
Introductie raad: kunst en cultuur

•Cultuurbestel rijk, provincie en gemeente

•Cultuurnota 2013-2016

•Casussen:
Stavaza Biblionet
Museumvisie
Waarde van pop

•Rondleiding Grand Theatre
•Lunch



Culturele bestel: de overheden

Rijk, Provincies en Gemeenten

•autonoom beleid

•op terreinen waar de markt niet in voorziet 
(pluriformiteit) 

•specifieke verantwoordelijkheden per 
bestuurslaag 



Culturele bestel : het Rijk

• elke vier jaar nieuwe cultuurnota

Wet op het specifiek cultuurbeleid (1993) 



Culturele bestel : het Rijk

•landelijke basisinfrastructuur (BiS) met
aanbod van topkwaliteit voor een breed publiek
geografisch gespreid in culturele kernpunten

•beleidsprogramma’s, bijvoorbeeld:

- cultuureducatie (Cultuureducatie met kwaliteit)
- ondernemerschap (De Geefwet, verbindingen met 
andere sectoren)



Culturele bestel: het Rijk

Thorbecke principe (1862):

"De Kunst is geen regeringszaak, in 
zooverre de Regering geen oordeel, noch 
eenig gezag heeft 
op het gebied 
der kunst". 



Culturele bestel: het Rijk

Het Rijk besteedt het oordelen uit aan een 
onafhankelijk adviesorgaan:

De Raad voor Cultuur
beoordeelt (artistieke)kwaliteit van 
instellingen in de landelijke BiS

De landelijke Fondsen 
door de minister gemandateerd om 
cultuursubsidies te verstrekken voor 
vernieuwing, ontwikkeling en participatie



Culturele bestel: de Provincie

De Provincie: 
•is verantwoordelijk voor de evenwichtige 
spreiding van cultuur en participatie aan 
cultuur

•Cultuurnota 2013-2016: 
Het verhaal van Groningen

•ondersteunt stedelijke instellingen vanuit 
economisch en toeristisch perspectief  



Culturele bestel: de Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor 
• de lokale basisinfrastructuur
• cultuureducatie (samen met het Rijk)
• cultuurparticipatie

en in aanvulling op het rijksbeleid voor:
• podia 
• geschikte huisvesting rijksgezelschappen



Culturele infrastructuur Groningen

•kernvoorzieningen voor een breed publiek: 
OPSB, Martiniplaza, CBK, Groninger Museum, 
Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek, Archieven

•specifieke voorzieningen: 
(voor publieksegmenten/doelgroepen) festivals, Club 
Guy&Roni, Urban House, HJSO, Vera etc.

•incidentele budgetten (Kunstraad) voor 
projecten en activiteiten

.



Culturele keten



Cultuurnota 2013-2016
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in

visie

•kwalitatief hoogwaardig aanbod
•ondernemende instellingen
•groot bereik

ambitie
•sterke cultuurstad: top 5,
•Complete culturele keten
•Verbinding met economie en onderwijs
•landelijk cultureel kernpunt



Culturele topstad



broedplaats



Het belang van cultuurstad 
Groningen Gerard Marlet, 2011

De aantrekkingskracht en economische vitaliteit 

van de stad Groningen rust op twee pijlers:

1. universiteit/hogeschool 

2. grote en diverse cultuuraanbod van de stad 
Groningen. 

Behalve de stad profiteert ook de regio daarvan, 
die daardoor in de toekomst bovendien 
minder kans loopt op bevolkingskrimp….



Cultuurnota 2013-2016
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in

authenticiteit , kwaliteit, diversiteit

De Kunstraad Groningen beoordeelt de artistieke      
kwaliteit en adviseert over gemeentelijk 
beleid.



Cultuurnota 2013-2016 
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in.

een groot bereik: cultuureducatie

• Cultuureducatie draagt bij aan ontwikkelen 
competenties bij schoolkinderen van de 21th 
century skills’: sociale vaardigheden, creativiteit, 
kritisch denken, inlevingsvermogen, 
mediavaardigheid

• Convenant Cultuureducatie met kwaliteit, 
10 jaar samenwerken met rijk en provincie. 
matching met rijksgeld.



Cultuurnota 2013-2016
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in.

een groot bereik: participatie

•landelijk 41% actieve beoefenaars (vanaf 6 jaar)
•Basisregeling Amateurkunst (voor verenigingen)

Centrum voor de Kunsten:
•verzorgt cursussen in een doorlopende leerlijn
•is aanspreekpunt voor verenigingen (participatie) 
•is aanspreekpunt voor scholen (cultuureducatie)



Cultuurnota 2013-2016
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in.

talentontwikkeling
Groningen is City of talent

•makers en performers, gebonden aan instellingen
•landelijk en lokaal: 
•stipendia: 

Hendrik de Vriesstipendium, 
George Verbergstipendium
Andrea Elkenbrachtfonds



Cultuurnota 2013-2016
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in 

bezuinigingen Rijk 25%:

• Grand Theatre, Noord Nederlandse Dans
• Noorderlicht van 5 naar 2 ton rijkssubsidie
• Citadel weg, enter Het Houten Huis

bezuiniging provincie: 11%
Groninger Museum, Biblionet, 
Scheepvaartmuseum, 
kleinere instlelingen



Cultuurnota 2013-2016 
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in 

►►►► 2014: bezuinigingen Gemeente

10% generieke korting = 1 miljoen,

uitgezonderd: Forum, Groninger Museum, 
OPSB, Grand Theatre, Martiniplaza, Centrum 
voor de Kunsten, Groninger Archieven



Cultuurnota 2013-2016 
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in 

►►►►Middelen gemeente 

2013-2014:   32 miljoen (incl. 1 miljoen incid.)

Na generieke korting:
2014:            31 miljoen (incl. 1 miljoen incid.)

2015-2016:   30 miljoen 
M banen weg



Cultuurnota 2013-2016 
Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in 

http://www.gemeente.groningen.nl/cultuur





Evaluatie Kunstraad Groningen

Evalueren en vooruit kijken
evaluatierapport eerste jaar gemeentelijke 

cultuurnota 2013 - 2016



Evaluatie Kunstraad Groningen

►Belangrijkste conclusies:

• kwart instellingen financieel kwetsbaar:
• cultureel ondernemerschap voldoende

(allianties bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, extern geld, cultural governance)

• samenwerking programmering moet beter
• verzelfstandiging OPSB en CBK
• Centrum voor de Kunsten: uitvoering 

cultuureducatie moet beter



Evaluatie Kunstraad Groningen

►Dilemma:

Groningen 2e plek cultuursteden vanwege 
diversiteit en omvang aanbod 

Cultureel klimaat draagt bij aan 
vestigingsklimaat (zie Marlet) 

►►►►Accenten in het culturele profiel?



Cultuurnota 2017-2020: 

►►►►proces 
2014 college maakt begroting 2015

raad stelt begroting 2015 vast
2015 college maakt kadernota

inspraak?
raad stelt kadernota vast
instellingen dienen beleidsplannen in
college vraagt advies aan de Kunstraad

2016 college stelt ontwerpcultuurnota vast
inspraak? 
raad stelt cultuurnota vast (nov.2016)



Thema’s raad 2014

•Evaluatierapport Kunstraad + acties college

•Brieven minister mei en juni 2014

•Stand van zaken Biblionet – Forum

•Museumvisie

•Popmuziek 
onderdeel topsectorenbeleid creatieve industrie ??


