
 

 

 

Datum: 19 juni 2020 

Onderwerp: VNG-input Kamercommissie OCW ‘Cultuur en corona II’ 29 juni 2020 

 

Geachte dames en heren, 

  

Op 29 juni behandelt u het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS 2021-2024. Ook staan gelet 

op de corona-situatie de aanvullende Rijksondersteuning van € 300 miljoen en de Raadsbrief met 

toekomstscenario’s voor de culturele en creatieve sector op de agenda. De VNG vraagt uw aandacht 

voor enkele relevante kwesties. 

  

BIS 2021-2024                                                                                                                                            

Geen aandacht voor nadelige regionale gevolgen 

De Raad stelt dat de BIS-instellingen een essentiële plek innemen binnen de regionale culturele 

ecosystemen: ze faciliteren én stimuleren culturele productie en consumptie. Hij geeft aan waarom 

bepaalde instellingen een positief advies hebben gekregen gelet op hun positie binnen de 15 

stedelijke cultuurregio’s in ons land. In 2017-2020 waren er 27 instellingen buiten de randstad-

provincies, in 2021-2024 zijn dat er 46 van de 115. De plek van een instelling in de culturele 

keten  van een stedelijke regio en de schakel die daar wegvalt als gevolg van het niet verlenen van 

rijkssubsidie blijven echter veelal nog onderbelicht. Dit is schrijnend als er wel sprake is van een 

positieve beoordeling, maar van een negatief advies vanwege te weinig budget. De Raad wijst er 

overigens herhaalde malen op dat hij in een eerder stadium meer plekken in de BIS heeft voorgesteld 

dan de minister heeft gehonoreerd. Wij dringen er bij u ten zeerste op aan om budget vrij te spelen 

voor instellingen met een positieve artistieke beoordeling van de Raad maar een negatief advies én 

een hoge score in de zogeheten reflecties op de BIS-aanvragen vanuit de cultuurregio’s.  

Afname nauwelijks in beeld 

De Raad heeft nauwelijks aandacht voor de afname. Dit is met name een probleem in categorieën 

BIS-instellingen die weinig aantallen kennen. Als daar een instelling met een positieve beoordeling 

maar een negatief advies vanwege te weinig budget wegvalt dan leidt dat tot gaten in de lokale 

programmering. Diverse podia hebben hier al op gewezen. Wij raden u aan om budget beschikbaar te 

stellen voor instellingen met een positieve artistieke beoordeling maar een negatief advies én met een 

grote spreiding van voorstellingen in het land. 

Kiezen tussen tweede ‘goeden’ 

De Raad beveelt aan om het door de medeoverheden te matchen rijksbudget voor vernieuwing en 

verbreding in de 15 cultuurregio’s ad € 8 miljoen in 2021-2024 anders en minder versnipperd in te 

zetten. Namelijk voor projecten in 5 provincies met een niet zo’n stevige culturele infrastructuur zoals 



Drenthe, Flevoland, Friesland, Limburg en Zeeland. Vernieuwing en verbreding zijn relevant in het 

cultuurbeleid en de keuzes in de beoogde regeling zouden bovendien afgeleid zijn van de regionale 

cultuurprofielen. Daarom ligt het eerder in de rede om aan de rijkscultuurfondsen de opdracht te laten 

verstrekken prioriteit te geven aan artistiek waardevolle projecten in de genoemde provincies. De 

korting van jaarlijks € 8,6 miljoen op het Fonds Podiumkunsten zou alleen al om deze reden moeten 

worden teruggedraaid. 

Landelijke ondersteuning relevant 

De landelijke ondersteuning in de kunsten is helaas sinds een aantal jaren marginaal. Ook de NAPK 

wijst daarop in haar brief naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur. Daarbij komen nu 

de negatieve Raadsadviezen voor het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 

(nee,tenzij) en Architectuur Lokaal (nee als ontwikkelinstelling). Wij dringen er bij u op aan hun functie 

voor makers, organisaties en overheden niet verloren te laten gaan. 

Corona 

                                                                                                                                               

Geheel 2020 OCW-steun vitale regionale infrastructuur De cultuur wordt, ook lokaal, zeer sterk 

getroffen door de corona-crisis. Vanaf half maart wekenlange sluiting en per 1 juni zo beperkt open 

dat dicht blijven vaak minder verlies oplevert dan open gaan. Mogelijk komen er per 1 juli wat ruimere 

mogelijkheden. Voor festivals en evenementen is er helemaal nog geen zekerheid. Wij waarderen de 

inzet van de minister via coulancemaatregelen, leningen en subsidies ten zeerste. Voor een beperkt 

aantal (pop)podia, filmtheaters en musea met een regionale functie en van landelijk belang geeft zij 

rijksmiddelen ten behoeve van subsidieregelingen bij 3 rijkscultuurfondsen, zodat deze instellingen 

geheel 2020 kunnen doorgaan. De minister verwacht cofinanciering van de betrokken 

medeoverheden, hetgeen niet voor elke gemeente gemakkelijk zal zijn vanwege de eigen financiële 

problemen. Haar beleidsmatige keuzes zijn begrijpelijk, want de beoogde organisaties programmeren 

artistiek waardevol, trekken bezoekers uit het gehele land en/of nemen deel aan een landelijk 

(educatief) circuit. Wel vragen wij uw speciale aandacht voor een aantal kunstmusea: het Mondriaan 

Fonds acht deze vanwege hun collectiebeleid van landelijk belang, maar zij mogen nu niet meedoen.  

3 periodes BZK-steun Gemeentefonds en Provinciefonds noodzakelijk 

De netto corona-schade in de lokale cultuur is door de branches en gemeenten in de eerste periode 

van sluiting tussen half maart en 1 juni becijferd op € 176 miljoen. Er komt vanuit BZK vooralsnog € 60 

miljoen bevoorschotting in het Gemeentefonds om deze schade te dekken. Het mag duidelijk zijn dat 

gelet op de gemeentelijke afrekeningen 2020 een forse nabetaling van het Rijk noodzakelijk is. 

Temeer daar een onafhankelijke commissie recent heeft geoordeeld dat de lokale podia meer geld 

nodig hebben voor compensatie van uitgevallen optredens. 

De corona-schade in de lokale cultuur loopt ook nog door in de tweede periode van 1 juni tot 1 

september. Dit geldt met name voor de instellingen met een sterke bezoekersbeperking, die 

afhankelijk zijn van ad hoc inkomsten. Ook bij de muziekscholen, centra voor de kunsten en 

amateurkunst blijven er extra tekorten. Aan de andere kant zou een deel van de organisaties toch al 

een paar weken dicht zijn vanwege de zomersluiting. Wij schatten de schade vooralsnog op ruim € 

100 miljoen en dringen erop aan om als Rijk snel met een tweede voorschot van € 60 miljoen te 

komen voor de tweede periode. 



  

De periode vanaf 1 september tot in elk geval het einde van het jaar is nog niet exact financieel te 

duiden. Wel is voorspelbaar dat het nieuwe normaal dat dan mogelijk mag starten tot meer tekorten 

leidt dan het oude normaal.  

3 scenario’s Raad voor Cultuur 

De Raad noemt in het kader van corona 3 scenario’s - lockdown, 1,5 meter, nieuwe normaal - waarbij 

respectievelijk digitaliseren, ontwerpen en differentiëren centraal staan. De centrale vraag voor de 

Raad is: welke transities zijn nodig om de culturele sector als geheel op lange termijn weerbaar en 

bestendig tegen dit soort crises te maken? Hij wil daarover adviseren en stelt voor om in de maanden 

juni tot en met oktober met de stedelijke regio’s, de fondsen en het veld van makers en instellingen de 

noodzakelijke wendbaarheid van de sector in beeld te brengen en al doende te versterken. Het 

verdient hierbij wel aanbeveling om aansluiting te zoeken bij andere corona-scenario’s. 

 


