
Effectmeting advies Dance- en Clubsector Rotterdam 

 

 

1 Korte omschrijving van het advies 

 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het vorige College 

het advies Dance- en Clubsector Rotterdam opgesteld. Het advies staat in relatie tot 

onderzoek, advisering en beleidsvoorbereiding voor en door de gemeente voor de 

ambities Rotterdam als ‘aantrekkelijke stad’ verder te verwezenlijken. Daartoe 

voeren verschillende partijen onderzoek uit naar het uitgaansleven in brede zin. De 

wethouder van Cultuur, Participatie en Milieu legde bij de drie adviserende raden – 

Rotterdamse Jongerenraad (RJR), (Young)EDBR en Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur/ jongRRKC – een adviesaanvraag neer voor analyse en onderzoek naar het 

uitgaansklimaat in Rotterdam. Bezorgde geluiden die vanuit de dance- en clubsector 

het stadsbestuur en via de media het publiek bereikten, leidden ertoe dat deze 

deelsector binnen die brede adviesaanvraag prioriteit kreeg. 

Ondanks startoverleg vanuit de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, hebben 

(Young)EDBR en de RJR niet bijgedragen aan de totstandkoming van het advies. De 

Rotterdamse Jongerenraad publiceerde in juni 2011 zijn eigen advies over het 

onderwerp uitgaan: RJR Uitgaansadvies: De Rotterdamse partyscene is…. 

Nota bene: de adviesaanvrage en het advies dient men te beschouwen tegen de 

achtergrond van de ontwikkelingen in de popsector, het faillissement van WATT en 

de opheffing van de Dance Parade. Ongeveer gelijktijdig met de opstelling van dit 

advies, werkte de Stichting Rotterdam Festivals aan een plan voor alternatieve 

dance-festivals ter opvolging van de Dance Parade.  

 

Onderzoek en advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en jongRRKC hebben een inventarisatie en 

analyse gemaakt van de dance- en clubsector in Rotterdam op basis van beschikbaar 

gepubliceerd materiaal, veldonderzoek en gesprekken met betrokkenen en 

deskundigen op het terrein. Het advies omvat tevens een schets van de 

voorgeschiedenis van het genre. De Kamer van Koophandel werkte mee om enige 

zakelijke gegevens over de sector te vergaren.  

Om inzicht te verkrijgen in het feitelijke uitgaansgedrag in de club- en dancesector 

en in eventuele wensen van bewoners, heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur en Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) opdracht gegeven een 

Quickscan uit te voeren. Die Quickscan Clubcircuit Rotterdam is als deel II integraal 

opgenomen in het advies Dance- en Clubsector Rotterdam. 

 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur trof in de stad een vitale, veelvormige 

en levendige dance- en clubsector aan, goeddeels op commerciële basis, deels als 

programma in de gesubsidieerde podia. In de sector werden als knelpunten genoemd: 

de complexe regelgeving en stringent vergunningenbeleid; verschraling in het aanbod 

als gevolg van sluiting van clubs en podia; gebrek aan geschikte nieuwe locaties; 

teruglopende bezoekersaantallen; concurrentie voor commerciële aanbieders door 

gelijkaardige programmering op de gesubsidieerde podia. 

Naar het inzien van de Raad is het aanbod van club en dance op het moment in 

kwantitatieve zin voldoende in verhouding tot de potentiële belangstelling. Wel 

onderkent de Raad dat er in kwalitatieve zin geen uitschieters zijn: er heerst in het 

circuit geen grote opwinding over bepaald aanbod of stromingen.  

De Quickscan Clubcircuit Rotterdam werd door het COS uitgevoerd door middel van 

een online-enquête van het panel van COS, onder de leeftijdsgroep van uitgaanders, 

16- tot 40-jarigen. In vervolg daarop vonden gesprekken plaats met drie 

focusgroepen geworven onder die respondenten. De uitkomst van dit onderzoek laat 

zien dat hoger opgeleide, ‘creatieve’ respondenten een lichte voorkeur hebben voor 

het aanbod op de gesubsidieerde poppodia boven uitgaan in commerciële clubs. Er is 

echter geen sprake van een scherpe tweedeling. Het verschil komt voort uit een 
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bovengemiddelde belangstelling voor popconcerten onder de respondenten binnen de 

groep met een hogere opleiding. Een factor die daaraan bijdraagt méér dan hun 

opleidingsniveau is hun leeftijd: intensieve deelnemers in het dance- en clubcircuit 

zijn gemiddeld jonger dan bezoekers van popconcerten. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van zijn onderzoek en inventarisatie formuleerde de Raad een aantal 

aanbevelingen aan de gemeente en aan de sector. Uiterst beknopt, aan de 

gemeente: zich coöperatief op te stellen jegens initiatieven – voor wat betreft 

locaties en waar mogelijk op het gebied van vergunningen; zo mogelijk te investeren 

in de poppodiumsector, gezien de gevonden licht bovengemiddelde belangstelling 

onder hoger opgeleide jongeren voor het aanbod op de gesubsidieerde poppodia. Aan 

de dance- en clubsector beveelt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aan zich 

initiatiefrijk en creatief op te stellen; in te zetten op vernieuwend en 

onderscheidend aanbod, mogelijk in samenwerking met kunstinstellingen; opkomend 

talent de kans te bieden; ondernemend te zijn, maar tevens de mogelijkheid aan te 

grijpen om voor uitzonderlijke, meer risicovolle programmering eventueel 

projectsubsidie aan te vragen.  

 

 

2 Gang door het gemeentelijk apparaat  

 

Het advies Dance- en Clubsector Rotterdam werd behandeld en vastgesteld in de 

vergadering van de gemeenteraad van 11 november 2010. Het College zond op 5 april 

2011 een brief aan de gemeenteraad betreffende de popsector (Kenmerk 11dkc112, 

brief Popsector, beter bekend als de ‘popvisie’). Die brief bevat de voornemens van 

het College voor de popsector, in het bijzonder de mogelijkheden een nieuw 

grootstedelijk podium op te zetten. De brief beschrijft de opdracht van het College 

aan ‘de gemeentelijke diensten’ om gezamenlijk een aantal knelpunten in die sector 

te bezien ‘waar en hoe de ruimte voor initiatiefnemers vergroot kan worden’ (p.3 

van bedoelde brief). De passage sluit expliciet ook dance in. Het slot van de brief 

bevat een aparte paragraaf die gewijd is aan dance. Daarin wordt het advies van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aangehaald. Het College stelt ‘de 

bevindingen van de RRKC ter harte [te nemen]’ (p. 8 van genoemde brief) en 

verwijst naar de eerder genoemde ambtelijke werkgroep.  

Uit mondelinge informatie vanwege de dienst Kunst en Cultuur blijkt dat die 

werkgroep actief is op het gebied van enkele van de aanbevelingen uit het advies 

van de Rotterdamse Raaad voor Kunst en Cultuur, met name 

locaties/leegstand/panden, toepassing van regels en vergunningen, voor zover die 

binnen gemeentelijke bevoegdheden vallen, met inbegrip van evaluatie van de 

horecanota. 

 

 

3 Waarneembare effecten  

 

Het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is op een aantal plaatsen  

aangehaald als informatiebron in andere onderzoeken en overleggen.  

- In het document ‘Activering Rotterdamse club- en nachtcultuur; De weg omhoog’, 

door DHV gebiedsontwikkeling, gepubliceerd in februari 2011, wordt het advies 

van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aangeduid als de ‘belangrijkste 

informatiebron’ (pagina 3 van dat advies).  

- Bij de ontwikkeling door Stichting Rotterdam Festivals van de plannen voor twee 

nieuwe dancefestivals in 2011, het Now&Wow festival en ContainerFest 0.1, is 

gebruik gemaakt van het advies, zowel de inventarisatie van de sector in 

Rotterdam als de uitkomsten van het onderzoek door COS voor wat betreft 

publieksbelangstelling. Het Now&Wow Festival vindt plaats op 17 december in de 

Maassilo; inmiddels is bekend dat het ContainerFest is uitgesteld tot 2012.  
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- Het jaarverslag 2010 van het Panel deurbeleid wordt het advies genoemd in 

relatie met uitgaansgedrag Rotterdammers (‘Panel Deurbeleid Rotterdam; 

Jaarverslag 2010’; pagina 4). Het Panel Deurbeleid is een monitororgaan dat 

deurbeleid van Rotterdamse uitgaansgelegenheden volgt op eventuele 

discriminatie. Het Panel bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente 

Rotterdam, de Politie Rotterdam-Rijnmond, Koninklijk Horeca Nederland, de 

Rotterdamse Jongerenraad en RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen 

discriminatie.  

- Het Uitgaansadvies van de Rotterdamse Jongerenraad (RJR Uitgaansadvies: De 

Rotterdamse partyscene is…, juni 2011; pagina 5) verwijst naar enkele 

statistische gegevens uit de Quickscan door COS: de samenstelling van jong 

uitgaanspubliek.  

- Regelmatige verzoeken uit het veld van organisatoren om toezending van extra 

exemplaren van het advies, dan wel de vindplaats van het digitale bestand (op 

rrkc.nl) geven een indicatie dat het wordt geraadpleegd.  

- Uit mondelinge mededelingen vanwege de dienst Kunst en Cultuur blijkt dat de 

bovenvermelde werkgroep van gemeentelijke diensten zich heeft gebogen over 

de kwesties van huisvesting, mogelijk gebruik van tijdelijke locaties in leegstand 

en de toepassing van vergunningen en regels, voor zover die binnen de 

competentie van de gemeente vallen, dit mede in relatie tot de evaluatie van de 

Horecanota. Concrete resultaten kunnen nog niet worden aangewezen, wél is 

duidelijk dat de strekking van de aanbevelingen uit het advies doorwerkt. 

 

 

4 Publiciteit 

 

Het advies is in de sector breed opgevallen, de media echter hebben in bescheiden 

mate aandacht aan het advies besteed. 

- Een artikel in De Telegraaf geeft een bondige, tamelijk neutrale weergave van 

het advies, de negatieve stemming in het veld is vervat in de kop: ‘Clubs 

Rotterdam zijn ‘suf en saai’; Rapport: Dancescene niet meer trendsettend’; De 

Telegraaf; 4 november 2010 

De Havenloods geeft kort na verschijnen van het advies een samenvatting:  

‘Gemeente én clubsector moeten investeren’; 10 november 2010 De Havenloods, 

te raadplegen via:  

http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/HZU/20101110/HZU_HZU-1-

31_101110_1.pdf 

- Op de website www.DJscene.nl verscheen op 1 november 2010 een artikel, met 

verwijzing en link naar het advies, over de voornemens van Ted Langenbach. Een 

citaat:  

“De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft het grootser aangepakt. (….) 

De ambitie van zowel kultuurraad als Langenbach en kornuiten is om de bewoners 

van de stad een levendig en pluriform uitgaansklimaat te bieden, ‘in het 

bijzonder de bewonersgroepen die Rotterdam graag wil aantrekken en behouden, 

jongeren en hoogopgeleiden’.” (te raadplegen via: 

http://www.djscene.nl/news/newsflash/2010/november/rotterdam_wil_florissan

t_nachtleven_terug) 

- Direct na verschijnen van het advies kwam er een levendige – en soms ook felle – 

discussie op gang op Facebook. Zowel liefhebbers als belanghebbenden uitten hun 

bevindingen in de sector, slechts in beperkte mate in rechtstreekse reactie op de 

precieze inhoud van het advies.  

 

 

 

 

5 Beoordeling 
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De inventarisatie van de club- en dancesector is een nuttig instrument gebleken in 

de discussies over uitgaan in Rotterdam, evenals het publieksonderzoek door COS. 

Dit geldt ook voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zelf, die tot dan toe 

de dance- en clubsector wel als cultureel fenomeen in de stad had beschouwd, maar 

zich er nog nimmer systematisch in had verdiept. 

De beweeglijkheid van de club- en dancesector blijkt uit veranderingen in het club-

bestand sinds het moment dat het advies verscheen: de Baja Beachclub is na 

faillissement gesloten, de Hollywood Music Hall heeft een andere naam; recent is 

geopend Perron 0 aan de Delfstestraat; Catwalk wordt heropend door een van de 

dance-organisatoren in samenwerking met ID&T. Voor andere muzikale genres zijn er 

nieuwe podia en locaties geopend. Dit zijn uitkomsten van processen die goeddeels 

los staan van het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, maar het 

zijn wel tekenen dat er in Rotterdam daadwerkelijk een vitale, levendige en 

ondernemende sector bestaat. Nieuw zijn: Bird, Heidegger, binnenkort WORM op zijn 

nieuwe adres in de Witte de Withstraat, De Nieuwe Oogst heeft de Maassilo in 

gebruik genomen.  

Deze veranderingen hebben geleid tot een optimistisch artikel door Mark Hoogstad in 

NRC Handelsblad van 30 augustus 2011: ‘Ingedut Rotterdam leeft weer op’. 

 

 

6 Vervolgstappen 

 

Op het moment lijkt het niet nodig dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

concrete vervolgstappen neemt voor wat betreft dit onderwerp, al zal hij en zeker 

zijn jongerenraad de ontwikkelingen met belangstelling volgen.  

 

 

 

 

 

 


