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Voor het zomerreces heb ik met uw raad meerdere keren gesproken over de forse schade die de 
bezoekerseconomie lijdt door het cornonavirus en de coronabeperkende maatregelen, over de 
compensatiemaatregelen van de rijksoverheid en de gemeente en de ingrijpende maatregelen om 
een tweede lockdown te voorkomen. Het college deelt met de raad de urgentie dat gehandeld 
moet worden in deze ongewisse tijden. In deze brief neem ik u mee in de stappen die we zetten 
voor de toekomst van de bezoekerseconomie.  
 
Het college blijft inzetten op een leefbare en gastvrije stad, zoals ook beschreven in het  
coalitieakkoord. We staan voor een nieuw evenwicht in de bezoekerseconomie, waarin de 
bewoners centraal staan en de bezoekers welkom blijven. Ook bij de stappen die we zetten voor 
de toekomst van de bezoekerseconomie houden we vast aan deze koers. Bezoekers horen bij het 
internationale karakter van Amsterdam. Ze zorgen ook voor een breed aanbod aan voorzieningen 
die horen bij een internationale stad en die bovendien werkgelegenheid bieden aan de inwoners 
van onze metropoolregio. We willen echter niet terug naar de situatie van voor de coronacrisis, 
waarin de leefbaarheid van bewoners in delen van de stad onder druk staat. 
 
De ontwikkeling van de coronacrisis en de weg om daaruit te komen zijn echter ongewis, de 
omstandigheden fluctueren. Het is belangrijk om de economie te monitoren om zo goed mogelijk 
met de onzekere omstandigheden te kunnen omgaan. De maatregelen die we nemen moeten 
passen bij de ontwikkelingen in de economie en die worden bepaald door de ontwikkelingen in de 
volksgezondheid. Want die staat voorop. Het werken aan de toekomst van de bezoekerseconomie 
vraagt om een intensieve samenwerking met de branches die onderdeel uitmaken van de 
bezoekerseconomie en met de bewoners(collectieven), zoals ook is aangegeven door uw raad. De 
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gemeente moet daarin haar verantwoordelijkheid nemen en stevige maatregelen durven nemen. 
Maar het instrumentarium dat de gemeente kan inzetten is niet altijd toereikend en door de 
coronacrisis zijn de financiële mogelijkheden beperkt. De toekomst van de bezoekerseconomie is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemers, instellingen, bewoners en de 
gemeente. Hieronder de stappen die we daarin zetten. 
 
Monitoren en maatregelen  
Met de factsheets ‘Corona en de Economie’ van OIS monitoren we maandelijks de economische 
ontwikkelingen in Amsterdam. Hoewel de bezoekersstroom nog lang niet zit op het niveau van 
vorig jaar, is er ten opzichte van het begin van de coronacrisis, en zeker in deze zomerperiode, een 
stijgende lijn te zien van het aantal bezoekers. Dit kan onder andere opgemaakt worden uit het 
aantal passagiers op Schiphol, de bezettingsgraden van hotels en de passantentellingen in de 
binnenstad.  
In de eerste week van juni werd een bezettingsgraad van de hotels gemeten van 11%, tegenover 
een bezettingsgraad van meer dan 50% in week 32 (eerste week augustus). De weergegeven 
percentages betreffen de bezetting van de geopende hotels, waarbij begin juni iets meer dan de 
helft van de hotels de deuren hadden geopend en in week 32 iets meer dan 80%. Het betreft een 
gemiddeld percentage, de bezettingsgraad in het 4 en 5-sterrensegment is over het algemeen 
lager. Dat laten de STR-cijfers van KHN ook zien. Deze cijfers gaan uit van open en gesloten hotels 
en leggen de nadruk op het luxere segment. STR komt voor de maand juni uit op een 
bezettingsgraad van 13% en voor juli op 28%. 
Ook het aantal passagiers op Schiphol is een indicator van een groeiend aantal bezoekers. In juni 
verwerkte Schiphol 471.852 passagiers, in juli waren dit er 1.339.122. Dit is 20% van het aantal 
passagiers dat Schiphol vorig jaar in dezelfde periode vervoerde. Het passantenvolume in de 
Kalverstraat was begin juni 2020 36% van het passentenvolume in 2019, eind juli was dit 73% en 
medio augustus 48%. 
 
Ondanks dat de toename van bezoekers meer inkomsten genereert, zien we dat veel bedrijven het 
heel erg zwaar hebben. Ze moeten personeel ontslaan, stoppen of dreigen failliet te gaan. Aan uw 
raad is toegezegd cijfers te achterhalen over het aantal faillissementen in Amsterdam door de 
coronacrisis. In de factsheet geven we het aantal faillissementen weer. Het aantal faillissementen 
tot en met week 33 van 2020 bedraagt 191 ten opzichte van 118 in heel 2019. Een 
faillissementsprocedure kan 2 tot 3 maanden duren. Het aantal faillissementsaanvragen is niet 
bekend.  
De werkloosheidscijfers lopen op, zeker ook onder het praktisch opgeleide deel van de 
beroepsbevolking. De toekomst is voor veel werknemers, ondernemers en bedrijven onzeker en 
dat is zorgwekkend. In mijn brief aan uw raad van 18 juni jl. heb ik aangegeven dat we werknemers 
en zelfstandigen de komende periode willen ondersteunen in het overstappen naar een (nieuw) 
duurzaam perspectief op werk. Dat doen we via het Regionaal Werkcentrum Groot- Amsterdam, 
door de inzet van het reguliere instrumentarium en in samenwerking met het bedrijfsleven.   
 
We zien het aantal coronabesmettingen helaas toenemen. De Veiligheidsregio en de gemeente 
hebben, in aanvulling op de maatregelen van de rijksoverheid, regionale en lokale maatregelen 
genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Overeenkomstig de motie van de 
leden Boomsma, Taimounti en Martens inzake het herstel van de vrijetijdseconomie (TA2020-

https://data.amsterdam.nl/publicaties/publicatie/factsheet-economische-kerncijfers-amsterdam-juli-en-augustus-2020/b7cb12eb-d6b0-4c01-a8ac-22d485b7de8e/
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000818) die oproept niet alle toeristen te ontraden naar Amsterdam te komen, heeft het college 
toeristen niet ontraden om Amsterdam te bezoeken, zolang de coronaregels in de openbare 
ruimte gehandhaafd konden worden met maatregelen, zoals crowdmanagement. Wanneer de 
situatie het toelaat, geven we in diverse communicatiekanalen aan dat toeristen welkom zijn in 
Amsterdam en welke coronaregels er gelden. Het is nodig gebleken om vanaf 24 juli over te gaan 
op het ontmoedigen van bezoek aan drukke plekken in het weekeinde. Als we met deze en andere 
maatregelen de verspreiding van het virus onvoldoende kunnen indammen, dan zullen we helaas 
stringentere maatregelen moeten treffen. De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft op 18 
augustus jl. een brief gestuurd met een overzicht van de huidige maatregelen, maatregelen die per 
direct zijn ingezet, en beleidsvoornemens en maatregelen die kunnen worden ingezet als het 
noodzakelijk is. De toename van het aantal bezoekers vergt extra handhaving voor de naleving 
van coronamaatregelen en de handhavingscapaciteit is schaars. De maatregelen zijn in eerste 
instantie gericht op het beschermen van de volksgezondheid en het voorkomen van een tweede 
(lokale) lockdown. Daarmee wordt ook het broze herstel van de Amsterdamse economie zo veel 
mogelijk beschermd.  
 

1. Advies van amsterdam&partners voor toekomst bezoekerseconomie  
Zoals gezegd, bezoekers zijn welkom maar de bewoners staan centraal. Het verbeteren van de 
leefbaarheid gaat samen met het werken aan de toekomst van de bezoekerseconomie. Dat is een  
collectieve verantwoordelijkheid van de gastvrijheidssector en bewoners. Het college heeft 
amsterdam&partners (a&p) gevraagd dit najaar advies uit te brengen over de toekomst van de 
bezoekerseconomie, met inachtneming van de leefbaarheid voor onze bewoners, gastvrijheid en 
duurzaamheid van de stad, en wat daarvoor moet gebeuren: wat wordt gezien als overlastgevend 
toerisme, wat is het profiel van de gewenste bezoeker, welk imago van Amsterdam hoort daarbij 
en wat zouden we daarvoor moeten doen. a&p stelt een advies op nadat bewoners(organisaties), 
culturele instelingen en ondernemers uit de sector zijn geraadpleegd. Zodra dit advies is 
verschenen in het najaar informeert het college uw raad hierover. Zoals toegezegd aan uw raad, 
organiseren we een technische sessie indien uw raad dat wenst. a&p is een belangrijke 
verbindende partij in de Metropoolregio Amsterdam met een breed (partner)netwerk in de sector 
en met bewoners. Daarnaast doet ze onderzoek naar beleving, behoeften en gedrag van 
doelgroepen. Samen met de gemeenten in de regio en haar private partners bouwt zij aan een 
betere reputatie, gidst zij bewoners, bedrijven en bezoekers en werkt ze aan een leefbare, 
aantrekkelijke, welvarende, duurzame en inclusieve metropool. Deze activiteiten zijn 
overeenkomstig de motie van raadslid Ceder (TA2020-000822) inzake het instellen van een 
tijdelijk Gastvrijoverleg Amsterdam met de toerisme- en hospitality branche en met bewoners. 
 

2. Het aantrekken van congressen 
In de raadsbrief van 18 juni jl. over het herstel van de bezoekerseconomie heb ik aangekondigd dat 
het college actief wil inzetten op zakelijke bezoekers. Als eerste stap hebben we samen met de 
hospitalitysector een plan gemaakt voor het aantrekken van congressen. Dat congressen een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bezoekerseconomie wordt breed gedragen. Ze zorgen 
voor veel directe en indirecte werkgelegenheid en innovatie, ze vinden plaats in de gebieden met 
minder toeristen en worden gehouden buiten het toeristenseizoen. De congresbezoekers 
verwelkomen we graag; ze zorgen voor weinig overlast, overnachten in hotels en besteden relatief 
veel geld aan cultuur en horeca. 
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Om de komende jaren congressen in Amsterdam te hebben ondernemen we nu actie. Het plannen 
van een congres neemt namelijk enkele jaren voorbereiding in beslag. Samen met 
vertegenwoordigers van de congresbranche en hoteliers heeft het college a&p opdracht gegeven 
een congresbureau op te richten. Dit congresbureau werkt aan het versterken van de 
internationale reputatie van Amsterdam als een aantrekkelijke congresbestemming. Daarbij zet 
a&p haar partners in, waaronder de RAI, Unique Venues of Amsterdam, hotels, kennisinstituten en 
culturele instellingen. Het college neemt een actieve rol in bij het acquireren en het hosten van 
congressen en waar mogelijk wordt de ambtswoning of een ander aansprekende ruimte 
aangeboden om bijvoorbeeld de organisatie welkom te heten. Een belangrijk doel van het 
congresbureau is om Amsterdam in 2024 de topbestemming te laten zijn voor Life Sciences & 
Health-congressen in Europa. Dit omdat deze congressen een grote meerwaarde creëren voor de 
kennisinstellingen, bedrijven en bewoners van de Metropoolregio Amsterdam. Omdat de 
volksgezondheid voorop staat zal advies van de GGD worden ingewonnen voorafgaand aan en 
tijdens de organisatie van congressen.  
 
Met de uitvoering van de motie van de leden Taimounti, Kreuger en Boomsma (TA2020-000823) 
inzake de Voorjaarsbrief 2020 die oproept de internationale concurrentiepositie in kaart te 
brengen, brengen we de kansen en bedreigingen voor Amsterdam als congresstad in kaart om 
onze internationale concurrentiepositie te versterken. 
 

3. Collectieve verantwoordelijkheid  
We zien in goede en minder goede tijden grote betrokkenheid van veel bewoners, ondernemers, 
bedrijven en instellingen bij de bezoekerseconomie en de impact daarvan. We voeren continu 
overleg met de gastvrijheidssector, we voeren gesprekken met het bedrijfsleven over de 
economische consequenties, over werknemers die zonder werk komen te zitten, over de bedrijven 
die het net wel of net niet gaan redden en tegelijkertijd over de leefbaarheid in de stad en de 
ambities op het gebied van duurzaamheid. Het college waardeert het zeer dat bewoners en het 
bedrijfsleven actief input leveren voor het beleid van de gemeente en ze zelf ook actief daaraan 
bijdragen. Het werken aan de toekomst van de bezoekerseconomie richting een leefbare en 
gastvrije stad is immers een coproductie, een gedeelde verantwoordelijkheid, ook als meningen 
verschillen.  
 
Het college betrekt bij de stappen die ze neemt onder meer de 10 punten van KHN en 
vertegenwoordigers van de hotelsector. De bewoners van de stad zetten in op de leefbaarheid van 
hun stad, hun wijk. Dat betekent niet voor elke Amsterdammer hetzelfde. Maar ze zijn het over 
een ding eens: ze willen in hun buurt geen overlast door drukte, ongewenst gedrag of vervuiling 
van de straten. Welke zaken bijdragen aan het verminderen van de leefbaarheid staat beschreven 
in het Onderzoek Toeristische draagkracht van wijken. De bewoners leveren ook ideeën aan de 
stadsdeelbesturen, het college en de raad over hoe de leefbaarheid kan worden verbeterd. 
Bijvoorbeeld met het Volksinitiatief ‘Amsterdam heeft een keuze’. Naar verwachting hebben de 
initiatiefnemers in september hun voorstel aan de gemeenteraad gereed.  
 
Vervolg 
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In het najaar ontvangt u de vierde voortgangsbrief Stad in Balans, waarin de voortgang wordt 
weergegeven op de maatregelen in het hele programma, de acties die in deze brief zijn genoemd 
en de verdere uitwerking van alle betrokken moties en toezeggingen. Bij de voortgangsbrief 
ontvangt u tevens een overzicht van de maatregelen die vergelijkbare drukbezochte Europese 
steden nemen. 
 
De stappen die we zetten voor de toekomst van de bezoekerseconomie hangen onder meer 
samen met de Aanpak Binnenstad. Over de uitwerking van deze aanpak wordt u geïnformeerd 
door de burgemeester. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
  
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
 

 
 
 Victor Everhardt 

Wethouder Economische Zaken 
 

 

 
 
 


