We
zijn een betrouwbare partner gebleken waarmee je afspraken kunt maken.
We vragen ons oprecht af wat uw plan is en vooral uw financiële plan om de stad te redden. Het
gaat al lang niet meer alleen over toerisme. Hoe denkt u de infrastructuur, het openbaar vervoer,
de culturele sector, sociale en duurzaamheidsprojecten in stand te houden. Vele
belastinginkomsten vallen weg. Gaat de inwoner van Amsterdam dat compenseren? We zijn erg
benieuwd welke andere economieën er mogelijk zijn in de binnenstad.
Kortom werk met ons aan een plan voor verantwoorde toename van bezoekersstromen, gericht
op kwaliteitstoerisme (de toerist die zich gedraagt), spreiding van toerisme en diversiteit van het
aanbod. Verbind partijen en drijf ze niet uiteen, maak snelle slagen nu het nog kan. De hoteliers
sturen de burgemeester binnenkort een plan van aanpak, waar wat hen betreft de kansen en
focus moet liggen.
We hopen op betere afstemming en uw bijdrage voor een spoedig herstel van onze branche.
Met gastvrije groet,
namens KHN Amsterdam

Pim Evers
Voorzitter
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