Amsterdam, 15 november 2021
Betreft: herzien bezuiniging van 1 miljoen op broedplaatsenbudget 2022
Geachte commissieleden,
Voor komend jaar staat nog steeds een bezuiniging van 1 miljoen op het huidige broedplaatsenbudget in de planning. Die dient volgens ons, de Belangengroep broedplaatsondernemers in de
MRA, te worden herzien. Indien de bezuiniging wordt doorgezet halveert in een klap de slagkracht
van Bureau Broedplaatsen en daarmee verschrompelt het behaalde resultaat van het
broedplaatsbeleid van de afgelopen jaren. Bovendien kunnen zo bestaande broedplaatsen met
aflopende contracten niet behouden worden en kunnen tevens geen nieuwe broedplaatsen
worden gerealiseerd.
Door de versnelde groei van de stad Amsterdam in het laatste decennium is de vastgoedmarkt
oververhit geraakt. Ondanks goede plannen van het gemeentebestuur om zorg te dragen voor meer
betaalbare woningen en werkplekken lukt het de gemeente niet om dit in voldoende mate te
realiseren.
Een evenwichtig beleid inzake de beschikbare ruimte in de stad is echter cruciaal voor haar vitaliteit
en diversiteit. Voor wat betreft de betaalbare werkplekken met een juiste mix van creatieven en ook
maatschappelijke initiatieven is de regeling Broedplaatsen dan ook een uitstekend instrument dat
bijdraagt aan de instandhouding van die plekken en het realiseren van nieuwe plekken.
In Amsterdam zijn voldoende betaalbare werkruimten voor deze creatieven en organisaties dan ook
broodnodig. En al helemaal onder de huidige covid-crisis, waardoor deze partijen fors onder druk
staan. Het zijn juist de broedplaatsen die zorgdragen dat zij kunnen doorgaan met ondernemen en
creatie, maatschappelijke initiatieven kunnen ontplooien en samen kunnen werken met precies die
kwetsbare groepen die de gemeente nu juist wil ondersteunen.
Met het van tafel halen van de voorgenomen bezuiniging zijn al deze groepen juist geholpen om hun
maatschappelijke en economische bijdrage aan die vitale en diverse stad voort te zetten, ook nu
tijdens de covid-crisis. En broedplaatsen hebben zich al meer dan bewezen op dit vlak. Wij verwijzen
u hierbij ook naar een tweetal onderzoeken van Rebel en MAEX (zie bijlage). Hierin komen de
integraliteit en brede ketenwerking van broedplaatsen goed naar voren.
De Belangengroep Broedplaatsondernemers in de Metropool Regio Amsterdam geeft
inzake het Broedplaatsenbeleid al langer aan dat er een acute urgentie is voor het behoud van de
broedplaatsen. Alleen al in 2022 lopen 7 contracten van broedplaatsen af met een totaal oppervlak
Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropool Regio Amsterdam - p/a Louwesweg 1 - 1066 EA Amsterdam
e: broedplaatsenamsterdam@gmail.com - t: 06 164 858 44 - KVK: 82450757
BTW: 862475594B01 - ABN: NL97ABNA0890705291

van bijna 11.000m2. Tellen we de broedplaatsen via creatief en maatschappelijk leegstandbeheer
mee dan gaat het om bijna 20.000m2 en daarmee verliezen bijna 600 mensen hun betaalbare
werkplek. In de jaren daarna lopen deze cijfers zo dramatisch op dat we kunnen spreken over
‘kaalslag in broedplaatsenland’. Tevens kunnen dan geen nieuwe broedplaatsen ontwikkeld worden.
En eerder dit jaar heeft de belangengroep met een symposium in Pakhuis de Zwijger en een
Technische Sessie Broedplaatsen evident gepleit voor instandhouding, continuering en uitbreiding
van het huidige broedplaatsenbudget. De belangengroep heeft concrete voorstellen geformuleerd
voor een gedeeltelijke herijking van het beleid die moet leiden tot de Broedplaats Nieuwe Stijl. Dat
zijn integrale broedplaatsen die niet langer meer geënt zijn op het domein van kunst en cultuur
alleen, maar in hun programmering en samenwerkingen duurzame verbindingen aangaan met
betrekking tot stedelijke ontwikkeling, onderwijs, zorg, sociaal maatschappelijke opgaven, economie
en ondernemerschap. Een beweging die al in meerdere broedplaatsen is ingezet.
Gelukkig zien we dat diverse fracties in hun verkiezingsprogramma’s minimaal een bestendiging van
het huidige broedplaatsenbeleid voorstaan. Een enkele fractie omhelst al het idee van een
Broedplaats Nieuwe Stijl. In de toekomst gaan we hierover graag verder met u in gesprek.
De Belangengroep begrijpt dan ook niet hoe je het broedplaatsenbeleid in het nieuwe college
akkoord zorgvuldig kan consolideren en updaten, terwijl je in het jaar daarvoor middels het huidige
beleid eerst een genadeklap toedient. Een klap die nog versterkt wordt door de nieuwe Covid
restricties die met name de culturele-, creatieve- en maatschappelijke sector fors raken en zorgen
voor een programmatische en financiële ondergraving bij de broedplaatsen en haar gebruikers.
We doen dan ook een dringend beroep op u om de bezuiniging van 1 miljoen euro op het
broedplaatsenbudget te herzien!
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