
 
 

Opening en kickstart economie: 
contactberoepen, musea en horeca 
De eerste stap naar een intelligente lock-out 
 
Het Amsterdamse openbare leven ligt al 8 weken stil. Cafés zijn 
dicht, schoollokalen blijven leeg en het is stil op straat. Amsterdam 
ligt erbij zoals wij haar nog nooit hebben gezien, zonder mensen op 
straat zien wij hoe mooi onze stad is. Maar achter de beelden van 

lege straten en grachten voltrekt zich een grimmig scenario: de maatregelen tegen het virus 
leiden ertoe dat veel Amsterdammers hun inkomen weg zien vallen, ondernemers fors bij 
moeten lenen om hun zaak open te houden en instellingen hun dunne reserves gebruiken om 
te blijven bestaan.  
 
De maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zijn ingrijpend, maar hebben 
ervoor gezorgd dat in Nederland de druk op de intensive-careafdelingen (net) houdbaar was. 
De druk op onze gezondheidszorg blijft hoog, en het ziet er naar uit dat het nog lang moeilijk 
zal blijven die beheersbaar te houden. Het is daarom van belang om, zonder taboes, met 
elkaar na te denken over hoe wij de economie (deels) kunnen heropenen. De Amsterdamse 
economie wordt in het bijzonder hard geraakt door de huidige maatregelen. Het is daarom 
goed dat Amsterdam de voortrekkersrol neemt in het herstel van de economie.  
 
Musea, horeca en mensen met een contactberoep redden het namelijk financieel niet om 
nog veel langer de deur dicht te houden. De economische schade veroorzaakt door (een deel 
van) de maatregelen tegen de corona uitbraak kunnen zou uiteindelijk kunnen leiden tot 
meer gezondheidsschade dan met (dat deel van) maatregelen is voorkomen. 
 
Het is daarom nodig voor nieuw beleid, zonder taboes en heilige huisjes. Wel moet daarbij in 
acht worden genomen: welk beleid je ook kiest, het zal een experimenteel karakter hebben. 
Wij hebben, in de recente geschiedenis, nog nooit in deze situatie gezeten. Het is daarom 
nodig om op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens te bepalen wat wel en 
niet mogelijk is.  
 
Amsterdamse economie 
Het belang om de economie weer deels te openen is in het bijzonder rondom Amsterdam 
van groot belang. De Groot-Amsterdamse economie wordt hard geraakt door de 
coronacrisis. Als de maatregelen van de regering doorlopen tot 1 juni slaat de verwachte 
groei van 2,3% in 2020 om in een krimp van 1,5%. Dit is een eerste raming met een brede 
marge. Elke extra maand dat de maatregelen voortduren, veroorzaakt een krimp van de 
economie in 2020 met 1,5% extra. Ongeveer 31% van de banen wordt direct of indirect 
geraakt. Het gaat hier om 376.000 banen, waarvan bijna 250.000 in Amsterdam en bijna 
130.000 in de overige gemeenten uit de regio.1 Contactberoepen, musea en horeca maken 
hiervan een aanzienlijk deel uit, en worden door de maatregelen zwaar getroffen. 
 

 
1 Impact coronacrisis op de economie van t, 27 maart 2020, Tom Smits en Bert Tieben SEO Economisch 
Onderzoek.  



 
 

Hoewel het op dit moment het meest veilig is om alleen met de anderhalvemeter-regel open 
te gaan is die manier van open gaan voor veel ondernemers en sectoren financieel evident 
onmogelijk. Er zullen daarom ook alternatieven moeten worden geboden, waarbij het 
hanteren van leeftijdsgrenzen een uitkomst zou kunnen bieden. Amsterdam is een 
cultuurstad waar eten, drinken en uitgaan centrale onderdelen zijn van het leven. Ze 
behoeden bovendien veel Amsterdammers van eenzaamheid. Deze crisis gaat nog zeker 
maanden duren zullen we mensen waar het kan dat geluk terug moeten geven.  
 
De gemeente heeft nu al maatregelen getroffen om ondernemers deels in hun verlies te 
compenseren. Maar het kwijtschelden van belastingen zal niet voldoende zijn om bedrijven 
te redden. Om een enorme kaalslag onder een groot aantal ondernemers te voorkomen, van 
theaters tot horeca en debathuizen tot kappers, moet de economie weer aangezwengeld 
worden en nagedacht worden over alternatieven -zoals leeftijdsgrenzen en de inzet van 
beschermingsmiddelen - voor de 1,5 meter samenleving die voor veel ondernemers, ook als 
de overheidssteun doorloopt, zal eindigen in een faillissement omdat de 1,5meter regel in 
hun bedrijf niet rendabel in te voeren is. 
 
Gezondheid staat voorop 
Bij het openen van de economie blijft de gezondheid van Amsterdammers en Nederlanders 
voorop staan. De gegevens van het RIVM laten zien dat bij Nederlanders van boven de 50 
jaar het virus zwaardere gevolgen heeft. De bevolking van onder de 50 jaar, ervaart minder 
zware effecten van het virus en het sterftecijfer ligt sterk lager. Slechts 12,2% van de 
ziekenhuisopnames in Nederland betreft personen jonger dan 50 jaar, slechts 0,7% van de 
geregistreerd door corona overleden personen is jonger dan 50 jaar.2 Welke leeftijdsgrens 
verstandig is kan variëren per sector en hangt af van de beschikbare wetenschappelijke 
kennis en inzichten. 
 
De basis van deze plannen en van de algehele aanpak is en blijft er een van waakzaamheid. 
Waakzaam om het virus verder te verspreiden onder die Amsterdammers die weer aan het 
werk kunnen en zij die ergens wat gaan eten of naar een concert gaan. Dat betekent dat veel 
testen, contactopsporing en vroege herkenning centraal staan bij het openen van de 
samenleving en daarmee de economie. Versoepeling zal altijd afhankelijk zijn van de 
beschikbare testcapaciteit en de mogelijkheid tot contactonderzoek na een geconstateerde 
besmetting. 
 
De fractie van D66 Amsterdam komt daarom met de volgende voorstellen:  
 

• Gemeentes mogen hun contactberoepen, musea en/of horeca weer toestaan open 
te gaan voor mensen die qua leeftijd niet in de kwetsbare groep vallen. Een exacte 
leeftijdsgrens moet op grond van wetenschappelijke inzichten worden bepaald en 
naar gelang de ontwikkeling van het virus naar boven of beneden worden bijgesteld. 

 
• Voor alle tafels in de horeca geldt dat ze op anderhalve meter afstand van elkaar 

dienen te staan, en dat maximaal vier bezoekers aan een tafel mogen zitten (tenzij 

 
2 Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland 28-04-2020. P. 9. Bron: RIVM. 
 



 
 

het gaat om een gezin van meer dan vier personen). Tussen personeel/ondernemers 
en bezoekers kan van de anderhalve meter worden afgezien als het personeel/de 
ondernemer daarvoor voldoende beschermingsmaatregelen voorhanden heeft.  

 
• Met het oog op contactopsporing, het nagaan met wie iemand in contact is geweest 

om de herkomst van een besmetting te bepalen, wordt het bezoek aan verleners van 
contactberoepen en/of horeca zoveel mogelijk bijgehouden door mensen zelf. De 
ondernemer helpt daarbij.  

 
• Indien hiervoor een verantwoord systeem voorhanden is wordt bezoek aan 

dienstverleners met contactberoepen, musea en horeca alleen toegestaan binnen 
gemeentegrenzen, om zo het openbaar vervoer te ontzien. 

 
• Voor alle ondernemers geldt dat zij duidelijke looproutes moeten markeren op de 

vloer, om het mogelijk te maken dat bezoekers continu anderhalve meter afstand 
kunnen houden van elkaar. 

 
• Ondernemers kunnen op termijn zelf de keuze maken tussen een anderhalvemeter-

opstelling of een leeftijdsgrens, indien de ontwikkeling van het virus dat toelaat. 
 

• In de horeca zijn geen staanplaatsen toegestaan. Indien deze regel eerder versoepeld 
kan worden door een aparte leeftijdsgrens in te voeren voor cafés en discotheken 
waar staan is toegestaan, wordt die mogelijkheid geboden. Dit kan een uitweg 
bieden voor horecazaken voor wie het evident financieel onhaalbaar is open te zijn 
met de anderhalvemeter-regel. Die leeftijdsgrens moet worden onderbouwd aan de 
hand van wetenschappelijke gegevens over verspreiding van het virus. Ondernemers 
bepalen zelf of zij van deze - aan een (extra) leeftijdsgrens verbonden - versoepeling 
gebruik te maken. 
 

• De lessen die geleerd worden van een gecontroleerde openstelling waarbij ook naar 
leeftijd wordt gekeken kunnen worden uitgebreid naar andere sectoren als blijkt dat 
het zorgsysteem niet overbelast wordt, zoals theaters, concertzalen en poppodia. 

 
• In sectoren waar dit opportuun is, zoals musea , wordt gewerkt met een timeslot per 

toegangsbewijs om zo de bezoekersaantallen te reguleren.  
 

• Voor mensen die behoren tot kwetsbare groepen, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, 
worden aparte timeslots gereserveerd zodat zij zonder veel moeite met voldoende 
ruimte op afstand van elkaar kunnen recreëren.   

 
• Samenscholingsverboden in de openbare ruimte gelden niet voor 10 mensen of 

minder, waarbij onderling de regel van anderhalve meter blijft gelden.  
 
Kickstart Economie 
Sectoren die gedwongen stil hebben gelegen hebben een kickstart nodig om weer in bedrijf 
te komen. Snelle opening is niet alleen opportuun als bedrijven winst kunnen maken, maar 
ook als zij minder steun nodig hebben van de overheid, het moet daarom mogelijk worden 



 
 

voor ondernemers om open te gaan terwijl steun nog (gedeeltelijk) door loopt. Aangezien 
niet alle bedrijven in evenredige mate kunnen profiteren zal steun (deels) omzetafhankelijk 
moeten zijn. Daarbij is het wel van groot belang dat deze bedrijven op een duurzame manier 
open kunnen. Kort open en daarna dicht, zou de doodsteek betekenen voor veel bedrijven.  
 
Het is zowel in het belang van de gemeente als de ondernemer om weer zo snel mogelijk 
(deels) open te gaan.  Ondersteuning van de gemeente zal in veel gevallen noodzakelijk 
blijven, maar een sterke afname aan bijdragen van overheid naar bedrijfsleven is al winst op 
zich.  
 
Om de economie een flinke duw in de rug te geven komt de fractie van D66 met de 
volgende plannen:  
 

• Ondernemers mogen hun verlies aan ruimte vanwege de anderhalvemeter-
verplichting opgevangen door in de openbare ruimte de gelegenheid te bieden voor 
extra zitgelegenheid, benodigdheden voor uitserveren waren, extra toiletten, 
wachtrijen en om ruimte te bieden aan activiteiten die door beperkte ruimte binnen 
niet veilig kunnen plaatsvinden. Dit kan ten koste van de ruimte voor de auto. 

 
• De gemeente treedt in overleg met brancheverenigingen, banken en verhuurders 

over de benodigde coulance t.a.v. van de huur zodat bedrijven weer kans zien op te 
starten.  
 

• Ondanks de verruiming van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) door het 
Rijk, komen veel ondernemers er niet uit met de bank. In de kerngezonde bedrijven 
hebben financiering nodig om door deze crisis te komen. De gemeente gaat samen 
met het Amsterdamse bedrijfsleven en banken kijken welke rol de gemeente kan 
spelen bij het wegnemen van knelpunten in financiering. 

 
• Daar waar mogelijk en noodzakelijk om bedrijven te herstarten worden lasten vanuit 

de overheid geschrapt, uitgesteld of verlicht. 
 

• Venstertijden worden versoepeld zodat niet alle leveringen tegelijkertijd komen. 
 

• Openingstijden worden verruimd om zo bezoekers beter te spreiden. 
 

• Amsterdam maak duidelijk aan het Rijk dat een aanvulling van steunmaatregelen als 
de NOW-regeling nodig is voor sectoren die weer opengaan. Voor ondernemers 
moet vaste lasten compensatie nog steeds (deels) mogelijk zijn zodat het de moeite 
waard is weer open te gaan.  
 

• Amsterdam geeft op basis van vertrouwen ruimte voor lokaal initiatief. In deze 
‘vertrouwenseconomie’ komen er regelvrije zones en worden bureaucratische 
(vergunning)procedures zo veel mogelijk opgeruimd. Bij dit vertrouwen hoort dat 
ondernemers verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de vereiste 
voorzorgsmaatregelen.  

 



 
 

• Handhavers waarschuwen onverlet als anderhalvemeter regel wordt geschonden. Bij 
andere schendingen door ondernemers die te maken hebben met veel nieuwe 
regelgeving wordt in gesprek getreden en pas ingegrepen als juridisch is nagegaan of 
sprake is van verboden activiteiten. 

 
• Er komt een publiekscampagne voor verdraagzaamheid ten aanzien van herstartende 

ondernemers.  
 

• Extra vrijheden (zoals die bijvoorbeeld in de noodverordening zijn gecreëerd) worden 
pas opgeheven als zonder die vrijheden door de sector ruim voldoende omzet kan 
worden gedraaid.  


