
 
 
6 PUNTEN VAN BELANG 
 
 

  
1. Cultuur is een publiek belang. Twee ambities die het veld en de overheid delen: behoorlijke 

spreiding van culturele voorzieningen over Nederland en hoogwaardige kwaliteit in muziek, 
dans en theater. Voorkom dat cultuur voor een beperkte stedelijke elite wordt en voorkom 
dat de kwaliteit van het aanbod wordt opgeofferd aan kwantiteit. Investeer in die ambities, 
want óók cultuur is een publiek belang. Als straks nauwelijks of geen professioneel 
kunstaanbod in Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe en Flevoland (zo’n vier miljoen 
inwoners) meer beschikbaar is, waar blijft dan het publiek belang? Net zoals het Rijk namens 
de belastingbetaler zorg draag voor goede kwaliteit en spreiding van onderwijs, 
gezondheidszorg, openbaar vervoer en wegennet, zo is de overheid ook verantwoordelijk 
voor de culturele infrastructuur. Daarin kunnen de regio en de private sector niet voorzien.  
Ook bij decentralisering van onderdelen van het bestel moet het rijk de regiefunctie 
behouden. En ook amateurkunstbeoefening gedijt in de slipstream van het aanwezige 
professionele cultuuraanbod.  
 
 

2. Denk aan toekomstige generaties. Investeer in cultuureducatie en in toegankelijkheid van 
kunst en cultuur. In het Rijksbeleid is cultuureducatie nog steeds een speerpunt, maar voor 
de honderdduizenden kinderen die niet in één van de acht beoogde kernpunten wonen, is 
professioneel cultuuraanbod straks niet meer beschikbaar. De ontmanteling van het bestel 
betekent dat toekomstige generaties niet langer laagdrempelig met kwaliteitscultuuruitingen 
in aanraking komen. Gebrek aan culturele bagage in een rijke samenleving als Nederland is 
een treurig vooruitzicht.  
 
 

3. Gelijke verdeling van bezuinigingen over de hele sector. Met een gemiddelde van ruim 30% 
lopen de bezuinigingen op de culturele sector al flink uit de pas met de gemiddelde 
bezuinigingspercentages Rijksbreed (8%). Als dan binnen die sector disciplines buiten schot 
blijven zijn de gevolgen voor andere disciplines nog desastreuzer: 40% af van het budget voor 
podiumkunsten is fataal voor de sector en het voorzieningenniveau wordt dermate drastisch 
ingeperkt dat het bestel als een kaartenhuis in elkaar dreigt te zakken.  
 
 

4. Faseer de bezuinigingen. De onoverzichtelijkheid van de werkelijke gevolgen van de 
bezuinigingen op lokaal en regionaal niveau en de chaos in de culturele sector door het 
razende tempo van de bezuinigingsoperatie nopen tot temporiseren. Niemand is gebaat bij 
een sector die total loss gaat omdat er in alle haast inschattingsfouten zijn gemaakt.  



5. Investeer in ondernemerschap. De bereidheid van private fondsen en sponsors om in cultuur 
te investeren is er nog steeds. De overheid kan dat verder stimuleren door: 
√ zelf ook te investeren en het belang van de sector te onderstrepen  
√ de BTW te verlagen naar 6% 
√ giftenaftrek en cultureel beleggen aantrekkelijk te maken 
√ matching te bevorderen, ook tussen Rijk en sponsors  

 
 

6. Voorkom dat de bezuinigingen meer dan kosten dan opleveren. Laat OCW de economische 
en maatschappelijke effecten onderzoeken voordat onomkeerbare besluiten zijn genomen. 
Als in een regio de culturele infrastructuur wordt wegbezuinigd, zullen op de korte termijn de 
frictiekosten hoger zijn dan de opbrengsten. Op de langere termijn wordt zo’n regio een 
kansarm gebied: investerings- en leefklimaat worden ernstig aangetast.   
 
 


