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Samenvatting economische impact popmuziek
Popmuziek is gedefinieerd als alle muziekgenres met uitzondering van
klassieke muziek, en dus inclusief genres als urban, hiphop, jazz, werelden hedendaagse muziek. Het betreft alleen live concerten en djoptredens die met een zekere regelmaat plaatsvinden op podia, in
horecabedrijven en in de openbare ruimte (tijdens festivals).

Bijna 130 aanbieders van popmuziekactiviteiten in Den Haag in 2016
In 2016 zijn er 55 popmuziekfestivals*, 25 podia en 49 horecabedrijven
waar regelmatig popmuziek wordt geprogrammeerd. Daarnaast zijn er
circa 300 organisaties gevestigd in Den Haag die deels of geheel
werken in of voor de popmuzieksector.
3,6 miljoen bezoekers en € 51 miljoen bestedingen tijdens
popmuziekactiviteiten in 2016
Wij hebben in Den Haag totaal bijna 130 aanbieders van popmuziekactiviteiten geïdentificeerd die met deze activiteiten in 2016 ruim 3,6
miljoen bezoekers trokken. Dit zijn bezoekers uit Den Haag en van
buiten Den Haag (Nederland en het buitenland). Gemiddeld besteedt
een bezoeker tijdens een muziekactiviteit bijna € 14,-. Daarmee
bedragen de totale primaire bestedingen bijna € 51 miljoen.
Additioneel 1,4 miljoen bezoekers en € 21 miljoen bestedingen in 2016
Bijna 40% van het bezoek aan popmuziekactiviteiten is additioneel
bezoek, dat wil zeggen bezoek dat zonder deze popmuziekactiviteiten
waarschijnlijk niet was gekomen. Dit zijn bijna 1,4 miljoen bezoekers.
Gemiddeld besteedt een additionele bezoeker tijdens een muziekactiviteit ruim € 15,-. Daarmee bedragen de totale additionele primaire
bestedingen bijna € 21 miljoen (ruim 40% van de totale primaire
bestedingen).
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* of festivals met een substantieel aandeel popmuziek.

Afgeleide bestedingen nog eens € 3 miljoen in 2016
De additionele bezoekers besteden voorafgaand aan of na afloop van
de popmuziekactiviteiten nog € 3 miljoen aan overnachtingen, eten en
drinken, transport, winkelen etc.
Directe werkgelegenheid tussen 230 en 280 fte’s in 2016
De directe werkgelegenheid voortkomend uit de primaire en afgeleide
bestedingen bedraagt tussen de 230-280 fte’s die goed zijn voor circa
580 tot 700 arbeidsplaatsen. Behalve deze betaalde arbeidsplaatsen
zijn er in de popmuzieksector ook veel (niet betaalde) vrijwilligers
werkzaam.

Bijna 300 b2b-bedrijven en een werkgelegenheid tussen 510 en 535
Uit het KvK-bestand blijkt dat er 300 bedrijven geheel of gedeeltelijk
economisch actief zijn in de popmuzieksector in Den Haag. Gezamenlijk genereren deze bedrijven minimaal tussen de 510 en 535 arbeidsplaatsen. Dit afgezien van tijdelijke medewerkers, inhuurkrach-ten, zzpers (niet gevestigd in Den Haag) die daar nog bovenop komen.
Indirecte impact € 3 miljoen en werkgelegenheid van 20 fte’s in 2016
Naast de hiervoor genoemde directe impact van bijna € 24 miljoen
bedraagt de indirecte impact nog eens ruim € 3 miljoen. Dit zijn de
bestedingen door de aanbieders van popmuziekactiviteiten aan
toeleveranciers in Den Haag. Deze indirecte impact genereert circa 30
fte’s en circa 40 arbeidsplaatsen.

De totale economische impact van popmuziekactiviteiten in Den Haag
in 2016 komt daarmee uit op bijna€ 27 miljoen. Hiermee zijn tussen de
760 en 830 fte’s gemoeid, goed voor tussen 1.130 en 1.280
arbeidsplaatsen.
Op de volgende pagina staat een en ander nogmaals samengevat:
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Hoofdstuk 1
Inleiding
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1.1 Aanleiding
De Haagse popcultuur heeft naast een historische en culturele waarde
ook een economische waarde. De gemeente Den Haag wil in kaart
brengen hoeveel de Haagse popcultuur (verder genoemd popmuziek)
direct en indirect bijdraagt aan de lokale economie. Lagroup is
gevraagd dit te onderzoeken.

1.2 Onderzoeksvragen
De hoofdvraag, wat de economische impact van popmuziek in Den
Haag is, wordt beantwoord aan de hand van 11 vragen:
Popmuziekinfrastructuur
1. Op welke locaties kan popmuziek worden gezien/beluisterd in Den
Haag (fysieke infrastructuur)?
2. Welke bedrijvigheid op het gebied van popmuziek is er gevestigd in
de gemeente Den Haag? Dit betreft toeleveranciers van
publieksgerichte activiteiten en andere bedrijvigheid.
Publieksgerichte activiteiten (directe economische impact)
3. Welke publieksgerichte popmuziekactiviteiten vonden plaats in
2016?
4. Hoeveel bezoekers trokken deze popmuziekactiviteiten en welk
aandeel daarvan kwam van buiten de gemeente Den Haag en welk
aandeel uit Den Haag?
5. Wat waren de bestedingen van bezoekers van buiten de gemeente
en van de inwoners van Den Haag op de locaties (primaire
bestedingen) en wat waren de overige (afgeleide) bestedingen van
de bezoekers en inwoners?
Business-to-business activiteiten – b2b (directe economische impact)

6. Welke omzet ongeveer realiseerde de b2b-bedrijvigheid (zoals
studio’s, oefenruimtes, record labels, muziek(instrumenten)winkels
en evenementenbureaus), niet zijnde de toeleveranciers van
publieksgerichte activiteiten, in 2016 (en welk aandeel kan worden
toegekend aan popmuziek)?
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Indirecte economische impact (bestedingen door popsector in Den
Haag)
7. Welke vermenigvuldigingsfactor kan worden gehanteerd om de
indirecte impact te berekenen (bestedingen van organisaties van
publieksgerichte activiteiten en b2b- activiteiten)?

Overige impact:
11. Wat is de overige impact van de popmuziek in de gemeente Den
Haag?

8. Welk deel daarvan naar schatting wordt in de gemeente Den Haag
besteed?
Totale economische impact
9. Wat is – als resultante – de totale economische impact van
popmuziek voor de gemeente Den Haag (directe impact als
gevolg van publieksgerichte activiteiten van bezoekers van buiten
de gemeente Den Haag en van inwoners van Den Haag, directe
impact b2b-activiteiten plus de indirecte impact)?
10. Hoe groot is de werkgelegenheid die met deze omzet gepaard
gaat?
Schematisch weergegeven ziet het onderzoek er als volgt uit:

la group

Foto: Talbot Troy(Flickr)

8

1.3 Uitgangspunten en begeleidingsgroep
Bij het onderzoek geldt het volgende:
• Popmuziek definiëren we als alle muziekgenres met uitzondering
van klassieke muziek.
• Voor het in beeld brengen van de directe en indirecte economische
impact hebben wij gebruik gemaakt van voorhanden onderzoeken
en informatie. Wij hebben, conform onze opdracht, geen aanvullend
primair onderzoek gedaan. Voor die onderdelen waarvoor geen
onderzoek en/of data beschikbaar zijn, hebben we data opgevraagd,
geïnventariseerd en verzameld via openbare bronnen. Vervolgens
hebben wij, mede op die data, een expertmatige inschatting
gemaakt, waar nodig in overleg met betrokkenen uit het
Popoverleg/de Haagse popsector.
• We gebruiken de terminologie ‘additioneel bezoek’ en ‘additionele
bestedingen’. Dit betreft bezoek en bestedingen wat niet zou
hebben plaatsgevonden in (de gemeente) Den Haag als er geen
popmuziekactiviteiten waren geweest in de stad.

• Wij hebben gekeken naar zowel naar de impact van bezoekers van
buiten Den Haag als naar die van inwoners van Den Haag. Bestdingen van bezoekers van buiten hebben in het algemeen een
duidelijke toegevoegde waarde voor de economie van Den Haag.
Dat zijn additionele bestedingen. Bestedingen van inwoners gelden
daarentegen veelal niet als additioneel. Echter de gedachte is dat
wanneer er geen popmuziek wordt aangeboden in de stad een
(weliswaar klein) deel van de inwoners hiervoor naar een andere
stad zal gaan, waardoor er bestedingen uit Den Haag wegvloeien.
Dan zijn dat ook additionele bestedingen. Er is echter geen
onderzoek beschikbaar met informatie over het aandeel additioneel
bezoek met uitzondering van een paar door de gemeente onder-
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zochte festivals. Wel is de aanbieders van popmuziekactiviteiten
gevraagd een inschatting te geven van het aandeel bezoek van
buiten Den Haag. Additionele bestedingen hebben we in het kader
van dit onderzoek daarom gezien als bestedingen van bezoekers
van buiten Den Haag.

• Wij hebben niet de economische impact van scholen, muziekeducatie-, andere lokale- en wijkinstellingen meegenomen. De
popmuziekactiviteiten van deze organisaties bleken beperkte
aantallen bezoekers met zeer geringe bestedingen te trekken.
• In afwijking van onze opdracht hebben we de impact van de Haagse
b2b-bedrijvigheid niet in beeld kunnen brengen. Dit omdat hierover
geen informatie en/of onderzoek voorhanden was over omzetten
van b2b bedrijven en nader onderzoek noodzakelijk bleek om
uitspraken te kunnen doen over de impact van b2b-bedrijvigheid.
Wel hebben we een indicatie van de werkgelegenheid kunnen geven
op basis van het Kamer van Koophandel-bestand.
• De economische impact heeft betrekking op het jaar 2016. De
berekende bestedingen zijn bestedingen inclusief btw*.
• De focus van het onderzoek ligt op reguliere terugkerende
popmuziekactiviteiten zoals optredens in het Paard en festival
Parkpop. Wij hebben echter ook aandacht besteed aan incidentele
zeer grote popactiviteiten die een grote impact hebben (zoals de
concerten van Bruce Springsteen en Live on the Beach met Golden
Earring en Marco Borsato). Incidentele niet grote popactiviteiten en
festivals laten wij buiten beschouwing.
• De bezoekaantallen en omzetten van de afzonderlijke activiteiten en
aanbieders van popmuziekactiviteiten zijn vertrouwelijk behandeld
en zijn niet herleidbaar (dus alleen zichtbaar op groepsniveau),
tenzij deze cijfers uit openbare bronnen afkomstig zijn.

* Omdat de beschikbare (festival)onderzoeken bestedingen inclusief btw aangaven. Daarnaast was het voor de aanbieders van popmuziekactiviteiten eenvoudiger om bestedingen
inclusief btw aan te leveren (jaarrekeningen over het jaar 2016 waren ten tijde van het onderzoek nog niet beschikbaar).
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Het onderzoek is uitgevoerd in nauw overleg met de begeleidingsgroep. Op een aantal momenten gedurende de uitvoering hebben zij
input en kritische feedback gegeven op de werkwijze en de resultaten.
De begeleidingsgroep bestond uit:
• Majel Blonden, Paard
• Marianne Heyink, Citybranding, gemeente Den Haag
• Maarten Hinloopen, Grote Markt Den Haag
• Lorien Kramer, Economische Zaken, gemeente Den Haag
• Ginny Martens, Cultuur, gemeente Den Haag
• Rob Vondracek, Haags Pop Centrum
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 geven we kort de werkwijze aan waarmee we de
economische impact van popmuziek bij festivals, podia en horecabedrijven hebben bepaald. Tevens geven we aan wat de risico’s en
verantwoordelijkheden zijn bij dit onderzoek.

In hoofdstuk 3 beschrijven we de popmuziekinfrastructuur zoals we die
in kaart hebben gebracht ten behoeve van het onderzoek naar de
economische impact van popmuziek. Daarbij maken we een onderscheid naar festivals, podia, horecabedrijven en overige bedrijvigheid.
In hoofdstuk 4 geven we het totale bezoek aan popmuziekactiviteiten in
Den Haag weer, alsmede de bestedingen van deze bezoekers tijdens de
popmuziekactiviteiten.
Vervolgens bepalen we in hoofdstuk 5 de directe economische impact
van het additioneel bezoek in euro’s en in werkgelegenheid. Ook gaan
we in dit hoofdstuk in op de b2b-activiteiten, met daarbij een grove
indicatie van de hieruit voortkomende werkgelegenheid.

In hoofdstuk 6 geven we de indirecte economische impact (de
bestedingen door de popsector en de daaruit voortkomende indirecte
werkgelegenheid), waarna in hoofdstuk 7 de totale economische impact
wordt beschreven.
Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 8 waarin we een korte
kwalitatieve beschrijving geven van de overige impact van popmuziek.
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Hoofdstuk 2
Methodiek
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2.1 Inleiding
In deze paragraaf beschrijven we als eerste wat we verstaan onder
popmuziek in het kader van dit onderzoek. Vervolgens gaan we in op
de werkwijze waarmee we de economische impact van popmuziek in
Den Haag hebben bepaald.

Afbakening popmuziek
Popmuziek hebben we, in overleg met de begeleidingsgroep, gedefinieerd als alle muziekgenres met uitzondering van klassieke muziek.
Dus inclusief genres zoals urban, hiphop, jazz, wereld- en hedendaagse muziek. We hebben alleen live concerten en dj-optredens die
met een zekere regelmaat plaatsvinden op podia, in horecabedrijven
en in de openbare ruimte (festivals en evenementen), meegenomen.
Werkwijze ten aanzien van inventarisatie van/bij relevante venues
Op basis van eigen deskresearch, aangevuld met ontvangen gegevens
van derden, hebben wij een longlist opgesteld van relevante venues
waar live popmuziekactiviteiten plaatsvinden (festivals, podia en
horecabedrijven). Al deze organisaties hebben uit naam van de
begeleidingsgroep een mail ontvangen waarin het onderzoek is
aangekondigd en om medewerking is verzocht.
Deze organisaties hebben vervolgens van ons een e-mail ontvangen
met het verzoek een vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Om de
respons te verhogen, hebben wij herinneringsmails gestuurd en/of de
organisaties telefonisch benaderd. Wij hebben aangegeven dat we de
gegevens van individuele organisaties niet delen met de opdrachtgever of met derden, maar dat deze alleen ter beschikking staan van
de onderzoekers. Derhalve vermelden wij in dit onderzoek alleen
gegevens van groepen van organisaties en wel zodanig dat gegevens
van individuele organisaties niet herleidbaar zijn.
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Op basis van de ontvangen gegevens, zo mogelijk inclusief aanpassingen naar aanleiding van contact met de informatieverstrekkers,
hebben wij een shortlist samengesteld met drie categorieën: festivals,
podia en horecabedrijven. Onder podia verstaan wij pop-/jazzpodia,
relevante theaters/schouwburgen, kerken en overige accommodaties
(bibliotheek, museum, cultureel centrum). Hieronder gaan we per
categorie nader in op de werkwijze en respons.
Festivals
In totaal hebben we 55 relevante festivals geïdentificeerd. Deze zijn
allemaal meegenomen in de popmuziekinfrastructuur. De bezoekaantallen en bestedingen van 11 festivals zijn echter niet meegenomen
bij de categorie festivals, maar bij podia of horecabedrijven omdat die
festivals deel uitmaken van de informatie ontvangen van deze podia en
horecabedrijven. Dit om dubbeltellingen te voorkomen.
Voor de 44 festivals (55 minus 11 festivals) is de situatie als volgt:
• 6 festivals zijn onderzocht door de gemeente Den Haag op hun
economische impact (14%);
• 32 festivals hebben het merendeel van de gevraagde informatie
aangeleverd (73%);
• 6 festivals hebben geen medewerking verleend. Van deze festivals is
het totale bezoekaantal per festival echter wel bekend uit andere
bronnen (14%).
Podia
In totaal hebben wij 25 relevante podia geïdentificeerd. Deze zijn
allemaal meegenomen in de popmuziekinfrastructuur. De bezoekaantallen en bestedingen van één podium maken deel uit van festivals
(Prins27) en van een tweede podium hebben wij geen informatie weten
te achterhalen (nl. de Grote Kerk waar alleen sprake
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is van verhuringen). De bezoekaantallen en bestedingen van dit
laatste podium hebben we daarom niet kunnen meenemen in dit
onderzoek.
Voor de 23 podia (25 minus 2 podia) is de situatie als volgt:
• 17 podia hebben het merendeel van de gevraagde informatie
aangeleverd (74%);
• 6 podia hebben geen medewerking verleend. Van deze podia is de
programmering/agenda geanalyseerd, om zodoende het aantal
relevante activiteiten (concerten en dj-optredens) te bepalen. Op
basis hiervan is een berekening gemaakt van het aantal bezoeken,
daarbij rekening houdende met de capaciteit van het podium en
organisator (26%).
Horeca
In totaal hebben we 49 relevante horecabedrijven geïdentificeerd die
live popmuziek aanbieden. Deze zijn allemaal meegenomen in de
popmuziekinfrastructuur. De bezoekaantallen en bestedingen van
één horecabedrijf maakt echter deel uit van een podium (Paardcafé
valt onder het Paard bij de podia). De overige 48 horecabedrijven zijn
verdeeld in drie groepen (cafés/bars, clubs en beachclubs/strandtenten).
Voor deze horecabedrijven is de situatie volgt:
• cafés/bars (31 bedrijven*):
• 13 bedrijven hebben het merendeel van de gevraagde informatie
aangeleverd;
• 18 bedrijven hebben geen medewerking verleend.
• clubs (6 bedrijven):
• geen enkel bedrijf heeft de gevraagde informatie aangeleverd;
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* 32 cafés/bars inclusief Paardcafé.

• beachclubs/strandtenten (11 bedrijven):
• 8 bedrijven hebben het merendeel van de gevraagde informatie
aangeleverd;
• 3 bedrijven hebben geen medewerking verleend.
In totaal hebben we van 44% van de horecabedrijven informatie
verkregen, van 56% geen informatie. Van de bedrijven waarvan de
popmuziekactiviteiten (zoals aantal, type) niet bekend waren, is op
basis van eigen deskresearch (websites, agenda’s van Den Haag
Marketing, 3voor12, telefonische informatie etc.) een inschatting
gemaakt van het aantal relevante popmuziekactiviteiten in 2016.
De nog ontbrekende gegevens per festival, podium en horecabedrijf
hebben we enerzijds gebaseerd op gemiddelden van de festivals, podia
en horecabedrijven waarvan die gegevens wel bekend zijn.
Daarbij hebben wij uiteraard rekening gehouden met de wel aanwezige
gegevens zoals:
• het bezoekaantal, duur festival, de aard van het festival;
• zaalcapaciteit en aantal popmuziekactiviteiten bij podia;
• maximale capaciteit, het type horecabedrijf en het aantal
popmuziekactiviteiten bij horecabedrijven.
Anderzijds zijn – op basis van eigen kennis en ervaring – inschattingen
gemaakt, daarbij ook rekening houdende met de wel bekende gegevens
van die horecabedrijven.
Werkwijze ten aanzien van overige relevante bedrijvigheid
De overige relevante bedrijvigheid hebben wij in kaart gebracht aan de
hand van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
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Het volgende overzicht geeft de werkwijze van alle drie de categorieën
nogmaals weer:
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2.2 Risico’s en verantwoordelijkheden
Het onderzoek is uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van
lagroup bv. De notitie en de bijlagen vormen een geheel. Indien de
notitie ter beschikking wordt gesteld aan derden, dient dat bij
voorkeur in zijn geheel te geschieden. Bij het onderzoek en de
samenstelling van dit rapport hebben we uiterste zorgvuldigheid
betracht. Daarbij zijn we uitgegaan van door derden verstrekte
informatie, te weten van:
a. De gemeente Den Haag: informatie over festivals in 2016 (zoals
een overzicht van de festivals, bezoekaantallen en festivalonderzoeken) en horeca (zoals een overzicht van relevante
horecabedrijven en bijbehorende capaciteiten).
b. De van belang zijnde festivals, podia en horecabedrijven zelf.
c. De Kamer van Koophandel: gegevens van relevante bedrijfsgroepen in de gemeente Den Haag (op basis van Standaard
Bedrijfsindelingcodes, zoals adresbestanden en aantal
medewerkers per organisaties).
d. Den Haag Marketing en 3voor12: agenda’s met popmuziekactiviteiten in het jaar 2016.
e. Respons (informatie- en onderzoeksbureau op het gebied van
publieksevenementen): bezoekaantallen van diverse festivals en –
voor zover beschikbaar – sponsorbijdragen per festival.
De ontvangen informatie is door ons niet gecheckt op juistheid en
volledigheid. Indien er echter sprake was van onduidelijkheden en/of
tegenstrijdigheden is contact opgenomen met de organisatie/
personen die de informatie hebben verstrekt. Dit heeft soms geleid
tot aanpassingen.
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Foto: TijsB (Flickr)
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Hoofdstuk 3
Podiuminfrastructuur
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De popmuziekinfrastructuur in Den Haag hebben we onderverdeeld
in de volgende hoofdcategorieën (bezoekcijfers staan in hoofdstuk 4):
3.1 Festivals
3.2 Podia
3.3 Horeca
3.4 Overige relevante bedrijvigheid

3.1 Festivals

3.2 Podia

In 2016 hebben we 55 popmuziekfestivals geïdentificeerd (popmuziekfestivals of festivals met een substantieel aandeel popmuziek).
Het zijn soms festivals met een bovenlokale aantrekkingskracht,
soms met een lokale aantrekkingskracht. Het betreft kleine en grote
festivals en het zijn nagenoeg allemaal (jaarlijks of tweejaarlijks)
terugkerende festivals. In de hierna weergegeven tabel wordt een
aantal karakteristieken van deze 55 festivals weergegeven:
Muziekfestivals + festivals
Aantal
met substantieel deel muziek

in %

Eendaagse festivals
Meerdaagse festivals
Totaal festivals
Totaal festivaldagen

33
22
55
137

60%
40%
100%

Gratis festivals
(Deels) betaald
Totaal festivals

35
20
55

64%
36%
100%

Festivals binnen
Festivals buiten
Festivals binnen en buiten
Totaal festivals

21
29
5
55

38%
53%
9%
100%
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Festivals vinden binnen plaats, op podia of in horecabedrijven en
buiten in de openbare ruimte. Belangrijke plekken in de openbare
ruimte zijn onder andere het Malieveld, het Zuiderpark, het strand
en de binnenstad waaronder De Grote Markt.
In bijlage B is een overzicht opgenomen van de in dit onderzoek
meegenomen (muziek)festivals.

Wij hebben in totaal 25 podia geïnventariseerd waar in 2016 liveconcerten en dj-optredens worden geprogrammeerd. Dit zijn popen jazz-podia, theaters/schouwburgen, kerken en overige accommodaties met een gezamenlijke capaciteit van totaal ruim 12.000 zit/staanplaatsen.
Het grootste poppodium in Den Haag is het Paard, met een totale
capaciteit van 1.400 staanplaatsen (waarvan 1.100 in de grote zaal).
Andere belangrijke pop-/jazzpodia zijn het Haags Pop Centrum
(HPC), Musicon, Saturnus, PIP, Prins27, en De Regentenkamer die
beschikken over middelgrote en kleine zalen.

Het belangrijkste theater/schouwburg, wat totale capaciteit betreft,
is Afas Circustheater (van het in Amsterdam gevestigde Stage
Entertainment) met een capaciteit van bijna 1.800 stoelen. Andere
grote theaters zijn het Zuiderstrandtheater, Theater aan het Spui
(waaronder Zaal 3) en de Koninklijke Schouwburg. Bij deze theaters
worden popmuziekactiviteiten naast vele andere genres voorstellingen geprogrammeerd.
Behalve in pop-/jazzpodia en theaters/schouwburgen worden popmuziekactiviteiten ook geprogrammeerd in kerken. Wij hebben twee
kerken geïdentificeerd waar deze activiteiten in 2016 plaatsvonden
(de Nieuwe Kerk en de Grote Kerk).
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De clubs, wat betreft aantal bedrijven de kleinste groep (6 bedrijven),
programmeren altijd muziekactiviteiten (veelal dj-optredens)
wanneer zij zijn geopend. Deze bedrijven zijn echter niet alle dagen
van de week open, maar veelal een tot vier dagen per week.
Langs de kust zijn er verschillende beachclubs en strandtenten (11
bedrijven) die in het seizoen (april tot met september) regelmatig
muziekactiviteiten programmeren (veelal dj-optredens).

Naast de hiervoor genoemde podia zijn er enkele andere typen
organisaties die met een zekere regelmaat een podium bieden voor
liveconcerten en dj-optredens, variërend van een bibliotheek, een
museum en een cultureel centrum (vaak cultuuranker).
In de volgende tabel geven we de verschillende typen podia, capaciteit
(in zit- en/of staanplaatsen) en omvang van de zalen weer*:

Aantal
venues
Pop-/jazzpodia
Theaters
Kerken
Overig
Totaal

7
13
2
3
25

Aantal zalen

Capaciteit
zit-/staanplaatsen

> 751

3.100
6.650
2.200
150
12.100

1
2
1
0
4

501 - 750 251 - 500
0
1
1
0
2

3
3
0
0
6

< 250

Totaal
zalen

6
22
0
2
30

10
28
2
2
42

Met onderstaande diagram geven we de verschillende typen
horecabedrijven en hun capaciteiten (in vierkante meter
verkoopvloeroppervlak,) weer**:

In bijlage B is een overzicht opgenomen van de podia die in 2016
popmuziekactiviteiten programmeerden.

3.3 Horecabedrijven
Wij hebben in totaal 49 horecabedrijven geïnventariseerd waar in 2016
regelmatig popmuziekactiviteiten worden geprogrammeerd. Hierbij
onderscheiden wij drie typen horecabedrijven: (muziek)cafés/bars,
clubs en beachclubs/strandtenten.

In bijlage B is een overzicht opgenomen van de horecabedrijven die
in 2016 regelmatig popmuziekactiviteiten programmeerden.

Sommige (muziek)cafés/bars – wat betreft aantal bedrijven de grootste
groep (32 bedrijven) – hebben dagelijks popmuziekactiviteiten, andere
maandelijks.

la group

* De capaciteit van een van de drie overige podia is niet bekend. De capaciteit betreft dus twee overige podia.
** Dit is exclusief de capaciteit van De Pier omdat die gegevens niet bekend waren bij afdeling vergunningen van de gemeente.
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3.4 Overige relevante bedrijvigheid (b2b)
Op basis van het bestand van de Kamer van Koophandel (KvK) hebben
we bijna 300 organisaties geïdentificeerd die deels of volledig werken in
of voor de popmuzieksector (zie ook tabel op pagina 11). Hiervoor
hebben we uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van de KvK negen
relevante branches geselecteerd*. In onderstaande tabel wordt het
aantal bedrijven gegeven per branche:
Relevante branches
Groothandel in muziekinstrumenten
Winkels in muziekinstrumenten
Winkels in audio- en video-opname
Maken en uitgeven geluidsbanden
Radio- en tv-omroepen
Congressen en beurzen
Beoefening podiumkunsten
Producenten podiumkunsten
Dienstverlening uitvoerende kunst
Totaal

SBI-code

Aantal
bedrijven

46495
47594
4763
5920
6010
8230
90011
90012
9002

3
9
8
13
1
2
148
33
78
295

3.5 Tot slot
Uit de hiervoor in kaart gebrachte popmuziekinfrastructuur willen we er
hieronder een aantal organisaties uitlichten. Dit betreft deels
aanbieders van popmuziekactiviteiten (met name podia), omdat
sommige van deze organisaties meer doen dan het programmeren van
popmuziek, deels betreft het overige relevante bedrijvigheid.
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Bevorderen van popmuziek en/of kenniscentra
• Haags Pop Centrum (HPC): HPC zet zich in voor het bevorderen van
popmuziek in Den Haag, en voor de Haagse popmuziek. HPC biedt
oefenruimten, een geluidsstudio, een podium, educatie en talentontwikkeling; ze organiseren festivals, initiëren projecten en
behartigen de belangen van/voor de sector.
• Prins27 wil kunsteducatie (alle disciplines waaronder popmuziek)
voor een breed en pluriform publiek toegankelijk maken, (doen)
uitvoeren en ontwikkelen in nauwe afstemming met CuluurSchakel.
Prins27 is verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw ‘Het
Koorenhuis’ en biedt fysieke en betaalbare ruimte voor cultuur, in
het bijzonder om les te geven.

• Musicon profileert zich als Haags muziekhuis voor iedereen, een
ontmoetingsplek voor muzikanten en muziekliefhebbers. Musicon
Producties creëert aanbod dat een aanvulling is op het aanbod van
Muziekcentrum Musicon, een particulier bedrijf met oefenruimtes,
een poppodium met café, een muziekschool en productiekantoor.
• PIP is een dynamisch alternatief cultuurpodium dat ernaar streeft
(jonge) mensen te laten samenkomen op hun locatie, waar
creativiteit alle ruimte krijgt.
• Aight is een kenniscentrum op het gebied van hiphop en urban
culture dat wil inspireren, motiveren en het talent van jongeren wil
ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst.
• ProJazz staat voor het leggen van verbindingen, een gezond professioneel jazzklimaat en een eigen en open blik op (jazz)muziek.
• TodaysArt is een platform voor multidisciplinaire kunst en
creativiteit.
• CultuurSchakel is een onafhankelijk kenniscentrum en bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag.

* Het betreft ondernemingen en stichtingen die economisch actief zijn. Verenigingen en economisch niet actieve organisaties zijn buiten beschouwing gelaten.
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• Cultuurankers (8, in ieder stadsdeel een) bieden faciliteiten aan voor
initiatieven op het gebied van amateurkunst en brengen initiatieven
bij elkaar zoals in projecten met verschillende partijen uit het
stadsdeel. De cultuurankers werken nauw samen met de
CultuurSchakel.
Repetitie- en oefenruimtes
Repetitie- en oefenruimtes zijn belangrijk voor de popinfrastructuur in
de stad (talentontwikkeling). Belangrijke repetitie- en oefenruimtes zijn:
• HPC met 16 oefenruimtes
• Musicon met 10 oefenruimtes
• Muzieklab (repetitieruimten) met 5 oefenruimtes
• Mooof (broedplaats) met 5 oefenruimtes
• Rockit Music Productions met 5 studio’s/oefenruimtes
• Scheveningse Muziekschuur (repetitieruimten) met 3 oefenruimtes
• Theater de Vaillant met 3 oefenruimtes
• Prins27 met 5 poplokalen.
Naast deze repetitie- en oefenruimtes bieden de vele Haagse muziekcafés ook aan jong talent de mogelijkheid zich te ontwikkelen, er zijn
bandcoachingsorganisaties die muziektalent begeleiden en er is een
infrastructuur op het gebied van muziekscholen.

Overkoepelende en overlegorganisaties
Er zijn verschillende relevante overkoepelende en overlegorganen:
• Haags Overleg Popmuziek (HOP), waar vertegenwoordigers van poporganisaties actuele zaken, activiteiten en projecten afstemmen,
kennis en expertise delen en inzetten op mogelijke nieuwe
samenwerkingsverbanden.

Grote Markt (van het Paard en Prins27 tot aan de Lutherse kerk en
het Nutshuis). Het Popdistrict organiseert festivals, evenementen
en concerten met als doel het stimuleren van de populaire cultuur
en het verhogen van de leefbaarheid.
Overige organisaties

Een aantal belangrijke overige organisaties zijn:
• Stichting Popagenda Scheveningen, promotor van popoptredens in
Scheveningen (naast organisator van evenementen).

• Den Haag Marketing verantwoordelijk voor de marketing van Den
Haag waaronder de promotie en het samenstellen van een agenda
van muziekactiviteiten in de stad.
• Stappen in Den Haag, een uitgaanssite van Den Haag.
• VPRO 3voor12 Den Haag, multimediaal platform voor alternatieve
popmuziek dat radio en tv maakt, een online muziekmagazine is,
bijzondere sessies opneemt en verslag doet van belangrijke
muziekfestivals.
• Stork on Air, een radioprogramma dat tevens fungeert als platform
voor Haagse popmuzikanten met tijdens de wekelijkse uitzending
aandacht voor nieuw werk, nieuws over optredens en festivals en
andere ontwikkelingen in de Haagse popscene.
• Stichting ACKU, een bureau dat activiteiten op het gebied van kunst,
cultuur en uitgaan in Den Haag organiseert (waaronder popmuziek)
voor studenten in het hoger onderwijs.

• Jazz070, een samenwerkingsverband van Projazz, Paard, Dans- en
Muziek Centrum, Koninklijk Conservatorium en Prospero.

• Diverse (muziek)evenementenbureaus zoals AT Events, Prooost,
AG Evenementen, Hummingbird Music etc. Ook aanbieders van
popmuziek organiseren evenementen zoals HPC, Paard en Musicon
en Stichting Popdistrict.

• Stichting Popdistrict, een samenwerkingsverband op en rondom de

• Grote audiotechnische bedrijven zoals Neef Audio en Aveq.

la group

21

Hoofdstuk 4
Totale bezoek en bestedingen popmuziek

la group

Foto: FACEmePLS(Flickr)
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4.1 Totale bezoek popmuziekactiviteiten
Van de drie onderscheiden categorieën (festivals, podia en horecabedrijven) hebben wij het totale bezoek aan popmuziekactiviteiten
bepaald. Het betreft in totaal 129 organisaties. Er is echter een aantal
festivals en horecabedrijven waarvan de bezoekaantallen zijn meegenomen onder een andere categorie (bijvoorbeeld Paardcafé onder
podia) en diverse festivals onder podia (bijvoorbeeld Haagse Popweek
en Afrovibes). Van één podium hebben we geen informatie weten te
achterhalen. Daardoor komt het totaal aantal organisaties uit op 115,
maar deze vertegenwoordigen 128 van de 129 geïdentificeerde
aanbieders.
Het totale bezoek aan alle popmuziekactiviteiten bij deze festivals,
podia en horecabedrijven bedroeg in 2016 ruim 3,6 miljoen bezoeken.
Het merendeel hiervan was afkomstig uit Den Haag.

De bezoeken waren als volgt verdeeld over festivals, podia en
horecabedrijven:
Totaal
Totaal

Festivals
Podia
Horeca
Totaal

44
23
48
115

Totaal aantal bezoeken 2016 (x 1.000)
w.v. DH
w.v. NL
w.v. INT

1.340
310
1.990
3.640

730
170
1.340
2.240

540
130
600
1.270

70
10
60
140

Bron: Opgaven individuele organisaties en beschikbare onderzoeken
Bewerkt door: LAgroup

In de volgende tabel geven we per categorie aanbieders het gemiddelde
aantal bezoeken per aanbieder aan alle popmuziekactiviteiten voor het
hele jaar 2016 en het gemiddeld aantal bezoeken per popmuziekactiviteit* in 2016:

Totaal aantal
organisaties
Festivals
Podia
Horeca

44
23
48

Totaal aantal
activiteiten
nvt
1.400
3.800

Gemiddeld bezoek in 2016
per
per activitieit
organisatie
(x 1.000)
30
13
41

nvt
220
520

Bron: Opgaven individuele organisaties en beschikbare onderzoeken
Bewerkt door: LAgroup

la group

* Een festival bestaat veelal uit een reeks concerten/optredens, maar dat aantal is niet bekend. Daarom is het gemiddeld aantal bezoeken per activiteit voor festivals niet berekend.
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4.2 Totale primaire bestedingen popmuziekactiviteiten
De totale primaire bestedingen betreffen alle bestedingen aan/tijdens
popmuziekactiviteiten bij festivals, podia en horecabedrijven. Bij de
bestedingen bij horecabedrijven willen we de volgende opmerking
plaatsen: veel horecabedrijven zijn geopend ruim voor en na afloop van
een popmuziekactiviteit. Het is daardoor niet altijd eenduidig vast te
stellen of de bestedingen voorafgaand en na afloop van een popmuziekactiviteit ook zijn toe te rekenen aan die popmuziekactiviteit. Wij
zijn hierbij uitgegaan van de opgave/ inschatting van de ondernemers.
De primaire bestedingen hebben we onderverdeeld in:
• bestedingen aan entree (indien entree wordt geheven);
• bestedingen aan eten en drinken (horeca);
• overige bestedingen zoals aan merchandising en garderobe.
De totale primaire bestedingen door de ruim 3,6 miljoen bezoeken aan
alle popmuziekactiviteiten bedroegen bijna € 51 miljoen. Het merendeel
hiervan werd besteed aan eten en drinken.

Bij de totale bestedingen aan entree is het belangrijk om te beseffen dat
het merendeel van de festivals gratis is (ruim 60% van de festivals).
Ook het merendeel van de popmuziekactiviteiten bij podia en
horecabedrijven was gratis (respectievelijk ruim 50% en ruim 60%).
De totale primaire bestedingen aan entree, horeca en overig waren als
volgt verdeeld over festivals, podia en horecabedrijven:

Totaal

Festivals
Podia
Horeca
Totaal

44
23
48
115

Totaal primaire bestedingen (x € 1.000)
w.v. aan
w.v. aan
w.v. aan
Totaal
entree
horeca
overig

20.050
6.380
24.180
50.610

2.730
3.510
4.090
10.330

16.680
2.670
20.040
39.390

640
200
50
890

Bron: Opgaven individuele organisaties en beschikbare onderzoeken
Bewerkt door: LAgroup

De gemiddelde primaire bestedingen per bezoeker aan entree, horeca
en overig waren als volgt verdeeld over festivals, podia en
horecabedrijven:

la group
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Gemiddeld besteden bezoekers dus bijna € 14,- aan een popmuziekactiviteit:
• Podia kennen de hoogste gemiddelde besteding (circa € 20,50),
horecabedrijven de laagste (ruim € 12,-). De gemiddelde hogere
besteding bij podia wordt veroorzaakt doordat podia relatief wat
vaker entree heffen dan festivals en horecabedrijven.
• Overall gaat het overgrote deel van de bestedingen naar eten en
drinken (horeca). Deze besteding zal vermoedelijk relatief veel
drinken en relatief weinig eten omvatten.
• Zoals ook hiervoor gemeld, wordt de gemiddelde lage besteding aan
entree veroorzaakt door het grote aandeel gratis muziekactiviteiten.
De inkomsten entree van het concert van Bruce Springsteen zijn,
conform het economische impactonderzoek naar dit festival, niet
meegenomen in de bestedingen omdat deze inkomsten niet in Den
Haag vallen*.

la group

* Organisator Bruce Springsteen concert, Mojo Concerts, is gevestigd in Delft. De intree-inkomsten bedroegen tussen de € 5 en € 5,5 miljoen en zijn niet meegenomen in dit onderzoek.
Foto Julia Rua (Flickr)
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Hoofdstuk 5
Directe economische impact
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Foto: Arjan Toet (Flickr)
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5.1 Inleiding
De directe economische impact is gedefinieerd als de bestedingen aan
popmuziekactiviteiten door additionele bezoekers. Dat zijn dus de
bestedingen van bezoekers die zich zonder deze popmuziekactiviteit
niet zouden hebben voorgedaan en/of zouden wegvloeien naar andere
steden. In de meeste gevallen zullen de bestedingen van lokale
inwoners in deze definitie dus niet additioneel zijn. Immers wanneer er
in Den Haag geen popmuziekactiviteiten zouden zijn, dan zullen
bewoners hun geld veelal aan andere (vrijetijds)activiteiten in Den
Haag uitgeven. Bestedingen van bezoekers van buiten Den Haag zullen
juist vaak wel additioneel zijn, ervan uitgaande dat ze speciaal voor de
muziekactiviteit komen.
Er is alleen informatie beschikbaar over het bezoekmotief naar
herkomst van zes (muziek)festivals. Van de andere festivals en van de
popmuziekactiviteiten bij podia en horecabedrijven is hierover geen
informatie beschikbaar. Daarom is ervan uitgegaan dat al het bezoek
van buiten Den Haag additioneel is en al het bezoek uit Den Haag niet
additioneel. In werkelijkheid zal een deel van de bestedingen van
bezoekers uit Den Haag additioneel zijn en een deel van de bezoekers
van buiten Den Haag niet additioneel.
Voor de zes onderzochte (muziek)festivals tezamen was het aandeel
additioneel bezoek naar herkomst in procenten van het totale bezoek naar
herkomst als volgt:
• additioneel bezoek uit Den Haag t.o.v.
totaal bezoek uit Den Haag
• additioneel bezoek uit de rest van Nederland
t.o.v. totaal bezoek uit rest van Nederland
• additioneel bezoek uit het buitenland t.o.v.
totaal bezoek uit het buitenland
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21%

Het totale additioneel bezoek aan deze zes festivals t.o.v. totaal bezoek
komt daarmee uit op 52%.
Als bij deze festivals het bezoek van buiten Den Haag wordt uitgedrukt
in procenten van het totale bezoek, dan bedraagt het percentage 59%.
Voor de zes onderzochte festivals zouden wij, bij de door ons gehanteerde
methode, voor het additionele bezoek iets hoger uitkomen dan uit de
beschikbare onderzoeken naar voren komt.
Het aandeel additioneel bezoek naar herkomst per festival varieert overigens
behoorlijk. Immers, naarmate de aantrekkingskracht van een festival groter
is (het aanbod unieker en meer bijzonder), zal het aandeel additioneel
bezoek toenemen.
Verder gaan we ervan uit dat de gemiddelde primaire besteding (de
besteding tijdens de muziekactiviteit) door bezoekers uit Den Haag, uit
overig Nederland en uit het buitenland gelijk is. Het is niet aannemelijk
dat het bestedingsgedrag tijdens de muziekactiviteit van deze groepen
wezenlijk verschilt.

5.2 Additioneel bezoek popmuziekactiviteiten
Het totale additionele bezoek aan popmuziekactiviteiten bij de
festivals, podia en horecabedrijven bedroeg in 2016 bijna 1,4 miljoen
bezoeken. Zoals hiervoor aangegeven, is het additionele bezoek
gedefinieerd als het bezoek van buiten Den Haag, met uitzondering
van de zes festivals waarover wel informatie over het bezoekmotief van
bezoekers naar herkomst beschikbaar is. Deze 1,4 miljoen additioneel
bezoeken maken 38% uit van het totale aantal bezoeken.

76%
54%

Het additionele bezoek was als volgt verdeeld over festivals, podia en
horecabedrijven:
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Totaal

Festivals
Podia
Horeca
Totaal
% verdeling

44
23
48
115

Totaal

Totaal aantal additionele bezoeken (x 1.000)
%
Totaal
w.v. DH
w.v. NL
w.v. INT additioneel
t.o.v. totaal
570
140
660
1.370
100%

50
0
0
50
4%

460
130
600
1.190
87%

60
5
60
130
9%

43%
45%
33%
38%

Bron: Opgaven individuele organisaties en beschikbare onderzoeken
Bewerkt door: LAgroup

Podia trekken relatief de meeste additionele bezoekers, horeca de
minste. Dit heeft vermoedelijk mede te maken met de (boven)regionale
betekenis van het podiumaanbod dat een grote stad als Den Haag
heeft.

5.3 Additionele bestedingen popmuziekactiviteiten

Festivals
Podia
Horeca
Totaal
% verdeling

44
23
48
115

Totaal additionele bestedingen (x 1.000)
%
w.v. aan
w.v. aan
w.v. aan additioneel
Totaal
entree
horeca
overig t.o.v. totaal
9.650
3.010
8.140
20.800
100%

1.350
1.750
1.620
4.720
23%

7.950
1.190
6.500
15.640
75%

350
70
20
440
2%

48%
47%
34%
41%

Bron: Opgaven individuele organisaties en beschikbare onderzoeken
Bewerkt door: LAgroup

De gemiddelde additionele primaire besteding per bezoek voor alle
categorieën tezamen ligt op ruim € 15,-. Dit ligt hoger dan de
gemiddelde primaire besteding door alle bezoekers. De bezoeker van
buiten Den Haag (de additionele bezoeker) bezoekt vermoedelijk
activiteiten die gemiddeld een hogere entree kennen (activiteiten met
een hogere aantrekkingskracht) en waar een gemiddeld hogere
horecabesteding plaats vindt.

De additionele bestedingen aan popmuziekactiviteiten bestaan uit:
• primaire bestedingen aan/tijdens de popmuziekactiviteit;
• afgeleide bestedingen voorafgaand en na afloop van de
popmuziekactiviteit.
Additionele primaire bestedingen
De totale additionele primaire bestedingen aan popmuziekactiviteiten
op/in festivals, podia en horecabedrijven bedroegen in 2016 bijna 21
miljoen (zie tabel hiernaast). Deze 21 miljoen additionele primaire
bestedingen maken 41% uit van de totale primaire bestedingen.
Festivals en horecabedrijven genereren relatief de meeste additionele
bestedingen, podia de minste.

la group
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De bestedingen zijn gemiddelden en zijn dus een mix van bezoekers
die veel en weinig besteden (en soms zelfs eigen eten en drinken
meenemen) en een mix van verschillende activiteiten en aanbieders
waar veel en weinig wordt besteed. Zie verder ook de verklaringen over
de gemiddelde bestedingen van alle bezoekers in hoofdstuk 4.2 (op
pagina 20).
Afgeleide bestedingen additioneel bezoek
De afgeleide bestedingen aan popmuziekactiviteiten door additionele
bezoekers zijn de bestedingen voorafgaand aan en na afloop van de
popmuziekactiviteit en bestaan uit:
• bestedingen ten behoeve van een eventuele overnachting inclusief
andere bestedingen op deze extra dagen;
• dagbestedingen voorafgaand aan en na afloop van de popmuziekactiviteit aan eten en drinken, winkelen, vermaak, transport etc.
Festivals: Er is alleen informatie voorhanden over de afgeleide
bestedingen van het additioneel bezoek van de zes onderzochte
festivals. Voor het bezoek dat overnacht bij deze festivals hebben wij de
afgeleide bestedingen berekend als percentage van de totale primaire
bestedingen van diezelfde festivals (circa 16%). Dit percentage is ook
gehanteerd om de afgeleide bestedingen ten behoeve van de overnachtingen van de overige festivals te berekenen. In totaal komen er
circa 32.000 overnachtingen vanuit het festivalbezoek voort. Daarnaast
hebben wij als afgeleide bestedingen op de dag van het festival zelf
10% van de primaire horecabestedingen genomen. Dit laatste zijn de
bestedingen door de bezoekers op de dag zelf voor of na de activiteit.
Totale afgeleide bestedingen circa € 1,7 miljoen.
Podia: Hierbij is het percentage afgeleide bestedingen berekend bij de
festivals voor de bezoekers die overnachten als uitgangspunt genomen.
Wij zijn er echter alleen van uitgegaan dat er, in vergelijking met
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festivals, minder overnachtingen uit additioneel bezoek aan
popmuziekactiviteiten bij podia voortkomen, namelijk 50% van het
aandeel bezoekers dat overnacht bij festivals (totaal circa 5.000).
Daarnaast hebben wij als afgeleide bestedingen op de dag van het
concert/optreden in het podium zelf 12,5% van de primaire
horecabestedingen genomen. Bezoekers aan popmuziekactiviteiten bij
podia zullen relatief vaker vooraf of achteraf nog ergens wat eten en/of
drinken. Totale afgeleide bestedingen circa € 0,4 miljoen.
Horeca: Er is van uitgegaan dat uit het additioneel bezoek aan popmuziekactiviteiten bij horecabedrijven nagenoeg geen overnachtingen
voortkomen. De overige afgeleide dagbestedingen schatten wij echter
gelijk in als bij podia. Bezoekers aan popmuziekactiviteiten zullen
relatief vaker dan bij festivals (met name) vooraf nog ergens wat eten
en/of drinken. Als afgeleide dagbestedingen hebben wij 12,5% van de
totale primaire horecabestedingen genomen. Totale afgeleide
bestedingen circa € 0,8 miljoen.

Daarmee komen de additionele afgeleide bestedingen op circa € 3
miljoen en de totale additionele bestedingen op bijna € 24 miljoen uit.
Totaal

Festivals
Podia
Horeca
Totaal

44
23
48
115

Totale additionele bestedingen (x € 1.000)
Totaal
Totaal
%
Totaal
primair +
primair
afgeleid
afgeleid
afgeleid

9.650
3.010
8.140
20.800

18%
14%
10%
14%

1.710
430
810
2.950

11.360
3.440
8.950
23.750

Bron: Beschikbare onderzoeken en eigen inschattingen
Bewerkt door: LAgroup
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5.4 Werkgelegenheid uit additionele bestedingen
Werkgelegenheid voortkomende uit additionele bestedingen
Wij hebben de werkgelegenheid berekend voortkomend uit de primaire
en afgeleide bestedingen van het additioneel bezoek aan popmuziekactiviteiten. Daarbij zijn wij als volgt te werk gegaan:
• We hebben gebruik gemaakt van bij ons bekende arbeidsproductiviteitscijfers (branchegemiddelden) bij horecabedrijven, podia en
zakelijke diensteverleners.
• We hebben rekening gehouden met de samenstelling per categorie
aanbieders die zijn meegenomen in dit onderzoek (zoals de mix van
kleine en grote aanbieders, verschillende typen aanbieders).
• We hebben een correctie toegepast in verband met het relatief grote
aandeel gratis popmuziekactiviteiten.
• We hebben de arbeidsproductiviteit gecorrigeerd voor btw (omdat
de bestedingen inclusief btw zijn en arbeidsproductiviteit exclusief
btw).
• We hebben gewerkt we met bandbreedtes (hoog en laag).
Totaal
bestedingen
(x €1.000)

Arbeidsproductiviteit (x € 1.000)
Hoog

Laag

FTE's
Laag

Hoog

Naar type besteding
Entree en overig
Eten, drinken, overnachtingen
Totaal

5.160
18.590
23.750

90
110
100

70
90
85

60
170
230

70
210
280

Naar categorie aanbieder
w.v festivals
w.v. podia
w.v. horeca

11.360
3.440
8.950

113
87
100

94
74
80

100
40
90

120
50
110
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NB: De arbeidsproductiviteit bij de besteding ‘eten, drinken en
overnachtingen’ is hoger dan bij de categorie aanbieder ‘horeca’. Deze
laatste categorie omvat alleen bedrijven waar popmuziekactiviteiten
plaatsvinden (cafés, clubs, beachclub/strandtenten).
Daarmee komen wij uit op een arbeidsproductiviteit voortkomend uit
de additionele primaire en afgeleide bestedingen van 230 tot 280
fulltime arbeidsequivalenten.
Zowel bij festivals als bij podia en horecabedrijven werken veel parttimers. Het aantal arbeidsplaatsen is dus beduidend hoger dan het
aantal fulltime equivalenten (fte’s). Wanneer een gemiddelde
arbeidsplaats globaal 0,4 fte bedraagt*, dan bedraagt het aantal
arbeidsplaatsen tussen 580 en 700. Ook zijn in de sector veel (niet
betaalde) vrijwilligers werkzaam.
Werkgelegenheid voortkomende uit b2b-activiteiten
In hoofdstuk 3.4 hebben we een tabel opgenomen met de overige
relevante bedrijvigheid (b2b) in Den Haag. Het betreft bijna 300
organisaties die volledig of deels in/voor de popmuzieksector werken.
Het KvK-bestand geeft geen informatie over bedrijfsomzetten. Wel
kunnen wij op basis van de KvK-informatie een grove indicatie van de
werkgelegenheid geven. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat een
organisatie zich bij oprichting (of vestiging in Den Haag) inschrijft bij

* Bij podia en horecabedrijven, en helemaal bij festivals, wordt relatief veel met parttime-medewerkers en inhuurkrachten gewerkt.
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de KvK. Door de jaren heen kan het aantal medewerkers wijzigen
(stijgen of dalen). Organisaties behoren dat aan de KvK door te geven,
maar zullen dat in de praktijk meestal niet doen. De werkgelegenheidscijfers zijn vermoedelijk dus niet ‘actueel’. Uiteraard worden bedrijven
die hun werkzaamheden staken wél uitgeschreven uit het KvK-bestand.
De informatie over de werkgelegenheid uit het KvK-bestand betreft:
• het aantal fulltime-medewerkers;
• het totaal aantal medewerkers.
Hiermee kunnen wij het aantal parttime-medewerkers berekenen. We
kunnen niet berekenen wat dat in fulltime equivalenten betekent. Een
parttime-medewerker kan immers bijvoorbeeld vier uur per week
werken, maar ook 32 uur. In beide gevallen telt die mee als één
medewerker. Ook tijdelijke medewerkers, inhuurkrachten, zzp-ers en
dergelijke vallen buiten de registratie. Deze groep is, zeker in de
popmuzieksector, een belangrijke groep. Dit geldt overigens ook voor
de vele (niet betaalde) vrijwilligers werkzaam in sector. Zzp-ers komen
(deels) wel terug in het bedrijvenbestand van de KvK, namelijk wanneer
zij gevestigd zijn in Den Haag.
In de volgende tabel staat de werkgelegenheid weergegeven van de
b2b-activiteiten volgens het KvK bestand.
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Relevante branches
Groothandel in muziekinstrumenten
Winkels in muziekinstrumenten
Winkels in audio- en video-opname
Maken en uitgeven geluidsbanden
Radio- en tv-omroepen
Congressen en beurzen
Beoefening podiumkunsten
Producenten podiumkunsten
Dienstverlening uitvoerende kunst
Totaal

SBI-code

Aantal
bedrijven

Aantal
full
timers

Aantal
parttimers

46495
47594
4763
5920
6010
8230
90011
90012
9002

3
9
8
13
1
2
148
33
78

13
19
10
14
1
7
289
35
119

5
14
2
0
0
0
4
0
7

295

507
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Het totaal aantal fulltime medewerkers voortkomend uit b2b-activiteiten bedraagt ruim 500 fte. Inclusief het aantal parttime-medewerkers
komt de werkgelegenheid uit tussen circa 510 en 530 fte en het aantal
arbeidsplaatsen tussen 520 en 540. Het aantal parttime-medewerkers is
onwaarschijnlijk laag met als belangrijkste verklaring dat organisaties
na inschrijving geen wijzigingen in het medewerkersbestand aan de
KvK doorgeven.
Niet meegenomen in de b2b-werkgelegenheid is de werkgelegenheid
bij podia, horeca en festivals. Deze vallen onder de werkgelegenheid
berekend uit de additionele bestedingen zoals hiervoor weergegeven.
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Werkgelegenheid samenvattend
De werkgelegenheid voortkomend uit bestedingen van additionele
bezoekers en uit de b2b-omzet is in de volgende tabel samengevat.
Daarbij hebben we voor de additionele bestedingen ook het aantal
arbeidsplaatsen berekend, daarbij ervan uitgaande dat een gemiddelde
arbeidsplaats 0,4 fte bedraagt. Dit hebben we niet gedaan voor b2bbedrijvigheid omdat de KvK het aantal arbeidsplaatsen weergeeft (en
niet de fte’s).
FTE's
Laag

Additionele bestedingen
b2b omzet
Totaal

Hoog

230
510
740

280
530
810

Arbeidsplaatsen
Laag
Hoog

580
520
1.100

700
540
1.240

De popmuziekactiviteiten leveren de stad een behoorlijk aantal
arbeidsplaatsen op, namelijk tussen 1.100 en 1.240. Daarnaast is er
nog een onbekend, maar naar verwachting groot, aantal vrijwilligers
werkzaam in en voor de popsector.
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Foto: Tong Tong Fair/Festival (Flickr)
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Hoofdstuk 6
Indirecte economische impact

la group

Foto: Pleuntje (Flickr)
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mmm
6.1 Bestedingen door popsector aan toeleveranciers
Bij de indirecte impact gaat het om de bestedingen van festivalorganisatoren, de podia en de horecabedrijven ten behoeve van de
popmuziekactiviteiten in Den Haag. Het betreft bijvoorbeeld de kosten
van programmering (zoals gages en bemiddelingsprovisies), promotiekosten, Buma-/Stemra-afdracht, huur van apparatuur voor programmering, beveiliging, terreinhuur en -inrichting (bij festivals) en inkoop
eten en drinken.

Wij hebben voor een aantal festivalorganisatoren, podia en horecabedrijven berekend wat zij op hun beurt besteden ten behoeve van
popmuziekactiviteiten bij toeleveranciers in Den Haag. Deze bestedingen aan toeleveranciers hebben wij uitgedrukt in procenten van de
inkomsten uit entree en horeca van de popmuziekactiviteiten van de
betreffende festivals, podia en horecabedrijven. Deze percentages
hebben wij op de totale groep van festivals, podia en horecabedrijven
losgelaten:

Podia: Bij podia ligt het percentage bestedingen bij toeleveranciers (in
% van de bestedingen entree en horeca) globaal tussen de 5% en 15%.
Gemiddeld bedraagt dit percentage circa 13%.

Horeca: Bij horecabedrijven ligt het percentage bestedingen bij
toeleveranciers (in % van de bestedingen entree en horeca) beneden
10% bij de grotere bedrijven. Omdat de horecabedrijven meegenomen
veelal kleinschalig zijn, zijn we uitgegaan van 10%.
Gemiddeld komen wij dan uit op een percentage van 13%. Dat wil
zeggen dat van de totale additionele bestedingen nog eens circa 13%
wordt besteed aan toeleveranciers in Den Haag. Daarmee schatten wij
de totale indirecte impact op ruim € 3 miljoen.

Festivals: Bij festivals loopt dit percentage sterk uiteen. Naarmate
festivals groter zijn wordt een relatief kleiner aandeel van de inkomsten
lokaal besteed. Zo waren bijvoorbeeld de bestedingen aan lokale
leveranciers bij het concert van Bruce Springsteen (vrijwel) nihil, terwijl
deze bij kleinere festivals juist hoger dan de totale inkomsten uit entree
en horeca kunnen zijn (festivals hebben immers vaak ook nog subsidie
en sponsoring als inkomstenbronnen). Omdat de grotere festivals qua
bestedingen vele malen zwaarder meewegen dan de kleinere festivals
hanteren we een percentage van circa 15% van de bestedingen aan
entree en horeca.
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Foto: Tong Tong Fair/Festival (Flickr)
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6.2 Werkgelegenheid uit indirecte impact (bij toeleveranciers)
Wij hebben een inschatting gemaakt van de werkgelegenheid voortkomend uit de indirecte impact (bestedingen in Den Haag door
festivalorganisatoren, podia en horecabedrijven aan toeleveranciers).
Daarbij zijn wij als volgt te werk gegaan:
• We hebben gebruik gemaakt van branchegemiddelden voor arbeidsproductiviteit in de voornaamste betrokken sectoren, namelijk
zakelijke dienstverlening, voedings- en drankgroothandel (bron:
Rabobank cijfers en trends).
• We hebben de arbeidsproductiviteit gecorrigeerd voor btw (omdat
de bestedingen inclusief btw zijn en arbeidsproductiviteit exclusief
btw).
• Een gemiddelde arbeidsplaats hebben wij gesteld op globaal 0,5 fte.
Dit omdat het relatieve aantal parttimers in de betrokken sectoren
lager is dan bij festivals, podia en horecabedrijven (waar we 0,4 fte
per arbeidskracht hebben gehanteerd).
De totale werkgelegenheid voortkomend uit de indirecte impact komt
daarmee op circa 20 fte’s en op 30 tot 40 arbeidsplaatsen.
Dit is exclusief de werkgelegenheid voortkomend uit de indirecte
impact van b2b-bedrijvigheid.
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FaceMePLS (Fickr)
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Hoofdstuk 7
Overige kwalitatieve impact
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Foto: Eddy Berthier (Flickr)
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Kunst en cultuur, waarvan (pop)muziek deel uitmaakt, heeft
verschillende waarden: voor de economie, voor het individu en voor de
maatschappij.

Intrinsieke waarden
Het belang van kunst en cultuur schuilt in de eerste plaats in de kunst
zelf. Hierop gaan we in dit hoofdstuk niet nader in.

Economische waarden
In de voorgaande hoofdstukken hebben we berekend wat de directe en
indirecte economische impact is van de popmuziek voor de stad.
Bezoekers van popmuziekactiviteiten stimuleren de economie doordat
ze in totaal bijna € 51 miljoen uitgeven (primaire bestedingen). Daarvan
geeft het additioneel bezoek bijna € 21 miljoen uit (primair). En het
additionele bezoek geeft daarnaast nog eens € 3 miljoen uit aan
afgeleide bestedingen. Deze laatste twee bestedingen (van het
additionele bezoek) zouden er niet zijn geweest als er geen popmuziekactiviteiten hadden plaatsgevonden. De totale werkgelegenheid
voortkomend uit het additionele bezoek bedraagt tussen 1.130 en 1.280
arbeidsplaatsen.
Aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats
Er zijn echter nog ander economische effecten dan de hiervoor
berekende bestedingsimpact. Een daarvan is de impact op Den Haag
als aantrekkelijke vestigingsplaats. Een goede culturele infrastructuur,
waar popmuziek deel van uitmaakt, versterkt het culturele profiel van
de stad. Daarmee vergroot het de aantrekkelijkheid van de stad als
vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven, en als bestemming voor
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* Een goed kunstklimaat met oog en plaats voor vernieuwing en talentontwikkeling.

toeristen en als congreslocatie. Ook draagt een goed makersklimaat*,
onder andere op het gebied van popmuziek, bij aan een dynamisch
imago van Den Haag en kan daardoor jonge mensen langer aan de
stad binden. Ook wordt de stad aantrekkelijker voor studenten.

Waarden voor het individu
Een andere waarde van cultuur is de waarde voor het individu. Naar de
waarden van cultuur op het individu is veel onderzoek gedaan. We
geven hier de belangrijkste waarden die relevant zijn voor de
popmuzieksector:
Van genot, inzicht en trots tot ontplooiing
• Cultuur leidt tot het beleven van genot, plezier aan of geboeid zijn
door een concert of optreden (het feitelijke bezoek).
• Cultuur verruimt de horizon.
• De aanwezigheid van popmuziekactiviteiten – de optiewaarde van
cultuur, waarmee wordt bedoeld dat alleen al de mogelijkheid om
naar een popmuziekactiviteit te gaan gewaardeerd wordt.
• De aanwezigheid van cultuur uit zich in trotsheid op Den Haag en
de woonomgeving en in een gunstig imago van de stad en/of wijk.
• Cultuur geeft inzicht in onszelf, maar vooral in de belevingswereld
van anderen.
• Cultuur biedt mens en maatschappij mogelijkheden om zich te
ontplooien, stimuleert de creativiteit en daarmee het vermogen om
met creatieve en innovatieve oplossingen in te spelen op
veranderingen.
• Cultuur biedt mensen plezier en een manier om hun leven een
zinvolle invulling te geven, iets waardevols toe te voegen. Dit kan
zijn deelname aan amateurkunst (bijvoorbeeld een bandje, een
instrument, een koor) of door je als vrijwilliger in te zetten voor
(amateur)kunsten en festivals.
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Er kunnen echter ook negatieve effecten van cultuur op het individu
zijn, zoals geluidsoverlast en overlast van bezoekers van festivals,
podia en horeca.

Waarden voor de maatschappij
Een volgende waarde van cultuur, is de waarde voor de maatschappij.
Ook naar de waarden van cultuur voor de maatschappij is het nodige
onderzoek gedaan. We geven hieronder de belangrijkste waarden die
relevant zijn voor de popmuzieksector.
Sociale binding van cultuur
Cultuur kan de sociale binding in een wijk vergroten, doordat mensen
elkaar tegenkomen of als vrijwilliger nauw samenwerken (cultuur als
sociaal bindmiddel). Dit zal zich met name voordoen in culturele
instellingen waarin mensen uit de buurt actief participeren zoals in
buurtcentra en tijdens lokale culturele evenementen en festivals.
Cultuur verbindt en heeft een socialiserende functie, oude patronen
worden doorbroken en nieuwe gesmeed. Door cultuur samen te
beleven en te beoefenen deel je ervaringen, leer je elkaar kennen en
ontwikkel je een gemeenschappelijk referentiekader. Muziek heeft
duidelijke die werking.
Echter als cultuur zich vooral richt op een bovenlaag van de bevolking,
dan kan cultuur juist de kloof tussen bevolkingsgroepen vergroten.
Popmuziek, zoals gedefinieerd in dit onderzoek, zal dit laatste effect
veel minder hebben.
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Leefbaarheid van wijken
Deelname aan culturele activiteiten in de buurt heeft een positief effect
op de manier waarop mensen de leefbaarheid in de wijk beleven en
beoordelen. Deelname aan culturele activiteiten laat de volgende
effecten zien:
• Culturele activiteiten leiden tot meer zelfvertrouwen, meer sociale
contacten en een groter gevoel van veiligheid en tevredenheid met
de woonomgeving.
• Culturele activiteiten leiden tot meer vertrouwen in de gemeenschap
en de gemeenschappelijke identiteit.
• Jongeren die deelnemen aan culturele activiteiten vertonen minder
vaak crimineel gedrag.

Gentrificatie van wijken
Cultuur draagt bij aan de gentrificatie van wijken. Wanneer kunstenaarsscenes zich in een bepaalde wijk vestigen en daar culturele
instellingen stichten. Zeker popmuziek kan dit effect hebben (denk aan
alternatieve podia), dan kan dat voor mensen een reden zijn om graag
in zo’n wijk te willen wonen. Dit proces van gentrificatie zorgt dat er
een gezondere bevolkingsmix ontstaat met meer koopkracht.
Tot slot
Cultuur houdt een spiegel voor en reflecteert op ontwikkeling in de
samenleving. Cultuur speelt een belangrijke rol in het vormen en
ontwikkelen van onze nationale identiteit en ons imago en kan
bijdragen aan trots.
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Bijlagen
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Foto: Joe fm (Flickr)
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Bijlage A
Bronnen

Schriftelijke bronnen
• The Boss in The Hague, een onderzoek naar de economische impact van het concert van
Bruce Springsteen in Den Haag, De Haagse Hogeschool en Sport2B, d.d. 5 oktober 2016,
opdrachtgever gemeente Den Haag.
• Tabel met bezoek en bestedingen van zes festivals in 2016, De Haagse Hogeschool, datum
onbekend, opdrachtgever gemeente Den Haag.
• Onderzoek bezoekers festival Live on the Beach I en II 2016, onderzoekers en datum
onbekend, opdrachtgever gemeente Den Haag.
Impact van cultuur
• Het raadsel rond de intrinsieke waarde, Anita Twaalfhoven, Boekmand 77, december 2008.
• Cultuur beweegt, visie Jet Bussemaker op Cultuur, brief aan de kamer van 10-06-2013.
• De kunst van investeren in cultuur, SEO Economisch Onderzoek

la group
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Bijlage B
Geraadpleegde
organisaties
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Geraadpleegde organisaties
In het kader van dit onderzoek zijn de volgende categorieën aanbieders in de gemeente Den
Haag benaderd:
• 55 festivals
• 25 podia
• 49 horecabedrijven
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Festivals

Festivals
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I Love Hiphop Festival/week
LIVE on the BEACH I Golden Earring
LIVE on the BEACH II Marco Borsato
Night at the Park
Jam de la Crème Festival
Kaderock
Lucy's Wijsje
TodaysArt
The Hague Rainbow Festival
Big Texas BBQ
Blended
Country Festival
Haags Uit Festival
Holi Hangámá
Nacht van de Vluchteling
Rock a Rail
Blockjam
Divercity
Embassy Festival
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Festivals
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Festival Het Geluid van Loosduinen
HPC Winterfest
Plein Open/SuBmarine festival
Sniester
St Patricksday Festival
Popronde
Mute Sounds Festival
Schollenpop
Activiteiten Popagenda Scheveningen
Hipfest
Bouck's festival
Summertime Festival
Zeeheldenfestival
Bevrijdingsfestival Den Haag
Jazz in de Gracht
REWIRE festival
Bruce Springsteen
Parkpop
Life I Live Festival

Festivals
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Milan Summer Festival
Solid Kingsday
Staatsloterij Oudejaarsfeest
The Hague African Festival
Tong Tong Fair Den Haag
Ut Haags Notuh Festival
Blof@Zuiderpark
Cutting Edge Jazz Festival
Crossing Border Festival
Afrovibes
State X New Forms
Just Peace Festival
Haagse Popweek
Your Stage Festival
Vlaggetjesweek - Graaitijd (muziekdeel)
Benefietconcert UNICEF DI-RECT
The Crave
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Podia
Podia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Poppodium Paard
Haags Pop Centrum (HPC)
Musicon
Saturnus/YMCA Muziekcentrum
PIP
Prins 27
De Regentenkamer
Afas Circustheater
Zuiderstrandtheater
Theater aan het Spui
Zaal 3
Koninklijke Schouwburg
Theater Diligentia - Pepijn
Theater De Nieuwe Regentes
Theater De Vaillant
Theater en filmhuis Dakota
Theater In de Steeg (Acoustic Alley)
Korzo Theater
Theater Branoul
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Podia
20
21
22
23
24
25

Het Nutshuis
Nieuwe Kerk
De Grote Kerk
Mee-in-zee atelier
Muzee Scheveningen
Bibliotheek Ypenburg
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Horecabedrijven
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bar De Gekke Geit
Café De Bieb
Café John's Inn
Coctailbar Vavoom
Eetcafé de Maatschappij
Café de Oude Mol
Café Koos
Café Momfer de Mol
De Haagsche Kluis/Danscafé Kluis
Lunchkamer Den Engel
Murphy's Law Jazz en biercafé
Muziekcafé Lokaal Vredenbreuk
Brasserie Ock
Café restaurant De Boterwaag
De Zéta
De Zwarte Ruiter
Hoender & Hop
HPC Café
Pier
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

September
Paardcafé
Bar Restaurant Pavlov
Café Uno
Crazy Pianos
Hudson Danzig
Hudson Bar & Kitchen
Jazz en Blues Sociëteit Engels
Millers café en club
Muziekcafé De Paap
Parkroad Café radio
Rootz at the harbour
S*team Scheveningen
Club De Vinger
Club Lustig
Club Magistrat
Club Rootz
Club Seven
Club Westwood

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Beachclub Bliss
Beachclub Buiten
Beachclub Indigo
Beachclub Karavaan
Strandpaviljoen Pier 32
Strandpaviljoen Zuid
The Fat Mermaid
Woosah
Barbarrosa Beach
Beachclub Culpepper
Strandpaviljoen Naturel - Club
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Colofon
Opdrachtgever Gemeente Den Haag
Afdeling Citymarketing, Marianne Heyink (E. marianne.heyink@denhaag.nl)
Begeleidingsgroep
• Majel Blonden, Paard
• Marianne Heyink, Citybranding, gemeente Den Haag
• Maarten Hinloopen, Grote Markt Den Haag
• Lorien Kramer, Economische Zaken, gemeente Den Haag
• Ginny Martens, Cultuur, gemeente Den Haag
• Rob Vondracek, Haags Pop Centrum
Onderzoeksteam lagroup
• Karin Swart
(karinswart@lagroup.nl)
• Peter Koppen (peterkoppen@lagroup.nl)
• Geer Schakel (geerschakel@lagroup.nl)
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lagroup bv
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1000 bn Amsterdam
T 020-550 2020
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Aangezien dit rapport alleen bedoeld is voor intern gebruik, is door ons niet
onderzocht of er beeldrecht bestaat op de gebruikte afbeeldingen. Mocht dit rapport
of de daarin opgenomen beelden toch worden gebruikt voor externe doeleinden, dan
moeten hierover nadere afspraken worden gemaakt.
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Foto: TijsB (Flickr)
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