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Samenvatting  
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft de creatieve 

economie benoemd tot speerpunt van economisch beleid. De 

muzieksector maakt onderdeel uit van die creatieve economie, 

maar toch wordt muziek nog teveel als een cultuuruiting, als een 

podiumkunst gezien. En dat terwijl uit ons kwantitatief onderzoek 

blijkt dat er sprake is van een economische sector die voor de 

stad minstens zo veel betekenis heeft als de AV/media sector. 

Voor ons als EDBR voldoende aanleiding om de muziekindustrie 

te onderzoeken, te bevragen en een sterkte-zwakte-analyse van 

de sector op te stellen. 

 

 

 
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Een deel van de muziekindustrie bevindt zich op het snijvlak van 

cultuur en economie. Het gaat dan met name om de presentatie-

functie die gestalte krijgt op podia, clubs en festivals. Deze zijn van 

belang voor het cultuuraanbod maar zijn ook in economische zin van 

cruciaal belang voor de muziekindustrie. Alle ondernemers uit de 

sector hebben direct of indirect profijt van een goed functionerende 

podiuminfrastructuur. Het is van belang die infrastructuur te zien als 

een hiërarchie van kleinere en grotere podia & festivals die elkaars 

functioneren over en weer beïnvloeden. Een deel van die 

podiuminfrastructuur wordt gesubsidieerd uit culturele gelden maar 

grotere podia als Ahoy of kleinere podia als muziekcafé’s zijn geen 

onderwerp van gemeentelijk beleid. Een samenhangend beleid ten 

aanzien van de totale podiuminfrastructuur zien wij als een 

belangrijke voorwaarde voor versterking van de economische 

structuur van de muziekindustrie. 

 

De rest van de sector (creatie, productie en distributie) kan met recht 

gezien worden als een puur economische sector. De veranderingen in 

de industrie, met name de teruglopende CD-verkopen, dwingen 

ondernemers tot nieuwe businessmodellen hetgeen kansen schept 

voor de ontwikkeling van de sector. Verhogen van de 
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organisatiegraad en stimuleren van samenwerking moet kunnen 

leiden tot meer business to business en business to consumer 

activiteiten. Vakbeurzen kunnen daar aan bijdragen maar ook de 

samenwerking met de AV/mediasector kan voor beide sectoren 

profijt opleveren.  

Digitale technieken en distributie via internet zijn duidelijke trends in 

de industrie. In Rotterdam is een aantal partijen op innovatieve wijze 

bezig met de ontwikkeling van digitale distributie en promotie. Voor 

alle partijen is veel te winnen als zij zouden samenwerken en in 

gezamenlijkheid een Rotterdamse musicportal zouden ontwikkelen. 

  

 

 

Zoals voor alle creatieve ondernemers is ook voor ondernemers uit de 

muziekindustrie de beschikbaarheid van kleinschalige bedrijfsruimte 

van groot belang. Grote winst is te behalen door de vraag naar 

bedrijfsruimte te bundelen zodat verzamelgebouwen met 

professionele studio- en werkruimte ontwikkeld kunnen worden. 

Naast verzamelgebouwen is ook ruimtelijke clustering, bijvoorbeeld 

rondom de Nieuwe Binnenweg en/of Witte de Withstraat een kans 

om de economische structuur van de sector te versterken. 

 

Wij adviseren het gemeentebestuur om in het kader van het 

Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie specifiek economisch 

beleid te ontwikkelen voor de muziekindustrie. Ook het cultuurbeleid 

moet een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling 

van de sector, maar dan moet de popmuziek wel een prominentere 

positie krijgen binnen dat beleid. 

Ten aanzien van de uitvoering van het economische beleid zien wij 

het Media Platform Rotterdam als een zeer geschikt voertuig. De 

problematiek van beide sectoren vertoont grote overeenkomsten en 

bundeling van uitvoering binnen het MPR biedt grote kansen voor alle 

betrokken partijen. 

 

Wij concluderen dat er voldoende kansen liggen om de 

muziekindustrie in Rotterdam verder te laten groeien. Dat is in de 

eerste plaats uiteraard een uitdaging die de ondernemers zelf moeten 

aangaan. De gemeente kan via verschillende vormen van beleid de 

randvoorwaarden voor die groei scheppen. Eerste randvoorwaarde bij 

 5



 
 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

  

 

 
de aanbevelingen uit dit advies is een goede samenwerking en 

communicatie. Voor de gemeente betekent dit dat de loketfunctie 

naar de ondernemers snel moet worden verbeterd, maar evengoed 

dienen ondernemers zich sterker te organiseren zodat er een duidelijk 

platform voor discussie en een aanspreekpunt binnen de muzieksector 

ontstaat. 

 

Wij hopen dat dit advies voorlopig het laatste is in de lange reeks van 

adviezen en discussies over popmuziek die de afgelopen jaren de 

revue zijn gepasseerd in Rotterdam. En dat de wens die uitgaat van 

de titel van dit advies, die vrij vertaald immers gewoon ‘niet lullen 

maar poetsen’ betekent, op korte termijn vervuld wordt. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

In 2006 heeft de Economic Development Board Rotterdam 

(EDBR) in samenwerking met de Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur (RRKC) de notitie ‘Rotterdam maakt werk 

van creativiteit’ gepubliceerd. In deze visie op de 

ontwikkeling van de creatieve industrie van Rotterdam 

worden 4 speerpuntsectoren benoemd: architectuur, design 

& productontwikkeling, AV/media en muziek.  

De visie heeft input gegeven voor het gemeentelijke 

Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie en heeft 

bijgedragen aan het in gang zetten van tal van projecten. 

 

 

 
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Doel van dit 

onderzoek 

Doel van dit onderzoek is om 

een indruk te krijgen van de 

economische betekenis van de 

muzieksector in Rotterdam en 

welke kansen er liggen om de 

sector in economische zin te 

versterken. 

Tot op heden is er echter nog geen economisch beleid ontwikkeld 

met betrekking tot de muziekindustrie. Muziek wordt door overheden 

nog steeds vooral gezien als cultuur, een podiumkunst. Feit is dat 

popmuziek1 al decennia lang een volwassen onderdeel is van een 

entertainmentindustrie die aan veel mensen werkgelegenheid biedt 

en waarin veel geld omgaat. Popmuziek is cultuur maar zeker ook 

een economische activiteit van betekenis. In die zin verbaast het 

enigszins dat waar bijvoorbeeld de AV-sector gezien wordt als een 

economische sector met haar eigen specifieke economische beleid, 

de muziekindustrie nog niet als zodanig erkend wordt. Gemeentelijk 

beleid en discussies in de stad hebben vrijwel altijd betrekking op het 

culturele beleid, op podia, festivals en soms ook op het onderwijs. Tot 

op heden is er echter geen aandacht voor de economische betekenis 

van popmuziek. 
 

1 Onder popmuziek wordt in deze verstaan: het brede scala van populaire muziek met inbegrip 

van pop, rock, hiphop, dance, urban, nu-jazz, brass, cross-over en wereldmuziek. En voor zover 

deze genres niet (specifiek) onder te brengen zijn bij jazz, klassieke en gecomponeerde muziek. 
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Hoewel wij als EDBR advies uitbrengen aan het College van B&W zijn 

onze aanbevelingen evengoed een oproep aan beleidsmakers als aan 

de ondernemers uit de muziekindustrie zèlf om zich sterk te maken 

voor de ontwikkeling van hun sector. Dat vraagt om samenwerking 

onderling en met de gemeente. En om een investering in tijd die zich 

wellicht niet voor iedere ondernemer direct terugbetaalt maar op 

langere termijn wel degelijk zijn vruchten afwerpt voor de gehele 

sector. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1.2 Definitie 

Wij hanteren in ons onderzoek de volgende brede definitie van het 

begrip muziekindustrie: 

 

Creatie, zoals componisten, artiesten & ontwikkeling van talent en kennis. 

Productie, zoals studio’s, producers & instrumentenbouwers. 

Distributie, zoals retail, platenlabels, managers & promotors. 

Presentatie, podia van muziekcafé’s tot De Kuip & festivals. 

 

Dit is een bredere definitie dan bijvoorbeeld TNO hanteert waar het 

gaat om de bijdrage van muziek en entertainment aan de creatieve 

economie. In die definitie worden distributie en presentatie niet 

meegeteld. Aangezien wij hier het functioneren van de gehele 

muziekindustrie in samenhang in kaart wilden brengen, hebben wij er 

voor gekozen alle schakels uit de keten in ons onderzoek te 

betrekken. 

Voor een preciezere afbakening verwijzen we naar figuur 1 (p. 11), 

waar te zien is welke branches in ons onderzoek zijn opgenomen. 
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f 

1.3 Opzet onderzoek    

  

 

Kwantitatie

Om een idee te krijgen van de positie van de Rotterdamse 

muziekbusiness zijn we gestart met een kwantitatieve analyse. Doel 

daarvan was per branche te achterhalen hoeveel bedrijven er in 

Rotterdam gevestigd zijn en hoeveel werkgelegenheid daarmee 

gemoeid is. 

    

Tijdens dit onderzoek, dat uitgevoerd is door Signo&S in 

samenwerking met COS, werd al snel duidelijk waarom een dergelijke 

analyse nog nooit gemaakt is in Nederland. De indeling van het 

bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel maakt het vrijwel 

onmogelijk alle bedrijvigheid in de muziekindustrie eruit te lichten. 

Wat rest zijn bestanden van organisaties als BUMA/STEMRA en de 

Zuid-Hollandse Popunie, maar dit zijn adresbestanden zonder 

werkgelegenheidscijfers. Door dit soort bestanden te confronteren 

met de database van de KvK is uiteindelijk toch een redelijk beeld 

ontstaan van de sector. 

 

Desondanks pretenderen we niet dat alle bedrijven zijn 

geïnventariseerd, maar wel dat via de beschikbare mogelijkheden is 

geprobeerd om een zo’n compleet mogelijk beeld te geven van alle 

bedrijven en organisaties die in Rotterdam actief zijn op het gebied 

van popmuziek. We hadden ook graag een benchmark gemaakt ten 

opzichte van de andere grote steden, maar door het ontbreken van 

vergelijkbare onderzoeken is het niet mogelijk om Rotterdam te 

vergelijken met andere steden. 

 

Een andere lastige opgave was het afbakenen van de sector. Een CD-

winkel behoort in onze optiek tot de bedrijfstak maar genereert een 

steeds belangrijker deel van haar omzet uit games en films. Een 

organisatiebureau organiseert soms een evenement waarbij muziek 

geprogrammeerd wordt maar soms ook een braderie of iets 

dergelijks. Bij sommige branches moet dus een kanttekening 

geplaatst worden. 
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Daar staat tegenover dat een groot aantal beroepsmusici en DJ’s een 

volledig of gedeeltelijk inkomen verdient zonder ingeschreven te 

staan bij de KvK. Zij hebben wel een zelfstandigenverklaring van de 

belastingdienst of laten zich ‘verlonen’ via daarin gespecialiseerde 

bedrijven die de administratie voeren en sociale lasten afdragen. 

Hoewel niet ingeschreven bij de KvK als onderneming, kunnen wij 

deze groep wel beschouwen als zelfstandig ondernemer. Zij zijn 

echter niet meegeteld in dit onderzoek. 

 

  

 

 

In totaal komen wij in ons onderzoek op 530 bij de KvK 

geregistreerde bedrijven waarin 5.941 personen 12 uur of meer per 

week werkzaam zijn.2 Zoals gezegd moet dit cijfer enigszins 

genuanceerd worden om een volledig zuiver beeld van de 

muzieksector te krijgen. Maar zelfs wanneer we de werkgelegenheid 

zeer conservatief inschatten op zo’n 4.000 personen, moet 

geconcludeerd worden dat de muzieksector in Rotterdam een 

economische sector van betekenis is.  

Kwalitatief 

De volgende stap in ons onderzoek was het kwalitatief maken van de 

cijfers. Het kan immers best zo zijn dat een stad bijvoorbeeld weinig 

platenlabels huisvest, maar dat daar toevallig wel 5 erg grote labels 

bij zitten. Of labels die een nieuwe opkomende muziekstroming 

vertegenwoordigen hetgeen kansen biedt voor groei van de sector. 

Om meer dimensie te geven aan het cijfermateriaal, heeft er een 

groot aantal gesprekken met ondernemers plaatsgevonden. Ook is er 

tijdens een inputsessie in de Schiecentrale met zo’n 40 ondernemers 

uit diverse branches gediscussieerd over een aantal thema’s. 

Daarnaast is, als aanvulling op de projectgroep, een aantal externe 

experts gevraagd hun visie en kennis van de sector in te brengen. 

Het resultaat is een analyse die niet alleen inzicht geeft in de omvang 

van de muzieksector in Rotterdam maar ook aangeeft waar kansen en 

bedreigingen liggen. En op welke onderdelen de gemeente 

Rotterdam economisch beleid zou moeten ontwikkelen. 

 
2 Het volledige onderzoek is te downloaden op: www.edbr.nl  
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Figuur 1: Werkgelegenheid 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt eerst de bredere context geschetst van de 

muziekindustrie. Er is de laatste jaren veel en in hoog tempo 

veranderd in de muziekindustrie en dit heeft ook gevolgen voor 

ondernemers in Rotterdam. Structuurversterking van de muzieksector 

kan plaatsvinden door middel van sectoraal economisch beleid (H3) 

en ruimtelijk-economisch beleid (H4). De podia en festivals spelen 

een cruciale rol in de productieketen en beïnvloeden het functioneren 

van de gehele sector. Hoewel hier de culturele invalshoek en het 

economische belang onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, 

schetsen wij in hoofdstuk 5 en 6 het grote economische belang van 

de presentatiefunctie.  

In hoofdstuk 7 worden aanbevelingen gedaan voor de organisatie van 

de gemeentelijke beleidsontwikkeling en –uitvoering. Tot slot bevat 

hoofdstuk 8 een SWOT-analyse die gezien kan worden als de kern 

van onze analyse en aanbevelingen. Dit hoofdstuk zet ook alle 

aanbevelingen uit dit advies nog eens op een rij. 
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2. Ontwikkelingen in 

de muziekindustrie 
Voordat specifiek wordt ingegaan op de economische potentie 

van de Rotterdamse muziekbusiness is het goed om de context 

van de (inter)nationale muziekindustrie te schetsen. De laatste 

10 jaar is er veel en in hoog tempo veranderd. Dat heeft 

consequenties voor het businessmodel van veel ondernemers en 

is ook van invloed op het economisch functioneren van de 

sector. Niet alleen in Rotterdam maar in de hele wereld. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2.1 Turbulente tijden  

De muziekindustrie is de afgelopen 10 jaar stevig in beweging. Door 

de opkomst van internet en de ontwikkeling van betaalbare digitale 

opnametechnieken is het businessmodel van de industrie blijvend 

veranderd. Dit is een wereldwijde ontwikkeling. De belangrijkste 

verandering in de markt is uiteraard het illegaal aanbieden van 

muziek op internet. Het illegaal uitwisselen van mp3’s is dermate 

eenvoudig en ingeburgerd dat artiest, componist en platenlabel 

moeten accepteren dat er ook in de toekomst blijvend sprake zal zijn 

van sterk verminderde omzetten uit CD-verkopen. Hoewel er de 

laatste jaren weer een groei te zien is van het aantal betaalde 

downloads, zal de verkoop van muziek, digitaal of op fysieke dragers, 

nooit meer op het oude niveau terugkomen. 

 

Deze ontwikkeling heeft negatieve consequenties voor de gehele 

industrie: van artiest tot platenlabel, van detailhandel tot 

muziekuitgeverij, van opnamestudio tot distributeur. Het biedt echter 

ook kansen voor nieuwe businessmodellen en creatief 

ondernemerschap. 
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Een andere ontwikkeling die min of meer gelijktijdig heeft 

plaatsgevonden, is de ontwikkeling van betaalbare digitale 

opnametechnieken. Waren voorheen investeringen van tonnen nodig 

om een professionele geluidsopnamestudio in te richten, 

tegenwoordig kan iedereen met een budget van zo’n € 5.000 aan de 

slag. Een goede computer met de benodigde software stelt de 

muzikant in staat om op zijn zolderkamer een professionele productie 

te maken die vaak niet onderdoet voor producties afkomstig uit dure 

studio’s. De beschikbaarheid van apparatuur is geen bottleneck meer; 

de creativiteit van artiest en producer zijn bepalend voor het 

resultaat. Dit geldt met name voor muziekstromingen waarbij gebruik 

gemaakt wordt van samples en electronische beats. ‘Klassiekere’ 

vormen van pop en rock bezoeken nog wèl de ‘ouderwetse’ studio, 

maar ook die groepen nemen delen van hun producties meer en 

meer thuis op.  

Deze ontwikkeling heeft negatieve consequenties voor studio’s en 

producers maar betekent ook een kans voor artiest en platenlabel 

omdat met kleinere productiebudgetten kan worden volstaan. 

 

Figuur 2:  CD-verkopen 

Albumverkopen in Nederland - CD in miljoenen €
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2.2 Positie platenlabels 

Feit 

In Rotterdam zijn 30 

platenlabels actief. Dat is circa 

6% van het totaal aantal 

platenmaatschappijen in 

Nederland. Daarmee is 

Rotterdam na Amsterdam en 

Hilversum de belangrijkste 

vestigingsplaats. De labels zijn 

over het algemeen geen 

spelers van nationaal belang 

maar vooral kleinschalige 

bedrijven die zich richten op 

specifieke genres en 

underground, maar daarmee 

wel een belangrijke rol 

(kunnen) spelen voor lokale 

muziekmakers. Er zijn 3 labels 

die op nationaal niveau 

opereren: Clone Records (“de 

kraamkamer van de dance 

muziek”: citaat Volkkrant van 

27 maart 2008), Mid-Town 

Records, en Top Notch (het 

grootste Nederlandse HipHop 

label dat zich gevestigd heeft 

in de Creative Factory). Het 

aantal werkzame personen in 

deze branche bedraagt 102. 

Daarnaast opereren een aantal 

internationale platenmaat-

schappijen, retailers en groot-

handels in de regio Rotterdam. 

Het oude businessmodel was met name gebaseerd op de handel in 

geluidsdragers waarbij de marge werd bepaald door het verschil 

tussen de groothandelsprijs en de productie- en opnamekosten. Begin 

jaren ’80 heeft de industrie grote winsten geboekt door oude, reeds 

gefinancierde, albums opnieuw uit te brengen op CD. Eind jaren ’90 

heeft een vergelijkbare opleving plaatsgevonden dankzij de 

succesvolle introductie van de DVD.  

Aan het begin van deze eeuw werd echter duidelijk dat de 

platenmaatschappijen hun van oudsher machtige positie niet langer 

konden handhaven omdat zij onvoldoende in staat bleken om zich 

aan te passen aan de veranderde omstandigheden in de markt. Met 

als gevolg dat veel labels verdwenen, overgenomen of ingekrompen 

zijn. Er is veel werkgelegenheid verloren gegaan, banen die in deze 

vorm niet meer terug komen.  

Het platenlabel in zijn klassieke vorm (artiest contracteren, CD 

opnemen, CD verkopen) is een uitstervende soort. Hoewel niemand 

precies weet hoe de industrie zich gaat ontwikkelen, zijn er 2 

belangrijke trends te signaleren. De eerste is een verschuiving van 

grote ‘major’ platenmaatschappijen die zich op het grote, brede 

publiek richten, naar een veelvoud aan kleinere, specialistische labels 

die zich richten op specifieke stromingen en niches in de markt. 

Specialisatie en schaalverkleining bieden kansen in tijden waarin ‘het 

grote publiek’ steeds meer gebruik maakt van het illegale aanbod op 

internet, zich bovendien steeds moeilijker laat adresseren met 

marketinginstrumenten, en de smaak van consumenten snel 

verandert. Gespecialiseerde communities op internet ondersteunen 

deze ontwikkeling en lijken voldoende voorwaarde om binnen 

specifieke stromingen een brug te slaan tussen artiest en consument. 

Een tweede trend is de verticale integratie binnen de muziekindustrie. 

‘Kill the middleman’, ‘do it yourself’ en ‘het 360 graden model’ zijn 

veelgehoorde termen die hetzelfde impliceren: platenlabels houden 

zich minder dan voorheen bezig met de CD maar des te meer met 

management, publishing (exploitatie auteursrecht), merchandising, 

promotie, boekingen etc. Deze trend is in de top van de markt 

zichtbaar bij bedrijven als Mojo/Live Nation en The Entertainment 

Group maar ook net daaronder bij een belangrijk label als Top Notch. 
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Business integration is een noodzakelijke stap om de marges van 

derden uit te schakelen en daarmee het benodigde rendement te 

behalen. In het midden- en topsegment van de muziekindustrie zijn 

het dit soort ‘omnivoren’ die de toekomst hebben en in toenemende 

mate het spel bepalen. 

  

 

Wat betekent dit voor Rotterdam? 

Beide trends bieden kansen om het muziekklimaat, zowel economisch 

als cultureel, te stimuleren. Labels die zich richten op specifieke 

stromingen en niches ontstaan vrijwel altijd daar waar die stroming 

ontstaat of kan rekenen op een fanatieke scene van liefhebbers. In 

Rotterdam is dat duidelijk zichtbaar aan het aantal labels dat zich met 

danceachtige stromingen bezig houdt. Dit is duidelijk een 

voortvloeisel uit de periode waarin veel Rotterdamse DJ’s de top 

bereikten en Rotterdam beschikte over een levendige club- en 

uitgaansscene. 

Een vergelijkbare ontwikkeling is momenteel zichtbaar in de hiphop-

scene. Een toonaangevend label als Top Notch komt naar The Creative 

Factory omdat in Rotterdam het talent rondloopt dat het label aan 

zich wil binden. 

Rotterdam is bij uitstek een stad waarin nieuwe muziekstromingen 

kunnen ontstaan. De stad is jong en multicultureel. Dit betekent meer 

experiment, meer cross-over en dus meer kans op vernieuwing.  

 

Of die vernieuwing, naast culturele-, ook economische betekenis krijgt 

is van vele factoren afhankelijk. In ieder geval is het van belang om 

ontwikkelingen die nog ‘underground’ zijn meer naar boven te halen 

en de ontmoeting tussen artiest en label te stimuleren. Daarbij spelen 

de podia een belangrijke rol wat betreft de presentatie van talent 

maar ook kan het interessant zijn om innovatieve platenlabels actief 

te benaderen en te interesseren voor Rotterdam als vestigingsplaats.  
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2.3 Macht artiest en consument 

Artiesten zijn altijd in grote mate afhankelijk geweest van 

platenmaatschappijen om hun product aan de man te kunnen 

brengen. De consument kreeg vooral die muziek voorgeschoteld 

waaraan de platenlabels dachten dat er behoefte was.  

Feit 

Bij de Zuid-Hollandse Pop Unie staan 

circa 2.000 bands ingeschreven. 

Muzikanten laten zich niet door 

stadsgrenzen beperken en dus bestaan 

bands uit samenstellingen die de 

gemeentegrenzen overstijgen. Er zijn 

in Rotterdam circa 20.000 

popmuzikanten actief.  

Het aantal bands zegt echter weinig 

over het aantal bands dat door weet 

te breken bij een groot publiek. Op dit 

moment kent Rotterdam weinig bands 

die beschouwd mogen worden als 

nationale top. 

De ontwikkelingen van de laatste jaren bieden de artiest meer en 

meer kansen tot een do-it-yourself mentaliteit. Dankzij de 

mogelijkheden van internet en digitale opnametechnieken ligt dit ook 

steeds meer binnen handbereik. De muzikant voert veel meer de 

regie over zijn product dan voorheen. Ook de consument kan op 

internet meer van zijn gading vinden dan voorheen in de 

platenwinkels. Niches die commercieel minder interessant zijn, vinden 

op deze manier toch hun weg naar de consument. Dit is ook te zien 

aan het toenemende aantal radiostations op internet dat zich 

specialiseert in een bepaalde muziekstroming.  

 

Alle technologische ontwikkelingen ten spijt blijft het voor een 

onafhankelijke artiest moeilijk om zijn doelgroep goed te bereiken en 

er daadwerkelijk geld mee te verdienen. Het bouwen van een 

website en het plaatsen van mp3-tjes is geen probleem maar hoe 

genereer je bezoek op jouw website? Via communities als MySpace 

en Hyves worden incidenteel successen geboekt maar het blijft een 

lastige opgave om de consument te laten weten dat jouw muziek te 

vinden is op internet. 

 

Ook in de toekomst houdt de gemiddelde muzikant dus behoefte aan 

een matchmaker tussen artiest en consument, zij het in een wat 

andere rol dan voorheen de platenlabels vervulden. Voorbeelden van 

internationaal opererende muziek media bedrijven zijn All Music, dat 

bijvoorbeeld muziek metadata en recensies levert aan Apple's iTunes 

Music store en Muze, dat hetzelfde type content levert aan BOL.com 

en de Free Record Shop. De Centrale Discotheek Rotterdam beschikt 

over een database met alle muziek en levert daarmee diensten aan 

bibliotheken in Nederland en België, publieke omroepen en Muze. 
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2.4 Verschuiving naar optredens 

Een andere consequentie van het veranderde businessmodel in de 

muziekindustrie, is het toenemende belang van live concerten. 

Teruglopende inkomsten uit CD-verkoop worden gecompenseerd door 

hogere inkomsten uit optredens. Tot voor kort lagen de entreeprijzen 

voor popconcerten in Nederland relatief laag ten opzichte van andere 

landen. De laatste jaren is er sprake van een sterke stijging van 

prijzen voor tickets voor popconcerten. Ticketprijzen van € 100 of 

meer zijn allang geen uitzondering meer. Deels is dit een inhaalslag 

wat betreft gestegen productiekosten, maar voor een belangrijk deel 

is dit een gevolg van de veranderingen in het businessmodel. In het 

verleden gingen bands op tournee om hun CD te promoten, 

tegenwoordig is dat precies andersom. De CD-release moet publiciteit 

genereren die vervolgens bijdraagt aan goed gevulde zalen. 

Illustratief hiervoor is het feit dat Madonna geen contract meer 

tekende bij een platenmaatschappij maar haar CD’s laat uitbrengen 

door de multinational Live Nation die als core-business het boeken en 

promoten van concerten en tournees heeft. 

Feit 

Het aantal DJ’s / producers in 

Rotterdam is niet eenvoudig te 

achterhalen. Veel DJ’s staan niet 

ingeschreven als ondernemer, maar 

ook in de bekende databestanden 

van Pop Unie en/of NPI zijn geen 

volledige cijfers te vinden omdat niet 

iedereen zich ingeschreven heeft. Dat 

de dancecultuur stevig geworteld is in 

Rotterdam mag blijken uit het grote 

aantal DJ’s/Producers uit Rotterdam 

dat op het hoogste nationale en 

internationale niveau acteert (Benny 

Rodrigues, DJ Lucien Foort, etc). Het 

aantal professionele DJ’s /Producers 

(zij die dus eigen muziek produceren 

en dit aan anderen laten horen) 

wordt geschat op 200-500. 

 

Wat betekent dit voor Rotterdam? 

De teruglopende inkomsten uit CD-verkopen treft vooral de artiesten 

uit het midden- en topsegment (kleinere artiesten konden immers 

toch al niet leven van CD-verkopen). Verwacht mag worden dat het 

met name deze groep is die frequenter de Nederlandse podia aan zal 

doen in de toekomst. Daarbij gaat het om podia met een capaciteit 

van 1.500 bezoekers en meer. Een goed functionerend Watt 

(voorheen Nighttown) is dus een belangrijke voorwaarde maar het 

ontbreken van een middenzaal (tussen Watt en Ahoy in) voor 4.000-

6.000 bezoekers mag gezien worden als een zwakte voor Rotterdam. 

De teruglopende programmering in Ahoy en De Kuip vormt een 

ernstige bedreiging voor het muziekklimaat die ook het functioneren 

van kleinere podia negatief beïnvloedt. In het hoofdstuk Podia & clubs 

(H5) wordt hier nader op ingegaan. 
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3. Sectoraal 

economisch beleid 
In dit hoofdstuk worden economische kansen en bedreigingen 

voor de muziekindustrie gesignaleerd die gezien kunnen worden 

als een eerste aanzet tot een sectoraal economisch beleid voor 

deze sector. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.1 Business to consumer 

Digitale distributie en promotie

Alle technologische ontwikkelingen ten spijt blijft het voor een 

onafhankelijke artiest moeilijk om zijn doelgroep goed te bereiken. 

Ondanks de afnemende betekenis van het platenlabel in haar 

klassieke vorm, houdt de gemiddelde muzikant, producer of DJ 

behoefte aan een optimale digitale verkrijgbaarheid van hun 

repertoire. Maar verkrijgbaarheid alleen is niet genoeg. Om bekend te 

raken en geld te kunnen verdienen, blijven platenlabels in veel 

gevallen van belang voor de marketing en (digitale) distributie. 

Dit vraagt om andere manieren van distributie en promotie. In 

Rotterdam zijn bijvoorbeeld de Centrale Discotheek Rotterdam en 

Musicfrom.nl op dit terrein actief. De Centrale Discotheek Rotterdam 

levert haar metadata en digitale expertise aan internet service 

providers. Musicfrom.nl is één van de belangrijkste websites in 

Nederland voor muziekliefhebbers en muzikanten en is leverancier 

van concertgegevens. Daarnaast is in Rotterdam Rock 'n Roll 

Highschool gevestigd dat zich weliswaar niet specifiek op het digitale 

domein richt, maar wel op innovatieve manieren muziek promoot 

voor artiesten en niche labels. 

Gekoppeld aan de aanwezigheid van enkele kleine- en middelgrote 

platenlabels (zoals bijvoorbeeld Clone Records, Mid-Town records en 

Top Notch) die binnen hun segment een belangrijke rol spelen maar 
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Aanbeveling 

Breng partijen die zich 

bezighouden met digitale 

distributie en promotie bij 

elkaar en faciliteer het proces 

om tot een gezamenlijke 

Rotterdamse musicportal te 

komen.  

tegelijk ook op zoek zijn naar nieuwe wegen van digitale distributie, 

dient zich voor Rotterdam een uitgelezen kans aan om een 

Rotterdamse musicportal te realiseren. 

 

De ambitie daarvan moet uitdrukkelijk niet zijn om bestaande digitale 

producten en diensten als iTunes en Last.FM te imiteren, maar wel 

om Rotterdamse muziekondernemers te faciliteren zodat hun content 

via deze verschillende digitale platforms verkregen kan worden. 

Daarmee kunnen de Rotterdamse muziekondernemers de 

economische waarde van hun catalogus volledig benutten. Maar 

vooral ook wordt daarmee de aantrekkingskracht van Rotterdam als 

vestigingsplaats voor muziek gerelateerde bedrijven vergroot. 

 

Verder denken de Rotterdamse podia er in gezamenlijkheid over na 

om concerten te gaan registreren (video) en streamen op internet. 

Een ontwikkeling die vergelijkbaar is met het succesvolle 

Amsterdamse Fabchannel, waarin de gemeente Amsterdam middels 

de Culture Player heeft geïnvesteerd. Daarmee wordt de 

internationale zichtbaarheid van in Rotterdam georganiseerde 

optredens en dus ook de exposure van het merk “Rotterdam” sterk 

vergroot. Ook de ontwikkeling van City Media biedt kansen om dit 

soort content voor een groot publiek te ontsluiten. 

 

Op verschillende plekken in de stad spelen ondernemers dus met het 

idee om muziek op een betere manier digitaal te distribueren. Het 

lijkt ons een goed idee deze partijen bij elkaar te brengen en de 

initiatieven te bundelen tot een Rotterdamse musicportal. Welke 

functionaliteiten de portal moet hebben, is een onderzoeksvraag voor 

de betrokken partijen maar naast het faciliteren van digitale 

voorzieningen als gezamenlijke aansluiting op de glasvezel 

infrastructuur, bundeling van technische en marketing expertise, kan 

(al dan niet op termijn) ook gedacht worden aan het aanbieden van 

concertregistraties. 

De uiteindelijke realisatie van zo’n portal is een zaak voor 

marktpartijen onderling maar omdat het vooral kleinere 

ondernemingen betreft, ontbreekt het individuele ondernemers aan 

tijd om tot een dergelijke samenwerking te nemen. Tijdens de 

 21



 
 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Aanbeveling 

Stimuleer de ontwikkeling van 

platenlabels die zich richten op 

stromingen die populair zijn 

onder Rotterdams talent door 

acquisite en ondersteuning van 

reeds gevestigde ondernemers. 

discussieavond op 25 maart 2008 is door diverse betrokkenen 

aangegeven dat een samenwerking op dit vlak kan bijdragen aan een 

bredere digitale distributie van (lokaal) product en daarmee aan een 

versterking van de Rotterdamse muziekbusiness. Partijen als de 

Centrale Discotheek en Musicfrom.nl hebben de technische en 

juridische kennis en ervaring, de Rotterdamse platenlabels hebben de 

content om een aantrekkelijke portal te realiseren. De podia zouden 

kunnen bijdragen met hun concertregistraties. Ook het in Rotterdam 

gehuisveste radiostation FunX zou een interessante partner in deze 

ontwikkeling kunnen zijn. 

Een dergelijke ontwikkeling stimuleert niet alleen het functioneren 

van de samenwerkende partijen, ook individuele Rotterdamse 

muzikanten krijgen een platform waarmee ze hun muziek kunnen 

aanbieden.  

 

Wat nodig is, is een partij die het proces faciliteert en (uiteindelijk) 

een goede verbinding naar het internet via de Rotterdam Internet 

eXchange realiseert. In beide voorwaarden zou de gemeente 

Rotterdam kunnen voorzien. De ambitie zou moeten zijn om 

ondernemers uit de muziekindustrie, maar zeker ook andere 

muziekgerelateerde ondernemers zoals grote content agregators te 

verleiden zich te vestigen in Rotterdam, of in ieder geval de (digitale) 

distributie via de Rotterdam Internet eXchange te laten verlopen. 

 

Platenlabels 

Een andere kans zien wij in het aantrekken en/of stimuleren van 

platenlabels die zich specialiseren in genres die in Rotterdam sterk 

ontwikkeld zouden kunnen worden of dat al zijn. Op het gebied van 

dance, urban en worldmusic loopt meer dan gemiddeld veel talent 

rond in Rotterdam. Ondanks de groeiende do-it-yourself mentaliteit 

en de nieuwe digitale technieken is de stap van amateur naar 

professional een quantum leap die veel artiesten niet eigenhandig 

kunnen maken. Kleinere gespecialiseerde labels kunnen het verschil 

maken tussen een actief amateurcircuit en een goed ontwikkelde 

scene van professionele artiesten. De aanwezigheid van talent en een 

scene rondom een bepaalde muzikale stroming is een bepalende 

vestigingsfactor voor platenlabels nieuwe stijl met in haar kielzog de 
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dienstverlenende bedrijvigheid die er mee samenwerkt. Hun 

aanwezigheid werkt structuurversterkend voor de gehele 

muzieksector. Dit soort bedrijvigheid verdient dan ook bijzondere 

aandacht vanuit het economische beleid. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.2 Podia, clubs en festivals 

Het geven van concerten wordt van steeds groter belang voor het 

economisch functioneren van de muzieksector. Een goed 

festivalbeleid en een goed ontwikkelde infrastructuur van podia (van 

muziekcafé tot en met De Kuip) is daarom van cruciaal economisch 

belang. Het belang van podia, clubs en festivals wordt in hoofdstuk 5 

en 6 nader uitgewerkt tot aanbevelingen voor het gemeentelijk 

beleid. 

 

 
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.3 Business to business 
Cross-overs met AV/media sector 
Ondanks de teruglopende verkopen van geluidsdragers, blijkt uit de 

omzetcijfers van BUMA/STEMRA dat het legale gebruik van muziek 

alleen maar toeneemt. Een belangrijk deel hiervan is te verklaren uit 

het feit dat muziek een steeds belangrijker onderdeel vormt van 

producties in de film- en gamingindustrie. Gezien de ontwikkelingen 

in de Rotterdamse AV/media sector ligt het voor de hand om deze 

samenwerking via het Media Platform Rotterdam (MPR) verder te 

stimuleren. 

Aanbeveling 

Stimuleer via het Media 

Platform Rotterdam de 

samenwerking tussen de 

AV/media sector en de 

muziekindustrie. 

 

Het stimuleren van business to business begint bij het faciliteren van 

de ontmoeting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De Cinemart 

tijdens het International Film Festival Rotterdam, waar filmmakers in 

contact komen met producenten, is een goed voorbeeld hiervan. Hier 

liggen mogelijkheden om de cross-over tussen de AV-sector en de 

muzieksector te stimuleren.  

Feit 

Er zijn in Rotterdam 26 

mediabedrijven waarvan de 

omzet soms zeer sterk 

gerelateerd is aan popmuziek 

(radio) en soms in mindere 

mate (productie radio-

commercials). 
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Aanbeveling 

Stimuleer de economische 

ontwikkeling van de 

muziekindustrie door het 

ondersteunen en helpen 

ontwikkelen van business to 

business evenementen. 

Business to business evenementen 

Rotterdam heeft een sterke marktpositie waar het gaat om muzikale 

stromingen als dance, urban en wereldmuziek. Het is vreemd dat het 

grote succes in de dancewereld nooit verzilverd werd door het 

stimuleren van de bedrijvigheid die hieruit voortvloeit. In de vorm van 

een business to business evenement of een andersoortige vakbeurs 

gerelateerd aan die muzikale stroming.  

Als het gaat om het economisch stimuleren van de muziekbusiness, 

zien wij grote kansen voor vakbeurzen gerelateerd aan specifieke 

muziekstromingen en/of festivals. Een vakbeurs voor de 

dancewereld, gekoppeld aan de Danceparade. Of een zakelijk 

evenement met betrekking tot Urban Culture in het kader van REYC. Feit 

Er zijn 8 adviesbureau’s die 

zich specifiek richten op de 

muziekindustrie. Advisering 

heeft betrekking op muzikaal 

inhoudelijke, organisatorische 

of financiële zaken. 

Een goed voorbeeld van dergelijke evenementen, is het ontvangen 

van de internationale wereldmuziekbeurs WOMEX een aantal jaren 

geleden en het in 2008 voor het eerst georganiseerde evenement 

Dutch Blend waar meer dan tweehonderd nationale en internationale 

vertegenwoordigers van wereldmuziek vertegenwoordigd waren.  

Platenmaatschappijen, impresariaten, programmeurs van festivals, 

theaterdirecteuren maar ook beleidsmedewerkers en journalisten 

ontmoetten in De Doelen de crème de la crème van de Nederlandse 

wereldmuziek. Het World Music & Dance Centre (één van de 

initiatiefnemers) is bij uitstek een partij die naast haar rol als 

talentontwikkelaar en programmeur van wereldmuziek de drijvende 

kracht kan zijn achter de economische ontwikkeling van deze markt. 

Naast een rol in de cultureel-inhoudelijke stimulering liggen daar dus 

ook kansen voor een zakelijk-economisch stimuleren van de 

wereldmuziek. 

Het ondersteunen van vakbeurzen is reeds een opgave in het 

Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie. Wij willen hier nogmaals 

het belang hiervan benadrukken en adviseren dan ook initiatieven als 

Dutch Blend te blijven ondersteunen met economische gelden en 

daarnaast met de sector te onderzoeken welke mogelijkheden er 

liggen voor andere muzikale stromingen (zoals dance en urban) om 

dergelijke zakelijke evenementen te huisvesten in Rotterdam. 

Vakbeurzen die gekoppeld zijn aan een publieksevement en dus 

zowel de producent als de consument aantrekken, verdienen daarbij 

de voorkeur omdat die meer promotiewaarde voor de stad hebben, 
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Aanbeveling 

Speel als gemeente daar waar 

mogelijk de rol van opdracht-

gever en promotor van 

Rotterdamse artiesten. 

daar meer kruisbestuiving plaatsvindt en er bovendien een grotere 

spin-off gerealiseerd wordt voor de lokale economie als gevolg van 

overnachtingen en horecabestedingen. 

 

Support your local heroes 

De gemeente kan meer doen voor haar artiesten. Evenementen zoals 

bijvoorbeeld de Wereldhavendagen zijn uitgelezen kansen om 

Rotterdamse artiesten (inter)nationaal te promoten. Dit gebeurt al op 

beperkte schaal maar de aanwezigheid van toptalent dat Rotterdam 

als thuisbasis heeft, wordt nog onvoldoende benut. De gemeente kan 

een rol spelen als opdrachtgever bij evenementen en concerten, maar 

ook als promotor als het over city marketing gaat. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.4 Netwerk en organisatie 

We spreken in dit advies steeds van de muziekindustrie alsof het een 

eenvoudig te duiden, samenhangende sector is. De bindende factor is 

inderdaad muziek (in al zijn uiteenlopende verschijningsvormen) maar 

de verschillen zijn minstens zo groot als de overeenkomsten. Het gaat 

om zeer uiteenlopende soorten activiteiten overwegend ontplooid 

door individuen en kleine bedrijven. Dat maakt de sector zeer 

pluriform en versnipperd. En dus ook moeilijk adresseerbaar voor 

gemeentelijk beleid.   

De organisatiegraad binnen de Rotterdamse muziekindustrie is 

bijzonder beperkt. De podia en de grotere festivals hebben een 

regulier overleg, maar waar het zelfstandige ondernemers betreft, is 

de sector zeer pluriform en versnipperd. Vanuit ondernemers bestaat 

de behoefte aan meer samenwerking met de gemeente maar het is 

onduidelijk waar ze zich kunnen melden. Andersom heeft de 

gemeentelijke organisatie behoefte aan een aanspreekpunt om de 

muziekbusiness verder te kunnen stimuleren. Ook samenwerking 

tussen ondernemers onderling is zeer beperkt waardoor uitwisseling 

van kennis, zakelijke partnerships en het delen van zakelijke 

netwerken uitblijft. De spoeling is dun en iedereen knokt voor zijn 

‘deel van de taart’. Het besef dat samenwerking kan resulteren in 
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een grotere ‘taart’ (en dus groei voor iedereen) lijkt onvoldoende 

aanwezig. 
Aanbeveling 

Stimuleer de samenwerking 

binnen de sector en faciliteer 

vergroting van de organisatie-

graad zodat er tussen 

gemeente en muzieksector en 

binnen de sector onderling 

meer samenwerking tot stand 

kan komen. 

Dit kan gezien worden als één van de grootste zwaktes en zelfs als 

een bedreiging voor de Rotterdamse muziekbusiness. Kleine 

ondernemers hebben elkaar nodig. Samenwerking begint bij 

ontmoeting. Tijdens de discussieavond in de Schiecentrale werd 

duidelijk dat veel aanwezige ondernemers het prettig vonden om 

elkaar te spreken en dat dergelijke bijeenkomsten kunnen bijdragen 

aan meer samenwerking. 

Het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het vergroten van 

de organisatiegraad binnen de sector zien wij dan ook als twee van 

de belangrijkste doelen voor de korte termijn. Het verhogen van de 

organisatiegraad is primair een opgave voor de sector zèlf maar de 

gemeente kan dit wel stimuleren en faciliteren. Ook hier zien wij een 

mogelijke rol voor het MPR aangezien deze doelen ook onderdeel zijn 

van haar opdracht, zij het momenteel nog met betrekking tot de 

AV/mediasector. 
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4. Ruimtelijk-

economisch beleid 
Naast een culturele en economische dimensie heeft de 

muziekindustrie ook een ruimtelijke component. Daarbij gaat het 

om huisvestingsbeleid van bedrijvigheid en podia maar ook om 

ruimtelijke clustering die kan bijdragen aan de ambities met de 

binnenstad en Rotterdam als aantrekkelijke (muziek)stad. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4.1 Huisvesting ondernemers 

Voordat muziek te beluisteren is op een podium of een geluidsdrager, 

is er een lange weg afgelegd en is er vanuit verschillende bedrijven 

waarde toegevoegd aan het eindproduct. Voor sommige bedrijven 

zoals opnamestudio’s, producers, componisten en DJ’s is de behoefte 

aan bedrijfsruimte vrij specifiek in verband met eventuele 

geluidsoverlast. Het gaat hen om eigen, rustige werkruimtes met 

eigen apparatuur waarin een bepaald geluidsvolume geproduceerd 

kan worden. Ook studieruimtes horen daarbij. Het is belangrijk te 

benadrukken dat het hier gaat om werkruimtes voor professionele 

musici en niet om oefenruimtes voor amateurmuzikanten. 

Feit 

In onze quick scan kwamen we tot 

ongeveer 36 ‘officiële’ 

oefenruimtecomplexen (circa 80 

oefenruimtes). De kwaliteit van de 

oefenruimtes verschilt erg. Daarnaast 

mag verwacht worden dat er zich in 

de periferie nog minstens een tiental 

oefenruimtes bevindt in 

bedrijfshallen, schuren, of garages die 

vooral door een enkele band worden 

gebruikt. Er is geen sprake van een 

tekort aan oefenruimte, zolang de 

bestaande oefenruimtes die niet strikt 

binnen de wettelijke eisen vallen, 

kunnen blijven functioneren. 

 

In navolging van ontwikkelingen ten behoeve van de AV-sector zoals 

de Schiecentrale, zien wij grote kansen voor de opzet van 

Muziekvilla’s. Dit zijn permanente ruimtes voor professionele 

muzikanten, die ook aansluiten bij het professionele leven van de 

popmuzikant die niet alleen muzikant is, maar soms ook muziekleraar, 

of producer of componist. Bij voorkeur denken wij aan een 

verzamelgebouw met daarin studioruimte, studieruimte voor 
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muziekstudenten3, kantoren maar ook een klein podium voor 

showcases. Met name het interdisciplinaire karakter van deze 

bewoners  die zowel in opdracht als autonoom werken, biedt 

uitstekende mogelijkheden om ook een economische spin-off te 

realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan creatieve bedrijven, 

gamingindustrie, ontwerp en vormgeving, film en video en 

muziekindustrie. 

Feit 

Rotterdam heeft na Amsterdam en 

Hilversum het grootste aantal 

opname/geluidsstudio’s. Zoals ook 

elders in Nederland, betreft het vaak 

persoonlijke kleinschalige initiatieven 

van individuen. Voor beginnende en 

semiprofessionele muzikanten zijn er 

voldoende mogelijkheden om tegen 

een aantrekkelijk tarief opnames te 

realiseren. 

Kwalitatief zijn er geen bijzondere 

uitschieters of studio’s die een 

bijzondere aantrekkingskracht hebben 

op topmuzikanten of acts. Echter een 

bedrijf als SAE dat zich vooral ook 

richt op opleiding van geluidstechnici 

is van internationaal niveau. 

Een gezamenlijk onderzoek van SKAR, DKC en OBR onderschrijft onze 

bevindingen. Volgens dit onderzoek bestaat er grote vraag naar 

werkruimte voor professionele musici. In een tijdelijke situatie heeft 

het ontwikkelen van dit soort ruimtes zich als levensvatbaar 

bewezen, vooral in combinatie met kunstenaars en ondernemers uit 

andere disciplines, zoals nieuwe media. 

De markt voor bedrijfsruimte ten behoeve van kleine ondernemers 

functioneert niet naar behoren. Dat is overigens geen specifiek 

Rotterdams probleem. Kleine bedrijven hebben veelal behoefte aan 

kleine metrages (tot 25m2). Dat maakt hen een minder interessante 

doelgroep voor beleggers die het liefst metrages van 500m2 of meer 

verhuren. De kleine metrages geven teveel kosten qua administratie 

en beheer. Wat geldt voor de design- en AV-sector, geldt dus ook 

voor de muzieksector. Er is veel behoefte aan betaalbare 

kleinschalige bedrijfsruimte terwijl er gelijktijdig sprake is van veel 

leegstand in de kantorenmarkt waar het gaat om grotere metrages. 

Hier is dus sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Het feit 

dat daarnaast investeringen (geluidsisolatie, bekabeling) met dit soort 

bedrijfsruimte gemoeid zijn, maakt het een nog grotere opgave voor 

ondernemers om geschikte bedrijfsruimte vinden.  

 

Uit ons onderzoek blijkt dat in 43% van alle bedrijven in de 

muzieksector slechts 1 persoon werkzaam is. Het is dus hoog tijd dat 

nagedacht wordt over structurele oplossingen voor dit 

huisvestingsvraagstuk. De vraag is of de gemeente zich daadwerkelijk 

moet bezighouden met het ontwikkelen van het vastgoed. Er staat 

immers voldoende kantoor- en bedrijfsruimte in de stad leeg. 

 
3 Veel studenten aan muziekopleidingen zoeken geschikte ruimte om te studeren omdat thuis 
ivm burengerucht niet urenlang geoefend kan worden. 
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Figuur 3: Bedrijfsomvang 
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De belangrijkste opgave ligt niet in het ontwikkelen van panden, als 

wel in het bundelen van de vraag waardoor de sector ook voor 

eigenaren van leegstaande kantoorgebouwen een interessante 

doelgroep wordt.  

Aanbeveling 

Stimuleer de ontwikkeling van 

bedrijfsruimte voor 

ondernemers uit de 

muziekindustrie. Zet de 

middelen vooral in om 

organisaties te ondersteunen 

die vraag kunnen bundelen en 

gebouwen kunnen beheren en 

programmeren. 

Het ligt voor de hand om partijen zoals bijvoorbeeld SKAR (die op dit 

vlak al actief is), Locus 010 (die verschillende studioruimtes heeft 

gerealiseerd in het door hen geëxploiteerde creatieve 

verzamelgebouw), en de Creative Factory een rol te laten spelen in 

het verzamelen van zoekenden. De stadsmakelaar van OBR zou 

vervolgens als matchmaker kunnen optreden. 

Met het geld dat zou kunnen worden geïnvesteerd in vastgoed, kan 

een veelvoud aan bedrijfsruimte worden gerealiseerd indien dit geld 

wordt ingezet om organisaties te ondersteunen die bedrijven bij 

elkaar brengen, fungeren als beheerder en programmeur van het 

pand en als loket fungeren naar de eigenaar. De gemeente speelt 

dan een faciliterende rol en laat het vastgoed over aan de markt.  

 

Er dient een budget te zijn om de aanloopkosten te dekken en 

waaruit eventueel aan startende bedrijven een tijdelijke huursubsidie 

kan worden gegeven om de eerste jaren van ontwikkeling te 

ondersteunen. Nadien dient een onderneming op eigen benen te 

kunnen staan. Aangezien het gaat om structuurversterkende 

maatregelen voor een (creatieve) economische sector, zou dit 

huurbudget in onze optiek belegd moeten worden bij het 

Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie.  
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Naast meer marktwerking heeft deze aanpak als voordeel dat 

ondernemers meer keuze hebben uit aanbieders van vastgoed en dat 

de ondersteuning van ondernemers beperkt is tot een aantal jaren. 

Dit voorkomt dat ondernemers van het ene naar het andere gebouw 

‘hoppen’ om te profiteren van een subsidieregeling. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4.2 Ruimtelijke clustering 

In het Binnenstadsplan wordt de muzieksector terecht gezien als één 

van de motoren achter een aantrekkelijke City Lounge4. Niet alleen de 

podiumfunctie maar ook aan de muziekindustrie gelieerde retail en 

dienstverlening kunnen bijdragen aan een creatieve en levendige 

energie in de binnenstad.  

Concentratie van dit soort functies in één of meerdere clusters draagt 

bij aan de zichtbaarheid, het functioneren en de verdere ontwikkeling 

van deze bedrijvigheid. In andere wereldsteden is duidelijk zichtbaar 

dat dit niet alleen economische spin-off teweeg brengt voor andere 

sectoren (zoals horeca en toerisme) maar dat clustering ook 

structuurversterkend werkt voor de muzieksector.  

Voorbeelden in het buitenland zijn Beale Street in Memphis of The 

French Quarter in New Orleans. In deze clustergebieden worden 

horeca, podia, woonruimte, oefenruimtes, studio’s en andere 

bedrijvigheid uit de muziekindustrie op een klein geografisch gebied 

geconcentreerd. Hierdoor ontstaat een aanzuigende werking voor 

ondernemers, consumenten en uitgaanspubliek. Bovendien draagt de 

clustering bij aan de interactie en cross-over tussen ondernemers, 

musici en muziekstijlen. 

 

Dat clustering structuurversterkend werkt, blijkt in Rotterdam 

bijvoorbeeld uit de betekenis die de Nieuwe Binnenweg had voor de 

ontwikkeling van de dance. In interviews die gehouden zijn met 

ondernemers uit de dancewereld wordt de Nieuwe Binnenweg door 

iedereen genoemd als invloedrijke plek voor de danceindustrie in 

Rotterdam5. “In deze straat kwamen steeds meer platenzaken, welke 

 
4 Binnenstad als city lounge: Investeren met ambitie, dS+V februari 2008 
5 On & on: Annick Beukers, Masterthesis Media & Journalistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam, augustus 2008 
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ontmoetingsplekken werden voor iedereen in de scene en industrie. 

Promotors, clubs, organisatoren en dj’s kwamen hier samen en uit de 

ontmoetingen kwamen samenwerkingsverbanden tot stand. Midtown, 

Basic Beat, Triple Vision en Rhythm Import zijn ondermeer belangrijke 

platenzaken (geweest) die, naast het in- en verkopen van platen, 

deze sociale functie vervulden en hiermee erg belangrijk zijn geweest 

voor de danceindustrie in Rotterdam. De toenemende populariteit van 

het downloaden en de daardoor dalende platenverkoop hebben er 

echter voor gezorgd dat er de laatste jaren steeds meer 

platenwinkels zijn verdwenen.” 

Feit 

Er zijn in deze regio meer dan 

70 verkoopadressen van 

geluidsdragers, waaronder 

belangrijke spelers zoals Free 

Record Shop en Bertus 

Groothandel in Capelle ad IJssel 

 

Voorwaarde voor de ontwikkeling van dergelijke clusters, is dat er 

reeds een bepaalde basis aan activiteiten aanwezig is. In opdracht 

van dS+V is onlangs onderzoek gedaan naar de ruimtelijke aspecten 

van de muziekindustrie6. Het onderzoek richt zich met name op de 

binnenstad en laat zien dat de podiumfunctie hoge concentraties kent 

o.a. in de Delftsestraat en het gebied (west) Kruiskade-

Schouwburgplein. In het gebied Witte de Withstraat-West Blaak en het 

eerste deel van de Nieuwe Binnenweg is naast de podiumfunctie ook 

veel andere bedrijvigheid uit de muziekindustrie aanwezig. Deze 2 

gebieden kunnen een belangrijke rol spelen in het realiseren van de 

ambities van de City Lounge en tegelijk een bijdrage leveren aan een 

gewenste structuurversterking van de muziekindustrie in Rotterdam.  

Het onderzoek geeft aan dat er kansen liggen om sterke ruimtelijke 

clusters te ontwikkelen. In haar advies ‘Rotterdam has got that pop’ 

gaf de RRKC al eerder aan dat het gebied Binnenweg/Kruiskade 

kansen zou kunnen bieden voor een ‘Music Mile’.7 De Nieuwe 

Binnenweg en de Witte de Withstraat bieden goede locaties voor 

meer extraverte vormen van bedrijvigheid zoals podia en 

detailhandel. De gebieden achter deze straten bieden interessante 

mogelijkheden om juist de meer introverte vormen van bedrijvigheid 

zoals platenlabels, studio’s en boekingskantoren te huisvesten. 

Verwacht mag worden dat de kantoren op de West Blaak na 

oplevering van het Centraal District Rotterdam geconfronteerd worden 

met meer leegstand dan nu het geval is. Hier liggen grote kansen om 

bedrijfsruimte voor muzikale (maar ook andere creatieve) 
 

6 Rotterdam Muziekstad, Martin van Briemen & Rudy Wildeman i.o.v. DS+V, juni 2008 
7 Rotterdam has got that pop, RRKC, juli 2006 
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ondernemers te realiseren en daarmee de concentratie van muzikale- 

en andere creatieve bedrijvigheid te stimuleren.  Aanbeveling 

Onderzoek de mogelijkheid om 

ruimtelijke clustervorming te 

stimuleren. Betrek de sector 

daarin om te inventariseren 

wat de vestigingsvoorwaarden 

zijn. 

Door de aanwezigheid van andere vormen van creatieve bedrijvigheid 

liggen hier goede kansen om creatieve zones te realiseren. Creatieve 

zones met een belangrijke concentratie aan muzikale bedrijvigheid 

die niet alleen de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroot maar 

ook kansen biedt om de Rotterdamse muziekindustrie verder te 

ontwikkelen. 

Voor beide straten bestaat reeds beleid om het creatieve milieu 

verder te ontwikkelen. Op korte termijn liggen in het voormalig 

Fotomuseum en het pand van Lantaren/Venster concrete kansen om 

de muzieksector binnen deze milieus sterker op de kaart te zetten. 

Dat is niet alleen een ruimtelijke wenselijkheid maar ook een 

economische kans. 
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Fguur 4:  Muzikale bedrijvigheid in de binnenstad 
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4.3 Music Experience 

Het advies uit ‘Rotterdam maakt werk van creativiteit’ om de 

haalbaarheid van het Music Experience concept nader te onderzoeken is 

inmiddels uitgevoerd8. Het concept van de Music Experience is 

geprojecteerd op het Vierhavensgebied en bevat grootschalige retail in 

muziekinstrumenten en apparatuur, showrooms en kantoren van grote 

importeurs uit die branche, maar ook podia en ondersteunende horeca. 

Feit 

In Rotterdam zijn ca 10 

bedrijven die muziekinstrumen-

ten repareren en/of verkopen. 

Er zijn ca 15 bedrijven die zich, 

veelal naast verhuur, bezig 

houden met de verkoop van 

professionele geluid- en 

lichtapparatuur. 

 

De ondersteunende functies kunnen uiteraard pas tot ontwikkeling 

komen als er voldoende traffic in het gebied is. Wat betreft de podia 

geven wij voor podia met een brede programmering de voorkeur aan 

de binnenstad als vestigingslocatie. Podia met een specialistische 

programmering, en dus een specifieke doelgroep, kunnen evenwel 

prima functioneren aan de randen van de binnenstad. 

Uitgaan en wonen zien wij als ontwikkelingen die pas op langere 

termijn gerealiseerd kunnen worden in dit gebied. Op korte en 

middellange termijn zien wij goede kansen om aan de muziekindustrie 

gerelateerde retail en kantoren te ontwikkelen in dit gebied. De handel 

in muziekinstrumenten en apparatuur heeft de laatste jaren een enorme 

schaalvergroting doorgemaakt die vergelijkbaar is met de 

witgoedbranche. Voor dit soort grootschalige detailhandel zijn 

binnenstadslocaties niet betaalbaar. In alle steden bevindt dit soort 

bedrijvigheid zich dan ook net buiten het centrum of in de periferie op 

een bedrijventerrein.   

Aangezien deze goederen via de Rotterdamse haven Europa binnen 

komen, kan Rotterdam ook voor importeurs van instrumenten en 

apparatuur een interessante hoofdlocatie binnen Europa zijn. Uit 

consultatie van de markt blijkt dat er zowel aan de kant van de 

detailhandel als van de groothandel interesse is om het concept van de 

Music Experience gestalte te geven.  

Zoals gebruikelijk bij dit soort ontwikkelingen echter, nemen alle 

partijen een afwachtende houding aan totdat één of meerdere grote 

partijen de eerste stap durven zetten. Hier ligt een cruciale rol voor de 

gemeente Rotterdam. Zolang zij zich niet uitspreekt over de toekomst 

van het gebied en de termijnen waarop ontwikkelingen plaats zullen 

vinden, zal geen enkele ondernemer de eerste stap zetten en tot 

 
8 Rotterdam maakt werk van creativiteit, EDBR & RRKC, augustus 2006 
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investeren over gaan. Pas wanneer de gemeente uitspreekt dat een 

concept als Music Experience welkom is in Rotterdam en zij bereid is in 

randvoorwaardelijke sfeer haar steentje bij te dragen, zal deze 

ontwikkeling op gang kunnen komen. Om het momentum niet te 

verliezen adviseren wij op korte termijn gesprekken aan te gaan met de 

geïnteresseerde ondernemingen uit de detail- en groothandel aangezien 

zij de motor achter- en de kostendrager onder deze ontwikkeling zijn en 

de eerste fase van ontwikkeling in gang kunnen zetten.  

Aanbeveling 

Onderzoek op korte termijn of 

muziekgerelateerde retail en 

groothandel past in de visie op 

het Vierhavensgebied en ga 

het gesprek met de 

sleutelpartijen in deze 

ontwikkeling aan. 
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5. Podia en clubs 
Er is de laatste jaren veel discussie geweest over de podia in 

Rotterdam, met name vanuit culturele optiek. Omdat wij niet in 

herhalingen willen vallen, wilden wij de podiumfunctie 

aanvankelijk slechts beperkt aan de orde stellen. Uit alle 

gesprekken en discussies die wij met ondernemers gevoerd hebben 

om tot dit advies te komen, kwam de podiumfunctie echter telkens 

weer naar voren als de cruciale schakel binnen de keten. Alle 

ondernemers in de muziekbusiness hebben direct of indirect een 

zakelijk belang bij een goed functionerende podiuminfrastructuur.  

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5.1 Belang podia 

In dit advies maken wij geen onderscheid tussen de poppodia en 

(dance)clubs waar allerlei vormen van dance, urban of worldmusic 

worden geprogrammeerd. Er zijn weliswaar grote verschillen te vinden 

tussen beide typen podia, maar de belangrijkste overeenkomst is de rol 

die podia en clubs vervullen in de productieketen van de 

muziekbusiness. 

Die rol is cruciaal. Een podium is niet alleen van belang vanwege haar 

presentatiefunctie, het is ook de plaats waar lokaal talent zich kan 

ontwikkelen, waar nieuwe stromingen kunnen ontstaan, waar 

Rotterdamse labels hun releaseparties houden en waar muzikale en 

andere creatieve ondernemers elkaar ontmoeten.  

Daarnaast genereert podiumbezoek bestedingen elders in de (binnen) 

stad, met name in de horeca. Het is lastig om dit goed in cijfers uit te 

drukken maar er is sprake van een substantiële economische spin-off. 

Een indirecter en nog lastiger te meten effect is de bijdrage die het 

podiumaanbod levert aan de positionering van de stad. Ook dit is een 

economische grootheid aangezien dit mede bepaalt of Rotterdam 

aantrekkelijk is voor woonconsumenten en (creatieve) ondernemers. 
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Maar bovenal zijn de podia de plek waar in toenemende mate het 

belangrijkste deel van de economische toegevoegde waarde wordt 

gerealiseerd in de productieketen. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5.2 Hiërarchie van podia 

In hun functioneren beïnvloeden de podia elkaar over en weer. In de 

wereld van bookers en promotors worden vaak package-deals en 

meerjarige afspraken gemaakt. De beschikbaarheid van zalen met 

verschillende capaciteit geeft daarbij flexibiliteit en draagt bij aan een 

veelzijdiger en structureler aanbod van acts. Voor musici uit Rotterdam 

e.o. is het van belang dat een artiest kan doorgroeien in zijn eigen stad. 

Natuurlijk wordt er door het hele land opgetreden maar voor de 

muziekbusiness in Rotterdam is het van groot belang dat de 

Rotterdamse acts die doorbreken ook van tijd tot tijd te zien zijn in 

Rotterdam. Een goed functionerende hiërarchie van zalen draagt 

bovendien bij aan een bij een grote stad passend imago als muziek- en 

uitgaansstad.  

 

Als het over podia gaat, gaat het vrijwel altijd over de podia die 

ondersteund worden door het cultuurbeleid. Maar de hiërarchie loopt 

verder door. In deze notitie hanteren we de volgende arbitraire indeling 

ter illustratie: 

 

zalen tot 350 personen  zoals muziekcafé’s, LCC’s, Worm,  

    Rotown en Baroeg 

zalen tot 750 personen  zoals WaterFront 

zalen tot 2.000 personen  Nighttown/Watt 

zalen tot 6.000 personen  Heineken Music Hall in Amsterdam 

zalen tot 15.000 personen  Ahoy 

zalen tot 75.000 personen  De Kuip 

 

De totale omzet uit kaartverkoop en horeca en de werkgelegenheid 

worden voor een belangrijk deel gerealiseerd in de grootste 3 type 

zalen. Het cultuurbeleid richt zich niet op deze podia omdat het 

commerciële exploitaties zijn. Toch straalt het functioneren van deze 
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podia af op de onderliggende typen. Zowel in cultureel als in 

economisch opzicht.  

Onderaan de piramide spelen ook de kleinere podia en muziekcafé’s 

een belangrijke rol als kraamkamer voor acts die later weer te zien zijn 

op de grotere podia. Deze categorie verkeert in zwaar weer in 

Rotterdam en verdient zowel vanuit culturele optiek als vanuit 

economische optiek meer aandacht. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5.3 Podiumbeleid 

Als Economic Development Board Rotterdam onthouden wij ons van een 

mening over het culturele gehalte van de podia en clubs. De 

economische betekenis voor de muziekbusiness en de stad als totaal is 

echter dermate groot dat wij in dit hoofdstuk aanbevelingen doen ten 

aanzien van het functioneren van de podia. Met name de continuïteit 

binnen de sector en de hiërarchie van podia zijn belangrijke factoren. 

Aanbeveling 

Maak de komende jaren 

binnen de cultuurbegroting 

stapsgewijs meer geld vrij voor 

de podia en oormerk dat geld 

volgens nader te ontwikkelen 

criteria. 
 
Er is de laatste tijd veel discussie geweest over het gemeentelijk 

cultuurbeleid als gevolg van het Cultuurplanadvies van de RRKC. Los van 

deze, vaak ook emotionele, discussie moet geconstateerd worden dat 

de Rotterdamse podia (lees de programmerende organisaties) karig 

bedeeld worden binnen het cultuurplan. Absoluut gezien omdat ze niet 

toegewezen krijgen wat zij nodig lijken te hebben; de 5 podia vroegen 

€ 2,1 miljoen aan en krijgen in het RRKC-advies slechts € 1,25 miljoen. 

Voor het Urban Culture Podium alleen is in de voorgestelde plannen per 

jaar (ruim € 1,5 miljoen) dus al meer geld gereserveerd dan de 5 podia 

bij elkaar! Maar ook als we de Rotterdamse podia vergelijken met 

andere podia in Nederland, zijn de budgetten laag te noemen. 
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We moeten helaas constateren dat het podiumbeleid de afgelopen jaren 

gefaald heeft. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te benoemen: 

• de subsidies vanuit het cultuurbeleid zijn ontoereikend; 

• het beleid is ad hoc en ontbeert een lange termijn visie en 

uitvoeringsstrategie; 

• het beleid wordt uitsluitend vanuit cultureel-inhoudelijke optiek 

gevoerd en niet vanuit het economische belang voor de 

muziekindustrie en de stad; 
  

 

• de hiërarchie van podia en de onderlinge synergie wordt niet 

of onvoldoende onderkend; 

• muziekcafé’s, de clubscene en de grote zalen zijn geen 

onderwerp van beleid; 

• het beleid richt zich onvoldoende op de randvoorwaarden voor 

programmering zoals vastgoed en bedrijfsvoering. 

 

De continuïteit van de Rotterdamse podia komt hierdoor ernstig in het 

geding en daarmee wordt het niet alleen een cultureel- maar ook een 

economisch probleem. Een nog verdere verschraling van het popaanbod 

in deze stad heeft gevolgen voor het functioneren van veel 

ondernemers die werkzaam zijn in de muziekindustrie, voor de horeca 

en middenstand en voor de aantrekkelijkheid van de stad Rotterdam als 

uitgaans- en vestigingsplaats.  

 

Het is van belang dat er vanuit een bredere optiek gekeken wordt naar 

de podia. Niet alleen cultureel maar ook economisch. Niet alleen 

noodzakelijke ad hoc maatregelen maar ook investeringen in de 

toekomst zijn nodig. Wij stellen voor de komende jaren binnen de 

cultuurbegroting stapsgewijs meer geld vrij te maken voor de podia en 

het geld te oormerken volgens nog nader te ontwikkelen criteria. 

Criteria zouden kunnen zijn: de ontwikkeling van talent, ontwikkeling 

van nieuwe genres, opleiding muziekmanagers, ontwikkeling locaties 

etc. Door het extra geld aan dit soort criteria te koppelen wordt de 

lange termijn ontwikkeling gestimuleerd, worden organisaties sterker en 

zal ook het aantal ‘te blussen brandjes’ in de toekomst afnemen. 
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5.4 De rol van vastgoed 

Het gemeentebestuur ziet het (terecht) als haar taak om de 

randvoorwaarden te scheppen voor een podiumaanbod dat recht doet 

aan de centrumfunctie van Rotterdam. Het instrument dat daarbij wordt 

gehanteerd is de subsidierelatie met de programmerende organisaties. 

Ten aanzien van het vastgoed waarin de programmering plaatsvindt, 

lijkt een wat ambivalente houding te bestaan. In sommige gevallen 

faciliteert de gemeente dat door middel van haar eigen vastgoed, in 

andere gevallen wordt dat aan de markt overgelaten. Dat is vreemd, 

want zonder een geschikte locatie kan de programmering niet 

gerealiseerd worden. Wij zijn van mening dat de gemeente de 

beschikbaarheid van vastgoed ten behoeve van de belangrijkste podia 

niet aan het toeval mag overlaten.  

Aanbeveling 

Stuur niet alleen op de 

programmering van podia 

maar ook op de 

beschikbaarheid van het 

vastgoed waarin de 

programmering plaats vindt en 

op de cultural governance van 

de horeca-ondernemer. 

 

De exploitatie van podia is niet altijd even transparant. In principe zijn 

er 3 belangrijke geldstromen binnen de exploitatie: 

1. De programmering van het podium en de kaartverkoop. Dit wordt 

vaak gedaan door een stichting met een subsidierelatie met de 

gemeente en eventueel andere subsidieverstrekkers. 

2. De exploitatie van de horeca. Dit kan dezelfde stichting zijn maar 

ook een commerciële horeca BV. 

3. De exploitatie van de huisvesting. In het algemeen is de partij die 

de horeca exploiteert (commercieel of niet) ook de partij die het 

pand huurt. De zaal wordt doorverhuurd aan de programmerende 

organisatie maar soms ook aan derden voor commerciële 

activiteiten zoals bedrijfsfeesten. 

 

In vrijwel alle podia in Nederland zijn de programmering en de 

exploitatie van de horeca in één hand. De programmering is leidend en 

de horeca-omzet volgend. Dit heeft als voordeel dat ook acts die 

wellicht minder publiek trekken maar artistiek inhoudelijk van belang 

zijn voor de programmering, toch geboekt kunnen worden ondanks de 

lagere baromzet die daarmee samenhangt. Podia waarin programmering 

en horeca gescheiden zijn, blijken over het algemeen weinig succesvol 

vanwege het spanningsveld tussen een cultureel aantrekkelijke 

programmering en het maximaliseren van de baromzet. 
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Bij een podium als Waterfront zijn al deze zaken in handen van 1 partij. 

In het geval van Rotown bijvoorbeeld is er een stichting die 

programmeert, een BV die de horeca exploiteert en het eigendom van 

het vastgoed ligt weer bij een andere partij. Ook bij een podium als 

Watt (voorheen Nighttown) is de horeca-exploitatie duidelijk gescheiden 

van de programmering. De horeca BV huurt het pand en schakelt de 

stichting LAN in om bezoekers te trekken door middel van concerten. 

Het is echter primair een horeca-exploitatie die haar omzet ook zou 

kunnen behalen door bedrijfsfeesten te organiseren of bijvoorbeeld een 

skihut concept te exploiteren. Op basis van de plannen en de reputatie 

van de initiatiefnemers hebben wij er als werkgroep overigens alle 

vertrouwen in dat Watt de stad Rotterdam weer op de kaart gaat zetten 

in het pop- en uitgaanscircuit. 

  

 

Wij concluderen echter wel dat de gemeente Rotterdam een uitermate 

groot risico neemt door geen positie te nemen ten aanzien van het 

vastgoed. Hetzij als eigenaar, hetzij als hoofdhuurder van het pand. Het 

had immers evengoed verhuurd kunnen worden aan een horeca-

exploitant die minder cultureel bevlogen is en die de programmering 

van pop- en dance ondergeschikt maakt aan de baromzet. In dat geval, 

en dat kan nog steeds gebeuren bij verkoop van de exploitatie, had 

Rotterdam één van haar belangrijkste podia verloren.  

Uiteraard bestaat dan altijd nog de mogelijkheid om met andere partijen 

op een andere locatie een nieuw poppodium te realiseren maar dit kost 

onnodig veel extra tijd en extra investeringen. Een stad als Rotterdam 

kan het zich niet veroorloven dat een belangrijk podium als Nighttown 2 

jaar lang gesloten blijft. Het slaat een gat in het voorzieningenniveau 

van de stad en doet afbreuk aan het imago van Rotterdam als 

aantrekkelijke vestigingsplaats voor woonconsumenten en (creatieve) 

ondernemers. 

 

Bij twee van de belangrijkste podia van Rotterdam doet zich dus de 

vreemde situatie voor dat de gemeente het wel als haar taak ziet om 

de programmering te subsidiëren maar de exploitatie van het vastgoed 

en de horeca volledig overlaat aan de werking van de markt. Dat terwijl 

op korte- en middellange termijn de programmering geen vorm kan 

krijgen zonder een geschikt pand en een horeca-exploitant met ‘het 

culturele hart op de goede plaats’.  
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Het faciliteren van een goede programmering gaat verder dan alleen 

maar het subsidiëren van het programma vanuit de cultuurportefeuille. 

Het gaat ook om het bieden van randvoorwaarden die garanderen dat 

die programmering daadwerkelijk gestalte kan krijgen op de gewenste 

locatie. Indien de gemeente regie heeft op het vastgoed heeft zij ook 

regie op de horeca-exploitant. Daarmee kunnen afspraken gemaakt 

worden over de cultural governance. Door vastgoed in eigendom te 

nemen (of te huren en door te verhuren), en daar privaatrechtelijk 

bepaalde prestaties aan te verbinden, wordt de continuïteit van de 

programmering gewaarborgd. 

Aanbeveling 

Voer een integraal 

huisvestingsbeleid voor de 

podia met aandacht voor 

culturele, economische en 

ruimtelijke aspecten. 

 

Huisvestingsbeleid 

Het huisvestingsvraagstuk illustreert dat het podiumbeleid zowel 

culturele, als economische, en ook ruimtelijke aspecten heeft. Een goed 

voorbeeld hiervan is de situatie waarin WORM zich al enige tijd bevindt. 

Vanuit cultureel-inhoudelijke optiek is iedereen overtuigd van het 

bestaansrecht van dit podium waar experiment en avant garde de 

ruimte heeft om zich te presenteren, te ontwikkelen en te fungeren als 

inspiratiebron voor meer ‘mainstream’ muziekstromingen. Tegelijk lukt 

het maar niet om een structurele oplossing te vinden voor het 

huisvestingsprobleem van WORM. Deze organisatie heeft te maken met 

verschillende loketten binnen de gemeente die met een verschillende 

bril en vanuit een verschillende bestuursopdracht naar dit vraagstuk 

kijken.  

Dit voorbeeld illustreert dat een structureel podiumbeleid niet alleen 

vanuit het cultuurbeleid vorm kan krijgen maar dat een integralere 

benadering nodig is waarin ook de economische en ruimtelijke effecten 

meegewogen worden. 
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5.5 Bedrijfsvoering: economies of scale 

In alle publicaties over de popsector die de laatste jaren verschenen zijn 

wordt de wankele financiële positie van de podia ter sprake gebracht. In 

de meest recente gemeentelijke popvisie9 wordt gesteld dat “er bij elk 

van de vijf podia, behoudens Rotown, sprake is van een instabiele 

financiële situatie”.  

Aanbeveling 

Stimuleer de samenwerking 

tussen de podia en de 

ontwikkeling van shared 

services. In diezelfde visie wordt voorgesteld geld vrij te maken voor 

professionalisering van de betreffende organisaties. Ook meer 

samenwerking wordt genoemd als belangrijke voorwaarde. Deze 

samenwerking zou zich moeten richten op innovatie, marketing, 

programmering, publieksontwikkeling, talentontwikkeling en educatie. 

Onderwerpen die betrekking hebben op de inhoud en de core-business 

van de programmerende organisaties. 

Wij onderschrijven het probleem en de constatering dat de sector (in 

heel Nederland) moeite heeft met de groeisprong van een 

vrijwilligersorganisatie naar een zakelijke exploitatie. Professionalisering 

zien wij uiteindelijk als taak en verantwoordelijkheid van de sector zèlf 

maar de gemeente kan de inhaalslag faciliteren. Wij vragen ons echter 

ten zeerste af of professionalisering van het huidige personeel een 

afdoende antwoord is. Het lijkt ons in ieder geval geen structurele 

oplossing voor alle problemen. Bij personele wisselingen ontbreekt 

immers het budget om nieuw personeel aan te nemen met het juiste 

opleidingsniveau en ervaring, evenals het budget om minder geschikte 

kandidaten bij te scholen. 

 

Naar onze mening is er absoluut winst te behalen door samenwerking 

en ontwikkeling op inhoudelijk vlak. De grootste winst is echter te 

behalen als organisaties zich volledig op hun core-business kunnen 

richten. Waar het in het MKB heel gebruikelijk is om zaken als ICT en 

salarisadministratie te outsourcen worden podiumorganisaties geacht 

verstand te hebben van programmeren, én van het horecavak én van 

vastgoed. Dit lijkt ons niet meer van deze tijd en bedrijfseconomisch 

zeer onverstandig. Met wat scholing en tijdelijk extra geld kan dit 

probleem volgens ons nooit structureel worden opgelost. 

 
9 Visie op de lokale popsector, Gemeente Rotterdam, 2007 
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Als wij kijken naar de kleinere podia (tot 750 bezoekers) zien we een 

enorme versnippering aan capaciteit omdat iedere programmerende 

organisatie zich (naast de ontwikkeling van haar core-business) op eigen 

kracht tracht te ontwikkelen tot horeca-ondernemer en 

vastgoedbeheerder. En tot op heden lukt dat maar zeer beperkt. Laat 

programmeurs programmeren en breng de zakelijke kant met 

betrekking tot horeca en vastgoed bijvoorbeeld onder bij een 

gezamenlijke exploitatiemaatschappij. Afspraken over cultural 

governance, inzet van eigen personeel en vrijwilligers, en aandeel in de 

baromzet kunnen per organisatie gemaakt worden. 

Het geeft de podia de kans om zich te concentreren op hun core-

business namelijk het programmeren van muziek en het binden van een 

bepaalde doelgroep.  

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5.6 Urban Culture Podium  

Aanbeveling 

Zet het budget voor het Urban 

Culture Podium in om 

bestaande organisaties te 

versterken. Stuur daarbij op 

verdieping van de 

programmering bij de kleinere 

specialistische podia en op 

verbreding bij de grotere 

podia. 

Er is de laatste maanden veel discussie geweest over het Urban Culture 

Podium. Het idee voor een dergelijk initiatief is destijds ontstaan uit 

onvrede met het muziekaanbod op de Rotterdamse podia.  Een stad 

met de schaalgrootte van Rotterdam dient een cultureel aanbod te 

hebben dat voorziet in de behoeften van haar inwoners. Muziekstijlen 

die ingedeeld kunnen worden onder het kopje Urban zijn populair maar 

worden hier nog onvoldoende geprogrammeerd. 

Wij willen hier benadrukken dat een nieuw fysiek podium slechts een 

middel is en niet het doel. Het doel is een bredere en diepere 

programmering die aandacht heeft voor muziekstromingen die populair 

zijn onder de Rotterdamse bevolking. Ongeacht of dat nu Urban is of 

heavy metal. En ongeacht de sociale of etnische groep waartoe de 

muziekliefhebber behoort. Het ontwikkelen van een fysiek podium is 

een geldverslindende investering. En dat terwijl er in fysieke zin een 

goed ontwikkelde infrastructuur aanwezig is. Van kleine specialistische 

podia tot grotere zalen die veel breder programmeren.  

Gekoppeld aan de wankele financiële basis van veel podia is het 

doelmatiger en verstandiger om het beschikbare budget in te zetten op 

een versterking van de bestaande infrastructuur. Daarmee ontstaat niet 

alleen meer ruimte voor een bredere programmering maar ook meer 
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basis om de bestaande podia verder te professionaliseren. Organisaties 

zoals bijvoorbeeld het HipHopHuis of het World Music & Dance Centre 

kunnen extra gesteund worden in hun rol als talentontwikkelaar en het 

programmeren van jong talent, nieuwe ontwikkelingen uit de 

‘underground’ en niches die bij de identiteit van hun organisatie passen. 

Podia als Watt en Waterfront, die per definitie breder programmeren, 

zouden extra programmeringsbudget moeten krijgen om Urban acts (die 

te groot zijn voor de kleinere specialistische podia) te programmeren. 

Aanbeveling 

Realiseer de verbreding van 

het aanbod op de grotere 

podia door te sturen op de 

ontwikkeling van een netwerk 

van programmeurs die ieder 

hun eigen expertise en 

netwerk inbrengen. 
 

Zoals eerder aangegeven in adviezen van de YoungEDBR zien wij de 

ontwikkeling van een netwerk van programmeurs daarin als een grote 

kans10. Dwing via de subsidierelatie met programmerende organisaties 

af dat ook partijen als HipHopHuis, WMDC of bijvoorbeeld het 

Dunyafestival ruimte krijgen om op de grotere podia met enige 

regelmaat Urban en world music te programmeren. Een netwerk van 

programmeurs met uiteenlopende expertise biedt volgens ons de beste 

garanties voor een brede programmering van de grotere podia. Een 

programmering die aansluit op de behoeften van de Rotterdamse 

bevolking. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5.7 Muziekcafé’s 

Muziekcafé’s, clubs en de grote zalen met een capaciteit van meer dan 

2.000 bezoekers, zijn primair commerciële horeca-exploitaties en om die 

reden nauwelijks een onderwerp van stimuleringsbeleid voor de 

gemeente Rotterdam. Vanuit culturele optiek valt dit standpunt wellicht 

grotendeels te verdedigen, maar vanuit economische optiek is het dat 

niet. Ten eerste omdat de verschillende typen podia elkaars 

functioneren over en weer beïnvloeden en daarmee het functioneren 

van de gehele bedrijfstak beïnvloeden. Maar ook omdat door deze 

podia een enorme economische spin-off voor de stad gerealiseerd 

wordt. 

Aanbeveling 

Onderzoek vanuit het ruimtelijk 

beleid op welke locaties 

muziekcafé’s kunnen bijdragen 

aan de ambities van de City 

Lounge en stimuleer vanuit het 

economische (horeca)beleid de 

ontwikkeling van dit soort 

bedrijvigheid. 

Muziekcafé’s hebben een belangrijke ontwikkelfunctie binnen de 

muzieksector en dragen bovendien bij aan een aantrekkelijke en 

levendige binnenstad. Kon je in de jaren ‘80 nog in tientallen 

 
10 YoungEDBR, Input #1 jouw ideale poppodium, april 2007 
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Rotterdamse kroegen naar bandjes kijken, tegenwoordig is het dun 

gezaaid met horeca die ook live muziek programmeert. 

Deels is dit te verklaren door het succes van house en dance in de jaren 

‘80/’90 waardoor er minder vraag naar live bands was. De laatste jaren 

is er echter weer sprake van een hernieuwde belangstelling voor live-

acts en zien we ook binnen de dancewereld steeds meer acts die 

electronische beats combineren met traditionelere instrumenten uit de 

popmuziek. Deze wederopstanding is in steden als Den Haag en 

Amsterdam al duidelijk zichtbaar maar in de Rotterdamse cafés nog niet 

of nauwelijks. 

Het verdient aanbeveling om nader te onderzoeken wat hier de oorzaak 

van is. Uit gesprekken met ondernemers maken wij op dat in ieder 

geval de strengere milieuwet- en regelgeving een rol speelt. Daarbij 

gaat het niet alleen om de soms wat rigide interpretatie, maar ook om 

de ondoorzichtigheid van de regelgeving die nieuwe initiatieven doet 

stagneren. 

In onze optiek is er echter voldoende economische legitimatie om dit 

type horeca in Rotterdam te stimuleren in haar ontwikkeling. Enerzijds 

omdat het de infrastructuur van podia completeert en daarmee bijdraagt 

aan de ontwikkeling van de muziekindustrie. Anderzijds omdat 

dergelijke horeca bijdraagt aan de ambities van een aantrekkelijke City 

Lounge en een substantiële economische spin-off oplevert.  

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5.8 De ontbrekende middenzaal 

Ook de categorie podia met een capaciteit van meer dan 2.000 

bezoekers valt buiten de scope van het cultuurbeleid. Het zijn echter 

wel podia van grote economische betekenis die ook het functioneren 

van de kleinere podia beïnvloeden. Ook de economische spin-off van de 

grotere zalen en de directe en indirecte werkgelegenheid als gevolg van 

grootschalige popconcerten is vele malen groter dan die van de zalen 

die in deze stad onderwerp van gesprek zijn als we het hebben over de 

poppodia. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar het lijkt ons 

geenszins onrealistisch om te beweren dat bijvoorbeeld 2 concerten van 

The Rolling Stones in De Kuip meer betekenen voor de Rotterdamse 

hotelbranche dan een zaal als Rotown in een heel jaar.  
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Tussen podia als Watt en Ahoy bevindt zich nog een type zaal zoals de 

Heineken Music Hall in Amsterdam waar in 2007 ruim 100 popconcerten 

geprogrammeerd werden. Rotterdam ontbeert zo’n podium met een 

zogeheten ‘midden’ capaciteit, tot 6.000 bezoekers. Het gevolg hiervan 

is dat internationale muziekacts in mindere mate in Rotterdam worden 

geprogrammeerd, simpelweg omdat er geen locatie is die voldoet aan 

die capaciteit. Het gaat om acts die te groot zijn voor zalen als Watt en 

Paradiso, maar te klein voor Ahoy. De artiest doet meestal maar één, 

maximaal twee optredens in Nederland. Want in plaats van twee 

uitverkochte concerten had ook éénmaal Ahoy geboekt kunnen worden. 

Dit soort concerten trekken dus bezoekers vanuit het hele land. 

  

 Rotterdam zou er voor moeten zorgen dat zij, als zij niet het eerste 

podium is waar de artiest optreedt, op zijn minst het tweede podium 

zou moeten zijn. En er zijn kansen om een dergelijke zaal in Rotterdam 

te realiseren. 

Ten eerste wordt, zoals eerder gezegd in dit advies, het geven van 

concerten een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de grotere 

artiesten die geconfronteerd worden met een teruglopende CD-verkoop. 

Topacts gaan regelmatiger op tournee dan in het verleden, dus 

verwacht mag worden dat het aantal concerten in Nederland de 

komende jaren toeneemt. 

Ten tweede is er beweging in de markt van concertpromotors. Een 

Nederlands bedrijf als The Entertainment Group groeit gestaag en ook 

AEG Live (de enige concurrent van onbetwist marktleider Live Nation 

van betekenis) onderzoekt de mogelijkheden om haar marktaandeel in 

Europa te vergroten.  

 

Gezien de beperkte marktwerking in deze markt voor internationale top 

acts, adviseren wij de gemeente Rotterdam de markt te consulteren en 

te onderzoeken welke partijen in staat zijn èn bereid zijn om te 

investeren in de programmering en/of de fysieke ontwikkeling van een 

middenzaal. 
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5.9. De toekomst van Ahoy en De Kuip 

Concertpromotors 

Aanbeveling 

Onderzoek met marktpartijen 

de mogelijkheden om een 

middenzaal te ontwikkelen en 

de muzikale programmering 

van Ahoy en De Kuip te 

waarborgen en (zo mogelijk) 

verder te ontwikkelen. 

Of er in Rotterdam muziekacts van internationaal niveau 

geprogrammeerd worden, wordt door 2 factoren bepaald: de capaciteit 

van de zaal en de concertpromotor. Wie de acts onder contract heeft, 

bepaalt de locatie. In Nederland is er op dit moment maar 1 speler van 

betekenis, namelijk Mojo/Live Nation dat een wereldmarktaandeel 

heeft van 60%. Live Nation heeft plannen om als aanvulling op de 

Heineken Music Hall, die ook in haar bezit is, nog een eigen zaal te 

ontwikkelen met een capaciteit van 12 tot 15.000 bezoekers.  

De vraag is of het voor Live Nation nog interessant is om acts te 

programmeren in Ahoy als deze zaal gerealiseerd is. Het gaat immers 

om acts waarvoor het Nederlandse publiek graag bereid is om naar 

Amsterdam te reizen. Zelfs als er voldoende animo is voor meerdere 

concerten op een rij, is het logistiek gezien voordeliger om deze in 

dezelfde zaal te programmeren. Er hoeft dan immers maar één maal te 

worden opgebouwd en afgebroken.  

Het lijkt dus een veilige conclusie om te stellen dat Live Nation niet 

langer zal programmeren in Ahoy zodra hun eigen Music Dome 

operationeel is. Dat betekent voor Rotterdam dat de programmering van 

internationale muziekacts gedecimeerd wordt. Ook de acts die niet 

gebonden zijn aan Live Nation en wat vrije producties als ‘De vrienden 

van Amstel’ zullen de voorkeur geven aan de Amsterdamse locatie 

zolang deze beschikt over een grotere capaciteit dan Ahoy. Als de 

verbouwing van Ahoy niet op zeer korte termijn van start gaat zal er op 

(internationaal) muzikaal gebied weinig meer te beleven zijn in deze 

stad. 

 

Als we daarnaast de concurrentiepositie van De Kuip bekijken, ziet de 

nabije toekomst voor Rotterdam er zonder meer bedroevend uit. De 

huidige Kuip kan maar moeilijk concurreren met stadions als Arena en 

Gelredome vanwege de kleinere capaciteit en het ontbreken van 

bepaalde logistieke faciliteiten (zoals laden en lossen en afsluitbaar dak) 

die voor evenementen en concerten van belang zijn. De laatste jaren is 

het aantal popconcerten in De Kuip beperkt en er is geen reden om te 

verwachten dat dit weer aantrekt. Op langere termijn liggen er weer 
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r  

goede kansen gezien de capaciteit en de logistieke faciliteiten die 

gepland zijn in de nieuwe te bouwen Kuip. Het zal echter nog jaren 

duren voordat het nieuwe stadion operationeel is. 

 

Een gemeente zoekt altijd naar haar rol en een juiste balans tussen 

overheidsingrijpen en marktwerking. Als we de programmering van de 

internationale muziekacts volledig aan de dynamiek markt overlaten zal 

er over een aantal jaren echter weinig tot niets meer te zien zijn in 

Rotterdam. Er is namelijk geen sprake van dynamiek zolang die markt 

gedomineerd wordt door 1 partij die bovendien haar eigen vastgoed 

ontwikkelt en exploiteert ten behoeve van haar eigen muziekacts.  

  

 
 

Wij adviseren de gemeente dan ook met klem om te onderzoeken wat 

de mogelijkheden zijn om de dynamiek in deze markt te vergroten en 

om andere spelers op de wereldmarkt te stimuleren hun content in 

Rotterdam te programmeren. 

Met een dergelijke partij zou niet alleen een middenzaal ontwikkeld 

kunnen worden maar ook de content voor Ahoy en De Kuip zou voor de 

komende jaren veilig gesteld kunnen worden. 

 

Andere p ogrammeurs

Naast de grote concertpromotors zijn er ook kleinere organisaties die 

incidenteel of met enige regelmaat programmeren op een podium als 

Ahoy. Wij zien in dit verband kansen om het Rotterdamse potentieel aan 

productie- en programmeringstalent beter te benutten. Er is in de stad 

veel kennis met betrekking tot bepaalde muziekstijlen zoals bijvoorbeeld 

dance of wereldmuziek. Dat is nog onvoldoende zichtbaar op de 

middelgrote en grote podia. Ten aanzien van de kleinere podia gaven 

we al de aanbeveling om via het cultuurbeleid te sturen op de inzet van 

deze expertise via een netwerk van programmeurs. Voor de grootste 

podia moet het initiatief voor een groot muziekevenement met 

landelijke aantrekkingskracht primair uit de markt komen. Vanwege het 

economische belang zouden dergelijke initiatieven echter wel omarmd 

en gestimuleerd moeten worden. 
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5.10 Clubs 

Aanbeveling 

Stimuleer de ontwikkeling van 

de clubscene via het 

cultuurbeleid door subsidies 

voor vernieuwende 

programmering en via het 

economisch beleid door het 

begeleiden van (startende) 

ondernemers met initiatieven 

voor een nieuwe club of een 

nieuwe dance-evenement. 

De laatste categorie podia die vrijwel geheel buiten de scope van het 

cultuurbeleid valt maar wel een belangrijke economische betekenis voor 

de muzieksector heeft, zijn de clubs waar allerlei vormen van dance 

en/of urban worden geprogrammeerd. 

Dance doet het zowel nationaal als internationaal erg goed en 

Nederland speelt een belangrijke rol in de internationale dancewereld. 

Dit blijkt ondermeer uit exportcijfers van Buma Cultuur. Ongeveer 24,8% 

van de Nederlandse muziekexport in 2006 komt op het conto van 

concerten in de dancemuziekwereld. Op het moment dat de 

muziekreleases hierin worden meegenomen komt het percentage op 

36.8%. Nederland is in dit genre mondiaal al enkele jaren één van de 

belangrijkste spelers11.  

 

Volgens de geïnterviewden is de housescene in Rotterdam, net als in 

Amsterdam, ontstaan door de muziek die overwaaide uit Amerika, 

Londen en Ibiza. Eind jaren ‘80, begin jaren ’90 beleefde ook Rotterdam 

de intreding van de housemuziek. Deze muzikale stroming heeft een 

grote vlucht kunnen nemen dankzij de vele clubs en parties in 

bijvoorbeeld Nighttown, Now & Wow, Carrera, Cruiseterminal en het 

Maastheater. Personen als Ronald Molendijk, Ted Langenbach (MTC-

party’s, Super Bimbo), Dj 2 o'clock Ron en Willem Serton (Lunapark) 

hebben, volgens de geïnterviewden, met hun muziek en feesten op de 

housescene in Rotterdam een stempel weten te drukken12. 

Op deze podia was ruimte voor vernieuwing. Grenzen werden verlegd 

en jong talent kreeg alle ruimte om zich te ontwikkelen. In de loop van 

de jaren ‘90 werd dance een steeds breder geaccepteerde 

muziekstroming en cultuur. De ‘underground’ werd meer en meer 

‘mainstream’ waardoor het artistieke succes van de Rotterdamse ook 

een commercieel succes werd.  

 

Het commerciële belang van allerlei danceparties en evenementen werd 

steeds groter en begin deze eeuw raakte het publiek steeds meer 

verzadigd en verwend. Consequentie van deze twee ontwikkelingen 

 
11 Buma Cultuur, 2008 
12 On & on: Annick Beukers, Masterthesis Media & Journalistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam, augustus 2008 
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was dat het organiseren van danceparties een steeds commerciëlere 

bezigheid werd en dat vooral bekende, grote namen werden 

geprogrammeerd om het benodigde publiek te trekken. Veel clubs 

functioneren tegenwoordig feitelijk als partycentrum waar tegen 

betaling van huur een feest gegeven kan worden. Er zijn steeds minder 

echte clubs die een vaste programmering hebben en waar jong talent 

en nieuwe stromingen tot ontwikkeling kunnen komen. Daardoor is het 

vernieuwende en artistieke gehalte van de feesten uit eind jaren ‘80 

voor een groot deel verdwenen.  

  

 

 

Ondernemers uit de Rotterdamse dancewereld geven zelf aan dat de 

sector in een creatief dal zit en dat de beperkte mogelijkheden voor 

jong talent om zich te ontwikkelen daar in negatieve zin aan bijdragen. 

Zij pleiten voor meer gelegenheden om te kunnen draaien op podia en 

voor goede bedrijfsruimte voor dit soort ondernemers (zie § 4.1).  

Zoals gezegd zijn veel clubs eerder een partycentrum voor commerciële 

feesten dan een podium met een langere termijn visie op de 

programmering. Hier wreekt zich het feit dat de dance pas laat onder de 

aandacht van het culturele beleid is gekomen en dat deze stroming 

slechts beperkt werd gestimuleerd vanuit die discipline. In de jaren ‘90 

was er inderdaad sprake van groot artistiek en commercieel succes en 

was financiële ondersteuning vanuit het cultuurbeleid niet noodzakelijk. 

In artistieke zin is de Rotterdamse dancescene echter slachtoffer 

geworden van haar eigen commerciële succes. Artistiek zit de sector in 

een dal hetgeen op korte en middellange termijn ook consequenties zal 

hebben voor het economisch functioneren van deze ondernemers.  

 

Hoe de clubscene in Rotterdam weer kan floreren is een lastige vraag. 

Aangezien het primair horeca-exploitaties zijn (en dat geldt zeker voor 

de clubs die draaien op verhuur aan derden) is hier sprake van 

marktwerking. Toch liggen er goede mogelijkheden om de sector te 

stimuleren. Zo is aan de verbouwing van de Maassilo behoorlijk 

bijgedragen door de gemeente Rotterdam, maar daar is voor zover wij 

weten geen culturele tegenprestatie aan verbonden ten aanzien van de 

programmering. Ook zijn er regelmatig ondernemers die vanuit 

artistieke drijfveren initiatieven willen ontplooien voor een nieuwe club 

of een tijdelijke programmering van een pand dat wacht op 
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herontwikkeling. Dit soort initiatieven moet gekoesterd en goed 

begeleid worden vanuit de gemeente. Die intentie is bij de gemeente 

absoluut aanwezig maar vanwege het incidentele karakter van dit soort 

initiatieven, ontbreekt het aan een goede loketfunctie binnen de 

gemeente waardoor miscommunicatie kan optreden en sprake kan zijn 

van een verschil in verwachtingen.  

Tot slot zou er meer aandacht kunnen zijn vanuit het cultuurplan voor 

clubs met een vaste programmering die ruimte biedt aan nieuw talent 

en nieuwe stromingen. 

 

 
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5.11 Rotterdam muziekstad?  

Al met al rijst de vraag of Rotterdam zichzelf nog wel een muziekstad 

mag noemen. Met de programmering van muziek op commerciële podia 

zoals muziekcafé’s en clubs is het de laatste jaren droevig gesteld. In 

ieder geval wat betreft de kwantiteit.  

Aanbeveling 

Accepteer dat de 

podiumfunctie een 

samenhangend geheel is van 

kleinere en grotere podia en 

voer beleid op de totale 

hiërarchie van podia & clubs 

via het cultuurbeleid en het 

economische beleid. 

 

Maar ook de toekomst van Ahoy en De Kuip ziet er niet bepaald 

rooskleurig uit. Als we daar bij optellen dat een aantal podia de laatste 

jaren matig gefunctioneerd hebben in financiële zin, dat de continuïteit 

van de programmering onder druk staat en een cruciaal podium als 

Nighttown 2 jaar gesloten is geweest, moeten we concluderen dat de 

podiumfunctie in Rotterdam betere tijden heeft gekend. En dat het de 

hoogste tijd is dat de hiërarchie van podia in samenhang bezien wordt 

en wordt gestimuleerd in zijn ontwikkeling en continuïteit. Niet alleen 

om culturele redenen maar vanwege de betekenis van podia voor de 

gehele muzieksector ook om economische redenen! 
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6. Festivals 

6.1 Belang festivals 

Festivals hebben niet alleen een grote economische betekenis voor de 

stad maar ook voor de muziekindustrie zelf. Festivals bieden, meer nog 

dan de reguliere podia, de mogelijkheid aan jong talent om zich te 

presenteren aan een groot en vaak breed publiek. Belangrijk dus in het 

kader van talentontwikkeling maar ook belangrijk als promotiemiddel. 

Hierdoor dragen festivals bij aan de groei en ontwikkeling van de 

sector. 

 

Rotterdam heeft een grote reputatie als festivalstad. Opvallend aan deze 

muziekfestivals is het ontbreken van het ‘klassieke’ grootschalige 

popfestival dat zich op een breed publiek richt. Was Kralingen het eerste 

popfestival in Nederland en trendsettend in Europa, al jarenlang heeft 

Rotterdam geen grootschalig structureel popfestival meer. De stad heeft 

inmiddels wel enkele andere festivals van internationaal niveau. 

 

 
Rotterdam heeft de volgende muziekfestivals: 

Zomercarnaval   900.000 bezoekers 

Dance Parade    400.000 bezoekers 

Dunya Festival   220.000 bezoekers 

Metropolis Festival  70.000 bezoekers 

North Sea Jazz Festival  69.000 bezoekers 

North Sea Jazz Round Town 69.000 bezoekers 

REMF    11.000 bezoekers 

Motel Mozaïque   7. 000 bezoekers 

Nelson Mandela Festival  5.000 - 10.000 bezoekers 

Freshness Urban Culture  2.000 - 5.000 bezoekers 
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6.2 Festivalbeleid 

Het festivalbeleid van de gemeente Rotterdam is succesvol en heeft 

bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis en een infrastructuur die 

nodig is om toonaangevende festivals te kunnen organiseren. Om die 

ontwikkeling vast te houden, is het van belang dat bepaalde festivals 

doorgroeien naar een internationaal niveau, maar evenzo is het van 

belang dat er aanwas plaatsvindt van onderaf. Nieuwe, jonge 

programmeurs en organisatoren moeten de ruimte hebben om zich te 

ontwikkelen. Met ruimte wordt in dit geval fysieke ruimte, 

ondersteuning en regelgeving bedoeld. 

Aanbeveling 

Vertaal de adviezen uit 

‘Rotterdam regel het!’ door 

naar het festivalbeleid en 

faciliteer startende 

ondernemers en hun nieuwe 

initiatieven. 

 

Nieuwe initiatieven 

In haar cultuurplan lijkt Rotterdam Festivals voornamelijk in te zetten op 

de bovenkant van de markt en met name op de internationalisering van 

de grote festivals: “Kwantitatieve groei staat daarbij niet op de eerste 

plaats. De groei zal worden gezocht in het verhogen van de kwaliteit en 

van de effecten die een evenement heeft op haar publiek, de stad en 

de sector.”13  

Wij onderschrijven de keuze van kwaliteit boven kwantiteit maar willen 

hier benadrukken dat nieuwe initiatieven essentieel zijn voor de 

continuïteit en verdere ontwikkeling van de sector. Vanuit het 

festivalbeleid is dat een lange termijn overweging. Gezien vanuit de 

optiek van de muziekindustrie, is het tevens op korte termijn belangrijk 

dat er ruimte blijft voor nieuwe initiatieven omdat juist hier de ruimte is 

voor het experiment en het nog niet ontdekte muzikale talent. 

 

Regelgeving 

Wat betreft de regelgeving wordt er door ondernemers uit de horeca en 

festivalbranche nogal geklaagd over de beperkte mogelijkheden om iets 

nieuws te ondernemen. Met name de striktheid waarmee bepaalde 

regelgeving wordt geïnterpreteerd en gehandhaafd leidt tot veel irritatie 

en frustratie, met als gevolg dat veel initiatieven vroegtijdig worden 

afgeblazen. Bij veel ondernemers bestaat de indruk dat Rotterdam de 

laatste jaren strenger is geworden, minder flexibel en meer betuttelend.  

 
13 Rotterdam Festivals, Cultuurplan 2009-2012 
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Zoals ook aan de orde kwam in een eerder advies van de EDBR, is er bij 

ondernemers behoefte aan een cultuur- en mentaliteitsverandering in 

het uitvoerend apparaat. “Wil Rotterdam ondernemersvriendelijker 

worden dan dienen ambtenaren zich meer in te kunnen leven in het 

werk van een ondernemer, meer uit te gaan van vertrouwen in plaats 

van wantrouwen en zich dienstbaar en meer servicegericht op te 

stellen.”14 

   

Hoewel bij sommige ondernemers de indruk bestaat dat andere steden 

soepeler zijn in hun interpretatie van de regels, is in zijn algemeenheid 

het aantal knelpunten, stapelende regelgevers en regelgeving, 

ineffectieve, zeer gedetailleerde of onuitlegbare regels binnen het 

domein cultuur en vrije tijd relatief groot. In 2007 heeft de Commissie 

Stevens in opdracht van de minister van Economische Zaken een 

onderzoek gedaan naar de regeldruk waarmee ondernemers in de 

cultuur en vrije tijd sector worden geconfronteerd. 

“Wetten en regelgeving zijn nodig en worden ook door ondernemers in 

de sector cultuur en vrije tijd begrepen en toegejuicht. Voorwaarde is 

wel dat de gestelde doelen breed gedragen worden en de regelgeving 

effectief en duidelijk is, de controle zinvol en de procedures kort en 

helder zijn. Te vaak is dat echter niet het geval en is voor de 

ondernemer onduidelijk welk doel met de regels gediend wordt. De 

regels sluiten niet op elkaar aan, worden in de uitvoering op 

verschillende plaatsen net weer even anders geïnterpreteerd, of er is 

sprake van onnodig lange procedures.”15 

Het zijn met name de gemeentelijke regelgeving en 

vergunningverlening die voor de meeste knelpunten zorgen. De helft 

van de knelpunten en aanbevelingen van de Commissie Stevens heeft 

dan ook betrekking op gemeentelijke regelgeving. 

Festivalproducenten met veel ervaring weten inmiddels de weg en 

beschikken over de juiste contacten om af en toe extra druk op 

bepaalde zaken te zetten. Maar vooral startende ondernemers in deze 

branche zien vaak geen mogelijkheid om de bureaucratie te doorbreken. 

De aanbevelingen uit ‘Rotterdam regel het!’ blijven dus onverminderd 

van kracht en in het kader van het festivalbeleid adviseren wij dan ook 

om hier bijzondere aandacht aan te besteden. 
 

14 EDBR, Rotterdam regel het! Maart 2007 
15 Commissie Stevens, Regeldruk domein cultuur en vrije tijd. Januari 2007 
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7. Rol gemeente 
Ondernemers uit de muziekbusiness hebben, meer dan andere 

ondernemers, met veel onderdelen van de gemeentelijke 

organisatie te maken. Als het gaat om het stimuleren van de sector 

zijn (in potentie) OBR, DKC, JOS maar ook dS+V belangrijke partners 

binnen de gemeente.  

Wij realiseren dat deze taakverdeling voor een deel onvermijdelijk 

is omdat muziek, afhankelijk van welke bril je opzet, iets cultureels 

is, een economische activiteit is en ook iets is dat je met goed 

onderwijs wilt doorontwikkelen. Het maakt het voor ondernemers 

echter wel onduidelijk waar ze moeten aankloppen als ze de 

gemeente nodig hebben. Bovendien blijven er soms kansen liggen 

omdat onduidelijk is welke dienst verantwoordelijk is. 

 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7.1 Relatiemanagement 

Een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers is van 

cruciaal belang voor een succesvol stimuleringsbeleid. Uit ons onderzoek 

blijkt dat er veel frustratie en onvrede is bij ondernemers ten aanzien 

van de gemeente. Tijdens de discussiebijeenkomst in de Schiecentrale 

kwam de relatie met de gemeente aan iedere discussietafel keer op 

keer ter sprake. Het is soms lastig om uit deze emotionele discussies 

objectieve conclusies te trekken maar het is duidelijk dat de relatie 

tussen ondernemers en gemeente ronduit slecht te noemen is. 

De meest voorkomende klachten betreffen het gebrek aan een duidelijk 

loket, het ontbreken van voldoende kennis van de sector en de 

problematiek waarmee ondernemers geconfronteerd worden, het niet 

serieus genomen worden als zelfstandig ondernemer en als sector met 

economische betekenis, het uitblijven van samenhangend en structureel 

beleid vanuit een heldere toekomstvisie, en de ondergeschikte positie 

binnen de cultuurbegroting. 
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Ondanks alle emoties zijn dit zaken die vrijwel door alle betrokkenen 

onderschreven werden en worden. Het moge duidelijk zijn dat het 

ontwikkelen van nieuw beleid en het uitvoeren van de aanbevelingen 

uit dit advies pas zinvol is als er voldoende basis is om samen te 

werken. De gemeente kan wel faciliteren maar de ondernemers moeten 

het uiteindelijk doen. In dit advies gaven we eerder al de 

aanbevelingen om de organisatiegraad binnen de sector te vergroten en 

netwerk- en business to business evenementen te ondersteunen. In dit 

hoofdstuk geven wij daarnaast aanbevelingen voor een betere 

loketfunctie, een betere uitvoeringsorganisatie en een integraler beleid 

ten aanzien van de muzieksector. 

 

7.2 Creatieve economie 

De muziekindustrie is onderdeel van de creatieve economie die het 

College van B&W tot speerpunt van economisch beleid heeft benoemd. 

Het Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie van het OBR is nog jong 

en in ontwikkeling. Het richt zich slechts in beperkte mate op specifieke 

deelsectoren en branches binnen de creatieve economie en probeert de 

sector in zijn volle breedte te stimuleren. Er is een aantal goede stappen 

gezet maar het betreft vooral generieke, sectorbrede maatregelen. 

Daarnaast is in het verleden een specifiek programma voor de 

AV/media sector in gang gezet dat mede dankzij het EDBR advies 

‘Doorpakken en doorgroeien’ geïntensiveerd wordt en beter verankerd 

wordt door het bedrijfsleven zelf meer verantwoordelijkheid te geven 

bij het uitvoeren van het beleid.  

Aanbeveling 

Ontwikkel binnen het 

Uitvoeringsprogramma 

Creatieve Economie sectoraal 

beleid ten behoeve van de 

muziekindustrie in Rotterdam 

en doe dat in samenspraak 

met de sector zelf. 

Het idee dat muziek 

uitsluitend een podiumkunst 

is en uitsluitend vanuit een 

culturele optiek bekeken en 

gestimuleerd dient te 

worden is duidelijk een 

misvatting. 

Ten aanzien van de andere deelsectoren is geen sprake van een 

specifieke aanpak. Dat is zorgwekkend, met name voor de muziek- en 

designsector.  

In totaal komen wij in ons onderzoek op 530 bij de KvK geregistreerde 

bedrijven waarin 5941 personen 12 uur of meer per week werkzaam 

zijn. Zoals gezegd moet dit cijfer enigszins genuanceerd worden om een 

volledig zuiver beeld van de muzieksector te krijgen. Maar zelfs 

wanneer we de werkgelegenheid zeer conservatief inschatten op zo’n 

4.000 personen, moet geconcludeerd worden dat de muzieksector een 

een economische sector van betekenis is in Rotterdam. Een sector die 

aandacht verdient vanuit het economische beleid. 
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Het stimuleren van de creatieve economie vraagt om een aantal 

generieke maatregelen maar daarnaast ook om maatwerk voor 

specifieke branches en sectoren. Wij adviseren dan ook specifiek 

sectoraal beleid voor de muziekindustrie te ontwikkelen binnen het 

Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie en vertrouwen erop dat de 

aanbevelingen uit dit rapport een eerste stap in die richting zetten.  
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7.3 Cultuur is ook economie 

Naast directe werkgelegenheid is er (vooral dankzij de podiumfunctie 

binnen de muziekindustrie) ook sprake van een belangrijke indirecte 

werkgelegenheid en economische spin-off. Het is altijd lastig hard te 

maken in concrete cijfers, maar de culturele programmering van een 

stad heeft consequenties voor het vestigingsklimaat voor 

woonconsumenten en ondernemingen, genereert traffic in de avonduren 

en dus omzet voor de horeca, en draagt bij aan de (inter)nationale 

positionering van die stad.  

Aanbeveling 

Vertaal de culturele visie op de 

popsector op korte termijn 

naar een concrete 

uitvoeringsstrategie en koppel 

deze aan de economische 

maatregelen vanuit het 

Uitvoeringsprogramma 

Creatieve Economie. 
Ten aanzien van een aantal onderdelen van de culturele sector lijkt het 

gemeentebestuur dit belang te onderkennen. De poppodia komen er 

echter keer op keer bekaaid van af. Het beleid is ad hoc, gericht op het 

blussen van brandjes en ontbeert een lange termijn strategie die de 

betekenis van de poppodia voor de stad recht doet. Popmuziek lijkt niet 

de hoogste prioriteit binnen het cultuurbeleid. 

Zo is het een slechte zaak dat Rotterdam al 2 jaar niet heeft kunnen 

beschikken over een groot poppodium van landelijke betekenis. Niet 

alleen voor de muziekliefhebbers maar vooral ook voor het imago van 

Rotterdam. Wij vinden het onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen gebeuren 

en vragen ons af of het gemeentebestuur het ook zo ver zou laten 

komen als bijvoorbeeld De Doelen of de Rotterdamse Schouwburg in 

financiële problemen zouden geraken. 

 

Wij pleiten er voor de muziekindustrie, en de poppodia in het bijzonder, 

een prominentere positie te geven binnen het cultuurbeleid. Niet alleen 

vanwege haar culturele betekenis voor de stad maar vooral ook 

vanwege haar economische betekenis voor de andere schakels in de 
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muziekindustrie, voor de horeca en voor de aantrekkelijkheid van de 

stad voor woonconsumenten en ondernemingen. 

Vanuit het cultuurbeleid ligt er inmiddels een visie voor de popsector. 

Wij adviseren deze zo snel mogelijk te vertalen naar een concrete 

uitvoeringsstrategie, de sector zelf daarbij intensief te betrekken en 

bovendien de middelen vrij te maken om de sector gericht te 

stimuleren in haar ontwikkeling.  

Het verdient bovendien aanbeveling om het (binnen het 

Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie nog te ontwikkelen) 

economische beleid ten aanzien van de muziekindustrie, aan deze 

culturele visie te koppelen en een breed cultureel-economisch 

stimuleringsbeleid in gang te zetten. 
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7.4 Ontwikkeling van talent en kennis 

Ontwikkeling van talent en kennis is een van de belangrijkste 

voorwaarden voor de ontwikkeling van de muziekindustrie. Zowel in 

culturele als in economische zin. Gelukkig beschikt Rotterdam over een 

sterk ontwikkelde kennisinfrastructuur die mensen in staat stelt hun 

talent te ontwikkelen. Van de eerste stappen als amateurmuzikant via 

SKVR tot aan het opleiden tot professioneel musicus via Codarts. Van 

een breed georiënteerde opleiding Media & Entertainment Management 

tot aan een specialistische opleiding tot geluidstechnicus via SAE 

Institute. 

Aanbeveling 

Ondersteun initiatieven die 

bijdragen aan de ontwikkeling 

van talent en van kennis die 

relevant is voor de 

muziekindustrie. 

Het is van belang om blijvend te investeren in deze kennisinfrastructuur 

omdat het direct bijdraagt aan de kenniseconomie en aan de 

ontwikkeling van innovatieve en creatieve bedrijvigheid in Rotterdam. 

 

Een hiaat in deze kennisinfrastructuur is het onderwijsaanbod voor 

jongeren die weliswaar een bepaald talent hebben maar niet 

beschikken over de juiste startkwalificatie voor een relevante MBO- of 

HBO-opleiding. Iemand met onvoldoende opleidingsniveau die wel het 

talent heeft om bijvoorbeeld een goed musicus of producer te worden, 

valt binnen het onderwijssysteem tussen wal en schip.  
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De onderwijssector onderkent dit probleem en constateert dat bepaalde 

talenten ‘onder de radar blijven’ en niet tot ontwikkeling gebracht 

worden. De onderwijssector zoekt ook naar oplossingen om dit soort 

talenten toch een plek te kunnen geven, al dan niet in de vorm van 

aangepaste lesprogramma’s binnen de bestaande structuur.16  

In een stad als Rotterdam waar relatief veel jongeren hun opleiding 

vroegtijdig afbreken, is dit een probleem dat serieus genomen moet 

worden. Dat geldt uiteraard ook voor andere beroepsgroepen maar 

zeker ook voor de muziek- en entertainmentindustrie waarin kennis van 

allerlei theoretische vakken niet per definitie een noodzakelijke 

voorwaarde is om een succesvol artiest te worden. 

  

 
Initiatieven die dit gat in het onderwijsaanbod kunnen dichten, zouden 

in onze optiek ondersteund moeten worden omdat ze het 

ondernemerschap stimuleren en bijdragen aan de economische 

ontwikkeling van de stad. 

 

Ook wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van kennis zien wij 

als factoren die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de 

muziekindustrie. Wat betreft het ontwikkelen van kennis zien wij goede 

kansen om in relatie tot de muziekindustrie een Rotterdamse leerstoel 

te ontwikkelen. Het gaat onze opdracht te buiten om hier inhoudelijk 

uitspraken over te doen maar wij zien wel mogelijkheden voor Codarts 

en EUR om in samenwerking een initiatief te ontplooien dat Rotterdam 

als uitvalsbasis heeft. Daarbij zou het kunnen gaan om de problematiek 

van ontwikkeling van talent zonder startkwalificatie maar ook om 

bepaalde muzikale stromingen. Dance, Urban Culture en Worldmusic zijn 

in Rotterdam geen abstracte etiketten voor muzikale stromingen. Het is 

een cultuur, een levensstijl die zich door de gehele stad manifesteert. 

Wetenschappelijk onderzoek dat zich bezighoudt met dit soort muzikale 

stromingen en/of (sub)culturen kan zich geen mooier onderzoeksgebied 

wensen dan een stad als Rotterdam met haar vele jongeren en haar 

culturele diversiteit. 

 

 
16 Zo was er een initiatief van Codarts, Albeda College en WaterFront om een Rock Academy te 

vormen, maar dit initiatief is wegens gebrek aan geld en geschikte huisvesting nog niet van de 

grond gekomen. 
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Het zijn uiteraard maar denkrichtingen die door de kennisinstellingen 

verder uitgewerkt zouden moeten worden. In zijn algemeenheid echter, 

zien wij een economisch belang in het ondersteunen van initiatieven die 

bijdragen aan de ontwikkeling van talent en kennis.  
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7.5 Organisatie en uitvoering 

Aanbeveling 

Breng, in samenspraak met de 

ondernemers, de uitvoering 

van stimuleringsbeleid voor de 

muzieksector zoveel als 

mogelijk onder bij het Media 

Platform Rotterdam. 

Wij vertrouwen erop dat wij in dit onderzoek duidelijk hebben gemaakt 

dat de muziekindustrie meer is dan een podiumkunst. Dat de sector een 

bonte verzameling van verschillende typen bedrijvigheid is waarin 

afhankelijk van de definitie zo’n 4.000-6.000 personen hun inkomen 

verdienen. Een sector die moeilijk in een eenduidig hokje te plaatsen 

valt, maar die in economische zin minstens zo’n grote betekenis heeft 

voor Rotterdam als de AV/media sector. 

Wij vertrouwen er ook op dat dit besef het gemeentebestuur doet 

realiseren dat het de hoogste tijd is om een sectoraal economisch beleid 

voor de muziekbusiness in Rotterdam te ontwikkelen. Het overnemen 

van de aanbevelingen uit deze notitie zou volgens ons uiteraard een 

goede start zijn. 

De uitvoering van een dergelijk beleid roept echter nog wel de nodige 

vraagtekens op. Stimuleringsbeleid kan gevoerd worden vanuit een 

economische optiek maar ook vanuit een culturele-, onderwijskundige-, 

of ruimtelijke optiek. Het subsidiëren van de podiumprogrammering is 

een andere tak van sport dan het realiseren van bedrijfshuisvesting voor 

creatieve ondernemers uit de muziekindustrie. En het ontwikkelen van 

goede onderwijsprogramma’s vraagt andere kennis van zaken dan de 

ruimtelijke clustering van muziekcafé’s en podia. Wij begrijpen dan ook 

wel dat deze verschillende vormen van beleid bij verschillende 

gemeentelijke diensten belegd zijn. We willen echter wel benadrukken 

dat alle vormen van beleid uiteindelijk van invloed zijn op het 

functioneren van de gehele productieketen. Dat het culturele-, 

onderwijskundige- en ruimtelijke beleid uiteindelijk consequenties heeft 

voor het economisch functioneren van de gehele sector. 

De strikte scheiding tussen de verschillende vormen van beleid zien wij 

dan ook als een zwakte. Of in ieder geval als een oorzaak van gemiste 

kansen. Een integralere aanpak van de sector had hoogstwaarschijnlijk 

 65



 
 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

                                                     

kunnen voorkomen dat Nighttown 2 jaar op non-actief heeft gestaan. 

Met een bredere kijk op het succes van de dance in de jaren ‘90 had 

dat succes zich veel meer kunnen vertalen in economisch succes, in 

bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Aanbeveling 

Geef de kwartiermaker van het 

Media Platform Rotterdam 

opdracht om op korte termijn 

met alle stakeholders te 

onderzoeken welke onderdelen 

van het gemeentelijk beleid 

kunnen worden uitgevoerd 

door het Media Platform 

Rotterdam. 

 

Wij pleiten dan ook voor een integralere aanpak bij de uitvoering van 

de verschillende vormen van beleid. In onze optiek kan het Media 

Platform Rotterdam (MPR) zoals dat in het EDBR-advies ‘Doorpakken 

doorgroeien’ is voorgesteld, een cruciale rol in spelen.17 In economische 

zin zijn de behoeften van de AV/media sector vrijwel dezelfde als die 

van de muzieksector. Als we kijken naar de opdracht van het MPR zien 

we een groot aantal activiteiten die evengoed betrekking kunnen 

hebben op de muzieksector. Het MPR gaat fungeren als loket, als 

platform waar de sector haar behoeften en belangen inbrengt en in 

gezamenlijkheid met andere ondernemers, onderwijsinstellingen en 

gemeente gaat werken aan de toekomst van de sector. Doelstellingen 

als het aantrekken en faciliteren van ondernemers en producties, 

acquisitie, huisvesting, adviseren en doorverwijzen van (door)startende 

ondernemers, organisatie van opdrachtgever-opdrachtnemeractiviteiten, 

initiëren en ondersteunen speciale projecten en innovatielabs, en het 

versterken van de organisatiegraad en samenwerking, zijn voor de 

muzieksector minstens zo relevant als voor de AV/media sector. Maar 

ook een Film Commisioner die initiatiefnemers van bepaalde producties 

de weg wijst en allerlei zaken als vergunningen helpt regelen, zou heel 

goed kunnen voorzien in de behoeften van producenten van 

muziekfestivals en evenementen of van horecaondernemers die muziek 

willen programmeren.  

Wij adviseren dan ook om de scope van het MPR te verbreden. 

Daarmee ontstaat een portal waarin ondernemers uit de muziekindustrie 

met elkaar, met gemeente en kennisinstellingen, maar ook met 

ondernemers uit de AV/media sector kunnen samenwerken aan een 

effectief stimuleringsbeleid. De muziekindustrie wordt daardoor een 

duidelijk adresseerbare doelgroep van economisch beleid en de 

bundeling draagt bovendien bij aan meer cross-over tussen beide 

sectoren en een sterkere vertegenwoordiging van de component Audio 

uit de afkorting AV dan nu het geval is. 

 
17 EDBR, Doorpakken en doorgroeien, juli 2007 
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Wij zien dit als een grote kans zowel voor de muzieksector als voor de 

AV/media sector. Het MPR kan in ieder geval het epicentrum zijn voor 

de productieketen die duidelijk een economische sector is, maar ook 

fungeren als platform voor discussie over zaken die meer cultureel-

inhoudelijk zijn zoals de subsidiëring van podia of culturele educatie.  

 

De ontwikkeling van beleid blijft uiteindelijk belegd bij verschillende 

diensten. De uitvoering kan wat betreft het economische beleid in zijn 

geheel worden ondergebracht bij het MPR in onze optiek. In welke 

mate de uitvoering van andere vormen van beleid bij het MPR 

ondergebracht kunnen worden is een discussie die op korte termijn 

gevoerd moet worden tussen de betrokken diensten en de ondernemers 

uit de sector. 

Wij adviseren de kwartiermaker van het MPR opdracht te geven deze 

discussie op korte termijn te voeren zodat de muziekindustrie vanaf de 

start een volwaardig onderdeel van het MPR kan zijn. 
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8. Conclusies 

8.1 SWOT-analyse 

Sterkte Zwakte 
• Sterk ontwikkelde fysieke infrastructuur podia (hardware) 
• Sterk ontwikkelde kennisinfrastructuur 
• Aantal grote en sterk ontwikkelde festivals 
• Digitale opnametechniek stimuleert producties in eigen beheer 
• Veel expertise, talent en afzetmarkt voor dance, urban & 

worldmusic 
• Samenstelling bevolking is voedingsbodem voor nieuwe 

muziek 
• Aanwezigheid aantal toonaangevende bedrijven en 

organisaties 

• Beperkte organisatiegraad sector 
• Weinig onderlinge samenwerking en B2B 
• Soms matige tot slechte huisvesting voor podia en 

muziekinstellingen 
• Beleidsmatige versnippering binnen gemeentelijke organisatie 
• Loketfunctie gemeente en ontbreken voldoende kennis van de 

sector 
• Ontbreken middenzaal tot 6.000 bezoekers 
• Beperkt aantal muziekcafé’s en andere kleine podia 
• Deel van het talent vindt niet zijn weg naar de reguliere 

opleidingen 
• Hoe kun je als do-it-yourself artiest je muziek distribueren en 

promoten? 
• Weinig podia & clubs waar jong talent zich kan ontwikkelen 
• Mismatch vraag en aanbod bedrijfshuisvesting 
• Ruimtelijke versnippering en beperkte zichtbaarheid 

 
Kans Bedreiging 
• Herontwikkeling Fotomuseum en Lantaren/Venster 
• Jonge en multiculturele bevolking biedt kansen voor cross-over, 

vernieuwing en marktpositie Urban- en wereldmuziek 
• Talentontwikkeling op maat voor jongeren zonder benodigde 

startkwalificatie 
• Veranderde businessmodel geeft meer regie aan artiest 
• Tendens van major record labels naar specialistische labels 
• Ontwikkelen en aantrekken van labels die zich richten op 

stromingen die in Rotterdam sterk ontwikkeld zijn of kunnen 
worden.  

• Optreden wordt steeds belangrijker onderdeel van 
businessmodel 

• Ontwikkeling Rotterdamse musicportal 
• Meer samenwerking tussen AV/media- en muzieksector 
• Bundeling van uitvoering beleid bij het MPR 
• Huisvesten van B2B evenementen voor bepaalde genres 
• Bundelen van vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte 
• Het stimuleren van ruimtelijke clusters 
• Ontwikkeling grootschalige retail en groothandel in Music 

Experience 
• Shared services voor programmerende organisaties 
• Beschikbaar budget voor Urban Culture 
 

• Financiële positie en bedrijfsvoering podia 
• Ontbreken van een strategisch uitvoeringsprogramma poppodia  
• Beperkte financiële steun aan podia, clubs & festivals vanuit 

Cultuurplan 
• Beschikbaarheid vastgoed tbv podiumfunctie soms onzeker 
• Teruglopende programmering Ahoy en De Kuip 
• Beperkte organisatiegraad sector 
• Relatief lage prioriteit popmuziek binnen cultuurbeleid 
• Hiërarchie van podia wordt niet als samenhangend geheel gezien 
• ‘Verhuurschuurcultuur’ en ontbreken vaste programmering bij veel 

danceclubs 
• Mogelijk te weinig aandacht voor aanwas nieuwe festivals 
• Omslachtige regelgeving en rigide interpretatie daarvan mbt 

festivals 
• Ontbreken van economisch beleid tbv muzieksector 
• Slechte relatie tussen gemeente en ondernemers 
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8.2 Aanbevelingen 

Wij realiseren ons dat ons advies veel aanbevelingen bevat en dat niet alle adviezen op 

korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Een aantal aanbevelingen dient echter op de kortst 

mogelijke termijn worden uitgevoerd omdat het bedreigende situaties betreft of omdat ze 

betrekking hebben op onderwerpen die binnenkort op de politieke agenda staan. Om de 

aanbevelingen te prioriteren en faseren, delen we ze hier in onder de labels kortst 

mogelijke-, korte en middellange termijn. 

 

Op de kortst mogelijke termijn (2008) 

  Ondersteun de sector in het vergroten van de organisatiegraad en verbeter de 

loketfunctie binnen de gemeentelijke organisatie zodat samenwerking gestalte kan krijgen. 

  Maak binnen de cultuurbegroting meer geld vrij voor de programmering van podia. 

  Zet het budget voor het Urban Culture Podium in om bestaande organisaties te 

versterken. Stuur daarbij op verdieping van de programmering bij de kleinere specialistische 

podia en op verbreding bij de grotere podia. Zet voor die verbreding een netwerk van 

programmeurs in. 

  Ontwikkel binnen het Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie sectoraal beleid ten 

behoeve van de muziekindustrie in Rotterdam en doe dat in samenspraak met de sector 

zelf. 

  Vertaal de culturele visie op de popsector naar een concrete uitvoeringsstrategie en 

koppel deze aan de economische maatregelen vanuit het Uitvoeringsprogramma Creatieve 

Economie. 

  Geef de kwartiermaker van het Media Platform Rotterdam opdracht om met alle 

stakeholders te onderzoeken welke onderdelen van het gemeentelijk beleid kunnen worden 

uitgevoerd door het MPR. 

  Onderzoek met marktpartijen de mogelijkheden om een middenzaal te ontwikkelen en 

de muzikale programmering van Ahoy en De Kuip te waarborgen en (zo mogelijk) verder te 

ontwikkelen. 

  Onderzoek of grootschalige muziekgerelateerde retail en groothandel past in de visie op 

het Vierhavensgebied en ga het gesprek met de sleutelpartijen in deze ontwikkeling aan. 

 

Op korte termijn (2008-2009) 

  Breng, in samenspraak met de ondernemers, de uitvoering van stimuleringsbeleid voor 

de muzieksector zoveel als mogelijk onder bij het Media Platform Rotterdam. 

  Stimuleer de ontwikkeling van bedrijfsruimte voor ondernemers uit de muziekindustrie. 

Zet de middelen vooral in om organisaties te ondersteunen die vraag kunnen bundelen en 

gebouwen kunnen beheren en programmeren. 
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  Breng partijen die zich bezighouden met digitale distributie en promotie bij elkaar en 

faciliteer het proces om tot een gezamenlijke Rotterdamse musicportal te komen.  

  Stimuleer de samenwerking tussen de podia en de ontwikkeling van shared services. 

  Onderzoek vanuit het ruimtelijk beleid op welke locaties muziekcafé’s kunnen bijdragen 

aan de ambities van de City Lounge en stimuleer vanuit het economische (horeca)beleid de 

ontwikkeling van dit soort bedrijvigheid. 

  Stimuleer de ontwikkeling van de clubscene via het cultuurbeleid door subsidies voor 

vernieuwende programmering en via het economisch beleid door het begeleiden van 

(startende) ondernemers met initiatieven voor een nieuwe club of een nieuwe dance-

evenement. 

  Accepteer dat de podiumfunctie een samenhangend geheel is van kleinere en grotere 

podia en voer beleid op de totale hiërarchie van podia en clubs via het cultuurbeleid en het 

economische beleid. 

  Vertaal de adviezen uit ‘Rotterdam regel het!’ door naar het festivalbeleid en faciliteer 

startende ondernemers en hun nieuwe initiatieven. 

 

Op middellange termijn (2009 en verder) 

  Stimuleer de economische ontwikkeling van de muziekindustrie door het ondersteunen 

en helpen ontwikkelen van business to business evenementen.  

  Stimuleer de ontwikkeling van ruimtelijke clusters. 

  Stimuleer de ontwikkeling en vestiging van platenlabels die zich specifiek richten op 

muzikale stromingen die in Rotterdam sterk ontwikkeld zijn of ontwikkeld kunnen worden. 

  Stimuleer via het Media Platform Rotterdam de samenwerking tussen de AV/media 

sector en de muziekindustrie. 

  Ondersteun initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van talent en van kennis die 

relevant is voor de muziekindustrie. 

  Stuur niet alleen op de programmering van podia maar ook op de beschikbaarheid van 

het vastgoed waarin de programmering plaats vindt en op de cultural governance van de 

horeca-ondernemer. 
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