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Geachte heer Daalmeijer, 
 
 
In mijn beleidsbrief Cultuur beweegt van 10 juni 2013 heb ik aangegeven dat het 
van belang is dat we weten wat de cruciale voorzieningen zijn voor de actieve 
cultuurparticipatie van burgers. Hiertoe leg ik u de adviesaanvraag ‘voorzieningen 
actieve cultuurparticipatie’ voor. Deze adviesaanvraag is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  
 
Belang 
In Cultuur beweegt heb ik aangegeven dat cultuur voor mij zowel artistieke, 
maatschappelijke als economische waarden heeft. Identiteit, ontplooiing en 
creativiteit zijn daarbij centrale begrippen. Ik leg in mijn beleid nadruk op de 
maatschappelijke betekenis van cultuur. De verbinding tussen cultuur en 
samenleving is voor mij van wezenlijk belang. Actieve cultuurparticipatie speelt 
hierin een grote rol. 
 
De actieve cultuurparticipatie door burgers1 is de voedingsbodem van het 
culturele leven in ons land. Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit 
ontwikkeld worden dan moeten we ervoor zorgen dat iedere Nederlander de 
mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien.  
 
Analyse 
Sinds 2001 voeren rijk, gemeenten en provincies een gezamenlijk 
stimuleringsbeleid op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.2 Het 
betrof hier stimuleringsbeleid, gericht op nieuwe initiatieven bijvoorbeeld op het 

                                                
 
1 Hieronder versta ik alle kunstzinnige of erfgoedactiviteiten die door een amateur of 
vrijwilliger in de vrije tijd worden uitgevoerd: van schrijven tot amateurarcheologie en van 
muziekles tot community arts. 
2 O.a. Actieplan Cultuurbereik 2001-2008, Regeling Versterking Cultuureducatie Primair 
Onderwijs 2004-2007, regeling Cultuurparticipatie 2008-2012, programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2013-2016. 
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  terrein van de volkscultuur. Het onderliggende stelsel van voorzieningen was 

ieders eigen verantwoordelijkheid, hierover vond geen afstemming plaats. 
Dit stelsel van voorzieningen  staat momenteel onder druk.3 Dit heeft te maken 
met de bezuinigingen en met inhoudelijke ontwikkelingen binnen de actieve 
cultuurparticipatie. 
 
Rijk, gemeenten en provincies bezinnen zich op hun taken. Dit leidt tot een 
diversiteit aan keuzes. Het rijk richt zich met name op het bevorderen van de 
kwaliteit van het binnenschoolse cultuuronderwijs en op landelijke stelseltaken 
(innovatie en kennis). Ook veel gemeenten kiezen voor het behoud van een 
voorziening ten behoeve van het binnenschoolse cultuuronderwijs. Zij laten de 
kunstbeoefening in de vrije tijd (verder) aan de markt over. Andere gemeenten 
kiezen voor een model met combinatiefunctionarissen. Maar er zijn ook 
gemeenten die de ondersteuning van het onderwijs juist loslaten en kiezen voor 
de cultuurparticipatie van jongeren in de vrije tijd. Op sommige plaatsen worden 
instellingen gesloten, op andere plekken worden instellingen opgesplitst. 
Provincies trekken zich ook terug op kerntaken. Cultuur kan tot deze kerntaken 
behoren4. In de meeste provincies wordt op tweedelijnsorganisaties op het gebied 
van kunstzinnige vorming, amateurkunst of erfgoed sterk bezuinigd; in een enkel 
geval worden deze gesloten.  
 
Ook ontwikkelingen binnen de actieve cultuurparticipatie beïnvloeden de 
voorzieningen. Bij de kunstbeoefening veranderen de voorkeuren van 
beoefenaars: men stelt nieuwe eisen aan bestaande voorzieningen.5 Deze 
veranderende voorkeuren zijn samen te vatten onder de noemer ‘kunstbeoefening 
2.0’. Er is sprake van lossere smaakvoorkeuren, omgangsvormen en 
organisatievormen. Digitale technieken nemen een hoge vlucht en dragen bij aan 
de ‘empowerment‘ van de kunstbeoefenaar. Op het erfgoedterrein zorgt de 
digitalisering van erfgoed voor het ontwikkelen van nieuwe netwerken en 
kennisontwikkeling. 
 
Scope van de adviesaanvraag 
Bij voorzieningen voor de actieve cultuurparticipatie van burgers richt ik mij op de 
lokale, regionale en provinciale voorzieningen voor de actieve kunstbeoefening6 
en die voor lokale, regionale en provinciale erfgoedactiviteiten.7 Ik kies voor deze 
toespitsing omdat over die voorzieningen de grootste zorgen leven. Ik wil deze 
voorzieningen echter niet geïsoleerd bezien. Ik verzoek u daarom om bij uw 
advisering: 

·   de gehele culturele levensloop te betrekken: van top naar breedte en 
van formeel leren, naar niet-formeel tot informeel leren8; 

                                                
 
3 Zie onder (veel)  meer de brief die branchevereniging Kunstconnectie op 14 mei 2013 aan 
mij stuurde (bijlage). 
4 Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland. Ministerie BZK, 28 mei 
2013, blz.27/28. 
5 Toekomst Kunstbeoefening. SCP, 2010 
6 Bijvoorbeeld centra voor de kunsten, muziekscholen, lokale poppodia, steunfuncties voor 
de amateurkunst en de subsidies aan amateurverenigingen en activiteiten. 
7 Bijvoorbeeld erfgoedhuizen en de subsidies aan historische verenigingen, volksculturele 
instellingen, monumentenwachten en  archeologische amateurverenigingen. 
8 http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/35325710.pdf 
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  ·   rekening te houden met de gedeelde verantwoordelijkheid van de 

overheden9; 
·   te kijken naar het gesubsidieerde aanbod én de rol van de markt.   

 
Vraagstelling 
De bezuinigingen van rijk, gemeenten en provincies zijn een gegeven, evenals de 
veranderende voorkeuren van beoefenaars. Dat er keuzes gemaakt moeten 
worden is evident. Op meerdere terreinen laten overheden taken over aan hetzij 
de markt hetzij de burger. De vraag daarbij is steeds hoe de overheden de 
krachten van markt en burger zodanig kunnen ondersteunen dat gewenste 
waarden toch worden gerealiseerd.  
 
De waarden waar de overheden traditioneel verantwoordelijk voor gehouden 
worden zijn de toegankelijkheid, diversiteit, kwaliteit en spreiding van 
cultuuruitingen. Met name binnen gemeenten spelen daarnaast ook 
maatschappelijke en economische waarden.10 
 
De centrale vragen die ik graag beantwoord zie:  

·   Hoe kunnen overheden hun verantwoordelijkheid voor de genoemde 
culturele, maatschappelijke en economische waarden, in het licht van de 
financiële en inhoudelijke ontwikkelingen, duurzaam invullen?  

·   In welke functies moet minimaal worden voorzien, door wie en voor wie?  
·   Hoe kan daarbij gedifferentieerd worden naar lokale ambitie, 

doelgroepen en disciplines (scenario’s)?  
 
Ik vraag u om uw adviezen zo concreet mogelijk te laten zijn, in het bijzonder 
voor de gemeenten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zullen 
veel gemeenten namelijk op een heel praktisch niveau (financiële) keuzes moeten 
maken. Ik vraag u daarom om uw adviezen zodanig vorm te geven dat hier op 
eenvoudige wijze door de VNG een handreiking van gemaakt kan worden. 
 
Deelvragen 
Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen verzoek ik u in ieder geval de 
volgende elementen mee te nemen: 

·   Wat kan geleerd worden van andere lokale voorzieningen gericht op de 
participatie van burgers, bijvoorbeeld beleid op het terrein van de sport? 

·   Wat kan geleerd worden van bestaande, goed functionerende  
voorzieningen voor de actieve cultuurparticipatie (best practices)? 

·   Welke bijdrage kunnen professionele instellingen leveren die de actieve 
cultuurparticipatie van burgers niet tot kerntaak hebben, zoals 
theatergezelschappen, musea of universiteiten? 

·   Welke kansen en bedreigingen vormen de decentralisaties op het gebied 
van WMO, jeugdzorg en participatie voor de actieve cultuurparticipatie? 

                                                
 
9 Zie bijvoorbeeld de Gids voor amateurkunst en cultuureducatie van Kunstfactor en 
Cultuurnetwerk (2012) of Cultuurnetwerk, de slotpublicatie van Cultuurnetwerk Nederland 
(2013). 
10 Q. van den Hoogen, Performing arts and the city : Dutch municipal cultural policy in the 
brave new world of evidence-based policy. Groningen, 2010.  
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  ·   Hoe kan door de voorzieningen voor de actieve cultuurparticipatie het 

beste worden aangesloten op de doorontwikkeling van Brede Scholen 
(inclusief combinatiefuncties) en de in ontwikkeling zijnde leerlijn 
cultuureducatie voor het primair onderwijs? 

 
 
Ik verzoek u om bij het opstellen van het advies in ieder geval de Raad  voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling te betrekken.  
 
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 verzoek ik u 
mij uiterlijk 1 februari 2014 uw advies te doen toekomen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
dr. Jet Bussemaker 


