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1. Voorwoord 

 
“Je hoeft geen boeken te verbranden om een cultuur te vernietigen. 

Zorg er gewoon voor dat mensen stoppen ze te lezen.” Ray Bradbury 

(Amerikaans science fiction schrijver).  
  

Kunst en cultuur bepalen in belangrijke mate de identiteit van een 

land maar ook van een gemeente of dorp. Die leuke tradities, dat 

mooie plekje de monumentale kerk of het bijzondere schilderij. Ze 

maken bewust, maar nog veel vaker onbewust deel uit van jezelf en 

vormen je. Kunst en cultuur vertellen ons waar we vandaan komen, 

wat ons maakt tot wie we zijn en zijn belangrijk voor de ontwikkeling 

van de toekomst. Stukjes cultuur krijg je al op heel jonge leeftijd 

aangereikt door de personen die je het meest vertrouwd, je ouders. 

Het wordt je met de paplepel ingegoten.  

  

Dan zal het ook niet verrassen dat in onze enquête over kunst en 

cultuur de Kleine Kerk in Duivendrecht en de Sint Urbanuskerk en 

Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel het meest bekend zijn. Maar 

tegelijkertijd zitten ook traditionele culturele activiteiten verankerd in 

onze samenleving, bijvoorbeeld de kermis of het Amstel Zomer 

Festival. Drukbezochte evenementen, die weinig inwoners aan zich 

voorbij laten gaan.  

  

Kunst en cultuur hebben een eigen waarde, maar staan niet op 

zichzelf. Ze maken nieuwsgierig, stimuleren ontwikkeling, verbinden, 

zijn sociaal en kunnen de economie versterken. Meedoen aan cultuur,  

 

 

passief of actief of er deel vanuit maken schept vertrouwen in de 

eigen kracht en maakt je sterker.  

Een kunstenaar gunt ons een eigenzinnige en soms kritische blik op 

nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Maar het zorgt ook voor 

andere invalshoeken. Zelf muziek maken, schrijven of schilderen 

geeft je een instrument om dingen op jouw manier te uiten.  

  

Dit zijn allemaal aspecten waarom wij vinden dat kunst en cultuur 

voor zoveel mogelijk van onze inwoners, van jong tot oud, 

toegankelijk moet zijn. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor ons 

allemaal.  

Wat past dan bij onze dorpen Duivendrecht en Ouderkerk aan de 

Amstel? Waar moeten we op inzetten om ons doel, kunst en cultuur 

is en blijft voor iedereen, te realiseren? In deze cultuurnota hebben 

we een koers uitgezet, gemaakt op basis van de enquête, de 

ontwikkelingen vanuit het actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed 

van de Metropool Regio Amsterdam, en ook op de evaluatie van de 

cultuurnota 2013-2016.  

  

Als we mensen willen laten lezen, moeten we zorgen dat er boeken 

zijn. Dat moeten we doen met aandacht voor wat was en met oog 

voor dat wat komt. Maar vooral moeten we dit met elkaar doen. En 

daar heb ik alle vertrouwen in. Betrokkenheid, vrijwilligerswerk en 

omkijken naar elkaar zit immers in de genen, de cultuur van Ouder-

Amstel. 

 

Joyce Langenacker, burgemeester Ouder-Amstel 
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2. Inleiding 
In de Ouder-Amstelse gemeenschap nemen kunst en cultuur een 

belangrijke plek in. Zo is Ouderkerk een beschermd Dorpsgezicht en 

ook Duivendrecht beschikt over mooie historische boerderijen en een 

kenmerkende lintbebouwing langs de Rijksstraatweg. Daarnaast zijn 

veel organisaties, verenigingen of stichtingen actief, waardoor de 

gemeente over een rijk cultureel aanbod beschikt dat grotendeels 

gedragen wordt door de inzet van vrijwilligers.   

 

Kunst en cultuur hebben een eigen waarde, maar staan niet op 

zichzelf. Je wordt geraakt door een mooie expositie of beleeft plezier 

aan het maken van of luisteren naar muziek. Je doet mee uit passie, 

met een droom of gewoon omdat het leuk is om te doen. Maar kunst 

en cultuur vertellen ons ook waar we vandaan komen, wat ons maakt 

tot wie we zijn en kunnen worden ingezet bij de integrale benadering 

van maatschappelijke vraagstukken. Kunst en cultuur zijn belangrijk 

voor de ontwikkeling van de toekomst en dus van belang voor 

iedereen.  

 

In onze gemeente moeten kunst en cultuur voor iedereen zijn en 

blijven! Iedereen moet op zijn manier kennis kunnen maken met, 

mee kunnen doen aan en genieten van kunst en cultuur. Om aan te 

sluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners is voor ons als 

kleine gemeente een lokaal dorps aanbod van grote betekenis. Om 

het aanbod zo volledig mogelijk te maken, is een sterke regionale 

samenwerking van groot belang. Deze cultuurnota bevat 

programmalijnen en actiepunten, welke in samenspraak met het 

werkveld nader uitgewerkt zullen worden in een actieagenda.  

Leeswijzer 

De cultuurnota schetst middels een samenvatting eerst een beeld 

over wat er de afgelopen jaren is gebeurd en waar we op dit moment 

staan. In hoofdstuk 4 wordt de culturele beleving van onze inwoners 

nader toegelicht. Vervolgens wordt beschreven voor welke 

maatschappelijke uitdagingen we als gemeente de komende tijd 

staan (hoofdstuk 5), wat we als gemeente belangrijk vinden 

(hoofdstuk 6) en welke rol kunst en cultuur innemen in het verhaal 

met bijbehorende doelstellingen, programmalijnen en actiepunten 

(hoofdstuk 7). De rol en de groei van de gemeente wordt nader 

toegelicht in hoofdstuk 8 en 9. De laatste twee hoofdstukken 

bevatten de onderwerpen communicatie en financiën. De bijlagen 

bevatten een uitgebreide evaluatie van de afgelopen beleidsperiode 

en een overzicht van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het 

gebied van kunst, cultuur en erfgoed.   
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3. Evaluatie cultuurnota (samenvatting) 

en huidige stand van zaken
De ambitie voor de beleidsperiode 2013 – 2016 was om een bijdrage 

te leveren aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Ouder-

Amstel en de mogelijkheid te bieden aan bewoners om zowel actief 

als passief deel te nemen aan culturele activiteiten. Om deze ambitie 

en beleidsprioriteiten kracht te geven, is er met name geïnvesteerd in 

het verbinden en versterken van partijen en zijn er vier 

beleidsprioriteiten opgesteld, te weten cultuureducatie, cultureel 

erfgoed, cultuur & toerisme en kunst & kunstbeoefening. De volledig 

evaluatie is te lezen in bijlage 1.  

 

Cultuurplatform 

Het cultuurplatform (CPOA) is in 2008 opgericht en geeft op het 

gebied van cultuur gevraagd en ongevraagd advies aan het college 

en de raad. Het vindt het wenselijk een gevarieerd en goed 

afgestemd cultuuraanbod te hebben, waarbij er meer oog zou 

moeten zijn voor continuïteit. Daarnaast zou een wisselwerking met 

andere beleidsterreinen vergroot en verbeterd kunnen worden. Tot 

slot wordt meer aandacht gevraagd voor beeldend kunstenaars en 

het realiseren van een “broedplek” in de gemeente. Op advies en 

initiatief van het platform is een enquête uitgezet om het cultureel 

gedrag, de wensen en behoeften van inwoners te onderzoeken. De 

uitkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe 

nota.  

 

Beleidsprioriteiten 

Cultuureducatie 

Ten aanzien van cultuureducatie heeft de gemeente zich 

voorgenomen de samenwerking tussen onderwijs en lokaal (primair) 

en regionaal (secundair) cultureel aanbod optimaal te faciliteren. Om 

de samenwerking meer structuur te kunnen geven en het netwerk te 

verstevigen, hebben twee belangrijke ontwikkelingen 

plaatsgevonden. De inzet van de combinatiefunctionaris (CF) in 

dienst bij welzijnsstichting Coherente vanaf 2014 en de aansluiting bij 

het Loket Cultuureducatie Amstelland vanaf 2017. De Openbare 

Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft een belangrijke sociale functie 

ingenomen in de gemeente. Met name in Duivendrecht stijgt het 

aantal bezoeken sinds de vestiging in het nieuwe Dorpshuis. De 

Muziekschool heeft een prominente plek in de gemeente met 350 

leden, waarvan 300 in Ouderkerk. Vanaf 2015 ontvangt de 

Muziekschool minder subsidie en heeft hard gewerkt om het hoofd 

boven water te houden.   

 

Cultureel Erfgoed 

In de afgelopen beleidsperiode heeft de gemeente de beleidsvisie 

‘Het Erfgoed van Ouder-Amstel’, nu en in de toekomst” opgesteld. De 

gemeentelijke visie op waarden en de functie van het gemeentelijk 

erfgoed worden hierin verwoord. Vanaf 2016 is gestart met het 

aanwijzen van gemeentelijke monumenten, waarvan er begin 2019 

23 permanent zijn aangewezen. Daarnaast zijn in 

bestemmingsplannen bouwwerken, die geen rijksmonumenten of 

gemeentelijke monumenten zijn of beschermd dorpsgezicht, als 

‘karakteristiek’ opgenomen vanwege de architectonische en 

historische waarden. Deze bouwwerken zijn belangrijk voor de 

omgevingskwaliteit. Digitaal kan er meer over erfgoed gelezen 

worden op www.historischamstelland.nl en https://onh.nl/. 

 

Cultuur en Toerisme  

De gemeente Ouder-Amstel zorgt er steeds voor dat het cultureel 

erfgoed op de MRA-inventarisaties en lijsten van toeristische trekkers 

komt, zodat het cultureel erfgoed van de gemeente goed zichtbaar is 

voor toeristen. Samen met een reclamebureau is in 2017 een 

toeristische kaart ontwikkeld, welke nu jaarlijks wordt verspreid in 

Amsterdam en de gemeente is onderdeel van de toeristische website 

www.amstelgoed.nl. In de Quickscan Amstelland-Meerlanden (2018) 

wordt het cultureel erfgoed en fietsnetwerk bestempeld als krachten 

binnen onze gemeente, die gestimuleerd moeten worden op 

toeristisch gebied.  

 

Kunst en Kunstbeoefening 

Middels een veiling en twee verkoopexposities in 2013 en 2014 is een 

groot deel van de kunstwerken uit de BKR-regeling verkocht. De 

opbrengsten zijn deels ten goede gekomen van de cultuurprijs, die 

http://www.historischamstelland.nl/
https://onh.nl/
http://www.amstelgoed.nl/
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eens in de twee jaar georganiseerd wordt door het CPOA. De overige 

werken blijven in eigendom van de gemeente met als doel deze 

publiekelijk toegankelijk te maken en houden. Er is in 2013 een 

cultuurkaart ontwikkeld, die vrij snel verouderd bleek te zijn. De 

keuze is gemaakt het aanbod voortaan digitaal zichtbaar te maken, 

via onder andere www.cultuurplatformouder-amstel.nl. Vanaf 2012 

stelt de gemeente Ouder-Amstel de entree/publiekshal van het 

gemeentehuis en het Dorpshuis ter beschikking voor lokale 

amateurkunstenaars die willen exposeren. 

 

Financiën 

Figuur 1 laat de begroting vanuit de cultuurnota 2013-2016 zien en 

wat er in 2018 daadwerkelijk besteed is aan kunst en cultuur. Aan 

het begin van de nota 2013-2016 stond de gemeente Ouder-Amstel 

voor een bezuinigingsopgave. Hogere structurele subsidiebedragen, 

zoals voor de Muziekschool en het Historisch Museum (inmiddels 

Museum Amstelland), zijn substantieel verminderd. De subsidie van 

de OBA daarentegen is nagenoeg gelijk gebleven en zal vanaf 2020 

zelfs stijgen. Wegens bezuinigingen van de Gemeente Amsterdam 

kwam een jaarlijks exploitatietekort naar boven van € 50.000,- voor 

beide vestigingen in Ouder-Amstel. Het college van B&W heeft in 

oktober 2017 vastgesteld dat de subsidie voor de OBA in 2020, 2021 

en 2022 structureel omhoog gaat met € 13.000,- tot een maximum 

van € 39.000,-, zodat beide vestigingen kunnen blijven bestaan. Daar 

tegenover staat dat de OBA een personeelsplan ontwikkelt, waar  

€ 11.000,- mee bespaard kan worden. 

 

Kleinere structurele subsidies zijn komen te vervallen, waarbij 

culturele verenigingen wel de mogelijkheid hebben aanspraak te 

maken op middelen vanuit de incidentele subsidieregeling ‘Kunst en 

Cultuur’ voor hun initiatieven. Sinds 2017 wordt vanuit het 

incidentele budget € 7.000,- beschikbaar gesteld voor het Loket 

Cultuureducatie Amstelland. Het budget is net voldoende om lokale 

initiatieven te ondersteunen en een kwalitatief educatief aanbod op 

het primair onderwijs te bekostigen.  

 

Om beeldende kunstopdrachten te stimuleren heeft het Rijk begin 

jaren vijftig een percentageregeling ingesteld voor de nieuwbouw van 

rijksgebouwen en onderwijsinstellingen. Deze regeling houdt in dat 

een bepaald percentage van de geraamde bouwkosten is 

gereserveerd voor een opdracht aan of aankopen van beeldende 

kunstenaars. Een efficiënt middel om de uitbreiding van kunst en 

cultuur in de samenleving te bevorderen. De gemeente Ouder-Amstel 

heeft dat voorbeeld gevolgd en in 2010 is de meest recente 

‘Percentageregeling kunst en cultuur’ vastgesteld. Middels deze 

regeling komt een 0,5% van de geraamde bouwkosten (met een 

ondergrens van € 300.000,-) op nieuwbouw, verbouw en werken 

(wegen, rotondes, bruggen, etc.) in het Reserve Cultuurfonds van de 

gemeente. Deze middelen kunnen ingezet worden ten behoeve van 

kunst in de openbare ruimte of andere culturele projecten. Eind 2018 

bevat het fonds € 71.099,-. 

 

Vanuit het minimabeleid is het mogelijk om via het declaratiefonds 

subsidie aan te vragen om deel te nemen aan culturele activiteiten, 

zoals dans- of muziekles of activiteiten bij de welzijnsstichting. Tot 

slot vormen twee medewerkers van Duo+ de rode loper, die de 

eigenaren van (gemeentelijke) monumenten ondersteunen bij onder 

andere verbouwing/restauratie van hun pand en subsidieaanvragen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cultuurplatformouder-amstel.nl/
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Begroting uit nota 2013-2016 + werkelijke uitgaven 2018 2013 2014 2015 2016 

2018 

Subsidie OBA € 292.855 € 292.855 PM PM € 291.612 

Subsidie Muziekschool € 40.812 € 40.812 PM PM € 10.272 

Subsidie CPOA € 7.500 € 7.500 PM PM € 7.500 

Subsidie Historisch Museum € 37.402 € 37.402 PM PM € 21.869 

Subsidie Cultuur Compagnie € 1.155 € 1.155 PM PM € 0 

Comité Viering Nationale feestdagen € 1.284 € 1.284 PM PM € 1.265 

Subsidie amateur kunstbeoefening € 3.190 € 3.190 PM PM € 0 

Incidentele regeling ‘Kunst en Cultuur’ € 15.000 € 15.000 PM PM € 15.000 

Onderhoud en opslag kunstwerken € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Totaal € 404.198       € 349.518 

            

Nieuwe initiatieven vanaf 2013           

Subsidie cultuurcoach € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 

Subsidie Coherente culturele activiteiten*     € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Subsidie gemeentelijke monumenten  € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 

Rode Loper (0,15 fte) € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 

Declaratiefonds (gedeclareerd voor cultuur)**       € 1.827 € 2.500 

Verzekeringen kunstwerken € 650  € 650  € 650 € 650 € 650 

Cultuureducatie (vanuit incidentele regeling 'Kunst en Cultuur')  € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.000  

Totaal nieuwe initiatieven         € 79.150 

            

Totaal € 404.848       € 428.668 

      

Reserve Cultuurfonds     € 71.099 
 
* deze subsidie is voor de inzet van personeel en het activiteitenbudget bij de welzijnsstichting om culturele activiteiten te organiseren en uit te voeren. 
**Dit is het bedrag wat er in 2016 is gedeclareerd uit het fonds ten behoeve van kunst en cultuur. 
Lege vakken: deze bedragen zijn niet exact te achterhalen en daarom niet benoemd in de tabel.

 

 

Figuur 1: begrote financiën uit cultuurnota 2013-2016 vergeleken met de uitgaven uit 2018 
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4. Hoe beleven onze inwoners kunst en 

cultuur? 
Eind 2018 is er op advies van het CPOA een enquête uitgezet onder 

3000 inwoners in de gemeente Ouder-Amstel. In totaal hebben 311 

mensen gereageerd (11%), wat de gemeente een redelijk beeld heeft 

gegeven van hoe de inwoner het huidige kunst en cultuuraanbod 

beleeft in de gemeente.  

 

De inwoners geven het aanbod gemiddeld een 6,3. Het meest 

voorkomend argument is dat de omgeving (Amstelveen, Amsterdam) 

veel mogelijkheden biedt, waardoor men zich niet richt op Ouder-

Amstel. Daarnaast is men niet op de hoogte van het aanbod of het 

sluit niet voldoende aan bij hun culturele wensen of behoeften.  

 

Interesse 

40% typeert zich als bovengemiddeld geïnteresseerd in kunst en 

cultuur. Figuur 2 laat zien dat de meeste interesse uitgaat naar 

concerten (47%), gevolgd door festivals en evenementen (36%), 

cultureel erfgoed (35%) en beeldende kunst (33%). Cultuuronderwijs 

scoort minder hoog (24%).  

 

Bekendheid 

De bekendheid van instellingen op het gebied van cultuurhistorie en 

geestelijk leven is erg afhankelijk van de kern waar onze inwoners 

zich bevinden. Zo is in Duivendrecht de Kleine Kerk het meest 

bekend, terwijl dat in Ouderkerk de Urbanus en Amstelkerk zijn (zie 

figuur 3). Bij overige instellingen is met name de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam (OBA) bekend, aangezien 85% van de 

inwoners één of beide vestigingen kent. Ook is men van Coherente in 

zowel Duivendrecht (73%) als in Ouderkerk (77%) goed op de 

hoogte.  

 

Betrokkenheid 

48% Van de inwoners zijn betrokken bij een kunst- en 

cultuurinstelling middels een lidmaatschap of als medewerker, 

waarvan het grootste gedeelte bij de bibliotheek (24%). In totaal is 

18% actief als vrijwilliger met als voornaamste reden dat ze affiniteit  

hebben met de activiteit. Anderen geven aan vrijwilligerswerk te 

doen om anderen te ontmoeten of het zien als hun morele plicht. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figuur 2: belangstelling culturele activiteiten inwoners Ouder-Amstel 

Figuur 3:  
naamsbekendheid 

instellingen cultuurhistorie 
en geestelijk leven 
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Bezoek  

Iets minder dan een derde van de inwoners (29%) verlaat vaker dan 

één keer per kwartaal het huis voor een kunst- of cultuurgebonden 

activiteit binnen de eigen gemeentegrenzen (figuur 4). Dat gebeurt 

meer in Ouderkerk dan in Duivendrecht, waarbij mensen zich met 

name richten op de bibliotheek, de kerken en Coherente. 

 

De focus voor de culturele belangstelling ligt met name buiten de 

gemeentegrenzen, waarbij 61% meer dan ééns per kwartaal een 

culturele activiteit bezoekt. Figuur 5 laat zien dat de eerste voorkeur 

uitgaat naar muziek (30%) en musea (29%) en theater (17%). 

 

Financiën 

Als men zelf de financiën in handen zou hebben, zou men het meeste 

toebedelen aan het monumentenbeleid (15%), jeugdeducatie kunst 

en cultuur (14%) en muziekonderwijs (14%). 

 

Wensen en behoeften 

40% van de inwoners is tevreden met het huidige aanbod. Hetgeen 

het meest gemist wordt is een voorziening om films te kijken (25%), 

concerten (20%) en podia (18%). Een groot deel van de inwoners 

maakt zich hard voor de historische kern die intact moet blijven 

(87%) en 51% geeft aan dat er een permanente ruimte voor kunst- 

en cultuurorganisaties gewenst is. Terwijl 25% van de inwoners 

huiverig tegenover toeristen staat, blijkt 41% hier (zeer) positief 

tegenover te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: bezoekfrequentie en welke activiteit binnen Ouder-Amstel in afgelopen jaar 

Figuur 5: eerste voorkeur bij bezoek activiteiten buiten Ouder-Amstel 
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5. Maatschappelijke uitdagingen 
De samenleving is in beweging van een verzorgingsstaat naar een 

participatiesamenleving. Een samenleving waarin sprake is van 

interactie en waar de burgers en hun initiatieven een uitgangspunt 

vormen. Ook op gemeentelijk niveau is de laatste jaren veel 

veranderd. In 2015 vonden transities plaats in het sociale domein en 

kregen gemeenten er verantwoordelijkheden bij op het gebied van 

zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp richting hun 

inwoners. De gemeente moest een nieuwe kijk op sociale 

dienstverlening ontwikkelen en werken aan andere manieren van 

ondersteunen die gericht zijn op participatie en zelfstandigheid. Al 

met al krijgt de gemeente te maken met complexe maatschappelijke 

vraagstukken1, zoals de gevolgen van de vergrijzing, het bestrijden 

van eenzaamheid en het bevorderen van participatie.  

 

1.  Vergrijzing  

Landelijk gezien is 18,9% van bevolking boven de 65. In Ouder-

Amstel ligt dit percentage op 20,4%. Daarnaast is in Nederland 

24,6% van de inwoners tussen de 25 en 44 jaar, terwijl in Ouder-

Amstel slechts 20,7 % van de bevolking deze leeftijd heeft. Een 

gevolg van de vergrijzing is een toenemend aantal mensen die 

zelfstandig thuis woont met een zorgvraag.    

 

2. Eenzaamheid 

Uit de Burgerpeiling blijkt dat het percentage inwoners dat vindt dat 

zij te weinig betekenisvolle contacten heeft met andere mensen is 

gedaald van 24% in 2014 naar 20% in 2018. Het percentage 

inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart 

is gestegen van 62% in 2014 naar 65% in 2018. Deze cijfers laten 

zien dat betekenisvolle contacten zijn toegenomen en gevoelens van 

eenzaamheid zijn afgenomen. Eenzaamheid kan leiden tot minder 

meedoen in de samenleving en brengt gezondheidsrisico’s met zich 

mee, wat de kans kan verhogen op vroegtijdig overlijden.  

 

 

 

                                           
1 Cijfermatige gegevens rond de maatschappelijke uitdagingen zijn afkomstig van 
www.waarstaatjegemeente.nl; een website die is ontwikkeld en wordt bijgehouden 

3. Participatie 

De burgers geven de gemeente in 2018 een rapportcijfer van 6,74 als 

het gaat om de inspanningen die zij levert om inwoners deel te laten 

nemen aan de maatschappij. Uit de Burgerpeiling blijkt dat het 

percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet licht is afgenomen van 

47% in 2014 naar 45% in 2018. Echter, uit dezelfde peiling blijkt ook 

dat het percentage inwoners dat in de toekomst zeker 

vrijwilligerswerk wil (blijven) doen, is gestegen van 32% in 2014 

naar 34% in 2018. Niet mee (kunnen) doen kan eenzaamheid en 

gevoelens van nutteloosheid tot gevolg hebben, terwijl te veel 

vrijwilligerswerk/mantelzorg ook voor een extra last kan zorgen.  

 

4. Uitbreiding van het aantal inwoners de komende jaren 

De samenstelling van de gemeente zal in de nabije toekomst grote 

veranderingen ondergaan. Er zijn plannen rond de Nieuwe Kern, het 

Amstel Business Park Zuid en Entrada. Al deze ontwikkelingen zullen 

er toe leiden dat het inwoneraantal minstens verdubbeld. Ook voor 

deze inwoners zullen voldoende voorzieningen en (financiële) 

middelen aanwezig moeten zijn om deel te kunnen nemen aan kunst 

en cultuur. In de planvorming worden alle maatschappelijke 

voorzieningen meegenomen, dus ook voor kunst en cultuur. 

Daarnaast zullen ook bovenstaande maatschappelijke uitdagingen 

verschijnen in de nieuwbouwwijken, waar we als gemeente op in 

moeten spelen.  

 

Deze vraagstukken zijn niet binnen afzonderlijke beleidsterreinen op 

te lossen, maar zoeken naar een integrale benadering vanuit beleid 

en de omgeving. Dit betekent dat ook kunst, cultuur en erfgoed een 

rol spelen binnen de aanpak van deze vraagstukken.   

   

door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en data verkrijgt uit burger- en 
ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen.  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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6. Wat vindt de gemeente Ouder-Amstel 

belangrijk? 
Het coalitieakkoord gaat uit van gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en 

vertrouwen. Het uitgangspunt is dat iedereen actief deel kan nemen 

en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Iedereen voelt zich 

thuis en niemand voelt zich buitengesloten. In het kader van 

zelfstandigheid in relatie tot de vergrijzing is het van belang de 

sociale cohesie te bevorderen en ervoor te zorgen dat inwoners een 

sociaal netwerk op kunnen bouwen waar ze later eventueel op terug 

kunnen vallen. Eenzaamheid past niet in een samenleving waar 

iedereen actief deel kan nemen en niemand zich buitengesloten voelt. 

Daarom wil de gemeente mensen die zich eenzaam voelen 

ondersteunen bij maatschappelijke deelname. Ook vindt Ouder-

Amstel haar culturele identiteit, zoals het rijke verenigingsleven, de 

eigen geschiedenis, de verbintenis met historische plekken, de vele 

vrijwilligers en het lokale dorpse aanbod van grote betekenis in de 

gemeente. 

  

7. Welke rol hebben kunst en cultuur?  
Kunst en cultuur hebben een eigen waarde, maar staan niet op 

zichzelf. Ze maken nieuwsgierig, stimuleren ontwikkeling, verbinden, 

zijn sociaal en trekken toeristen wat de economie kan versterken. 

Maar ze vertellen ons ook waar we vandaan komen, wat ons maakt 

tot wie we zijn en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de 

toekomst. Het bevorderen van cultuurparticipatie is een van de zaken 

die helpt tegen eenzaamheid. Actief of passief deelnemen aan of 

onderdeel uitmaken van het cultureel aanbod schept vertrouwen in 

de eigen kracht en versterkt de positie van inwoners in de 

samenleving. Vanuit het beleidsterrein kunst en cultuur kan er dus 

een bijdrage geleverd worden aan de maatschappelijke opgaven waar 

we voor staan. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen. Het 

doel van de gemeente is dan ook; kunst en cultuur moeten voor 

iedereen zijn en blijven. Om deze maatschappelijke uitdagingen aan 

te gaan, kiezen we voor vijf programmalijnen:  

                                           
2 MRA bestaat uit Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio 
Amsterdam. Dit is ontstaan vanuit economisch oogpunt en in 2013 is besloten cultuur 
hieraan toe te voegen. Vanuit de Cultuurimpuls is veel onderzoek gedaan naar 

 

Deze programmalijnen komen overeen met de programmalijnen uit 

het ‘actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed’ van de Metropool 

Regio Amsterdam2. Landelijk en regionaal zijn ook allerlei 

ontwikkelingen gaande, die nader uitgewerkt zijn in bijlage 2. Een 

van de recente ontwikkelingen op de bovenlokale regie is het 

lanceren van het actieprogramma met als doel het bevorderen van de 

cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- 

en erfgoedsectoren in de gehele regio. De visie uit dit programma 

geeft gedeelde verhalen, opgaven en belangen weer van de 

betrokken lokale en regionale partners, die aansluiten bij onze lokale 

situatie. Door een verbinding te maken met deze programmalijnen 

zetten we stappen richting een sterkere bovenregionale 

samenwerking, die ervoor kan zorgen dat kunst en cultuur van 

blijvende betekenis zijn en blijven voor alle inwoners en ook 

bezoekers. Dit alles zonder onze eigen culturele identiteit uit het oog 

te verliezen. Binnen deze programmalijnen staan we lokaal voor een 

aantal opgaven, waar verschillende actiepunten uit voortvloeien. De 

concrete actieagenda zal kort na het vaststellen van het beleid nader 

uitgewerkt worden met de partners uit het werkveld.  

 

 

 

cultuurparticipatie en -beleid en op basis van de resultaten is het programma Kunst, 
Cultuur & Erfgoed ontwikkeld en eind 2018 gepubliceerd. Dit bevat een gezamenlijke 
regionale strategie.  



7 

 

Erfgoed   

Voor de toekomst en het behoud van de cultuur, is het van belang dat iedereen weet waar hij of zij vandaan komt en de verhalen 

kent. Inwoners kunnen zich identificeren met het erfgoed en voelen zich thuis in onze gemeente, waar de grote vrijwillige inzet bij het 

erfgoed een bewijs van is. Hierbij gaat het om materieel erfgoed, zoals onder andere monumenten, archeologische vondsten en 

archieven, maar ook om immaterieel erfgoed, zoals de Waverfeesten, Amstel Zomerfestival en de Amstellanddag. Daarnaast heeft 

lokaal erfgoed een belangrijke rol als trekpleister voor bezoekers. Erfgoed heeft een sociale, economische en toeristische waarde en 

maakt de gemeente interessanter en leuker om te wonen of werken.  

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Behoud van en respectvol omgaan met het 

cultureel erfgoed in de gemeente. Waar 

mogelijk herbestemmen van erfgoed.  

 

Toekomstbestendig maken van cultureel 

erfgoed in de gemeente. 

 

Aantrekkelijker maken van cultureel 

erfgoed voor inwoners en bezoekers, zodat 

het ook economisch een bijdrage kan 

leveren. 

 

Zichtbaar maken van de geschiedenis van 

Ouder-Amstel voor iedereen. 

 

In stand houden van immaterieel erfgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

Verbeteren van de zichtbaarheid van cultureel 

erfgoed en geschiedenis als (toeristische) 

trekpleister. 

 

Faciliteren waar mogelijk bij de organisatie van 

de Open Monumenten Dagen. 

 

Ondersteuning bieden waar mogelijk bij de 

ontwikkeling van historische wandel- en 

fietsroutes. 

 

Onderhouden van kunst in de openbare ruimte. 

 

Actualiseren van de database kunstwerken in 

eigendom van de gemeente.   

 

Inzetten van de MRA waardenkaart3 als 

onderdeel bij beslissingen rond ruimtelijke 

ordening, woningbouwlocaties, infrastructuur 

en toerisme. 

 

Opnemen van het cultureel erfgoed in de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan van de 

gemeente die vanaf 2021 uitgevoerd moet 

worden. 

 

                                           
3 Vanuit de MRA worden historische waardenkaarten en culturele databases ontwikkeld vanaf 2019, waar de gemeente Ouder-Amstel ook in opgenomen wordt.  

Doel 

 

Behoud en 

aantrekkelijker 

maken van 

cultureel erfgoed 

in de gemeente. 
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Cultuur aan de basis 

Kennismaken met kunst en cultuur aan de basis begint bij de omgeving waar je woont, werkt of naar school gaat. Kunst en cultuur 

zijn belangrijk voor de creatieve ontwikkeling. Ze wekken nieuwsgierigheid en leren je op een andere manier denken en 

ontwikkelen. Kennismaken met kunst en cultuur en vervolgens ook deelnemen aan het cultureel aanbod, vergroot de algehele 

participatie in de gemeente. Omliggende gemeenten als Amstelveen en Amsterdam beschikken over een rijk en professioneel 

cultureel aanbod. Ondanks het gemis van een bioscoop, concerten en een podium door onze inwoners (zie enquête), is het niet 

zinvol te concurreren met onze buurtgemeenten. Maar we willen er wel voor zorgen dat onze jeugdige inwoners de mogelijkheid 

hebben dicht bij huis kennis te maken met kunst en cultuur via het onderwijs. In het kader van de vergrijzing is het belangrijk dat 

onze overige inwoners elkaar dichtbij huis kunnen ontmoeten, samen activiteiten ondernemen en een sociaal netwerk opbouwen.  

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Ieder kind heeft de mogelijkheid om 

binnen het onderwijs een kwalitatief hoog 

cultuureducatieprogramma te volgen. 

 

Ieder kind heeft de mogelijkheid om 

buiten schooltijd zijn of haar creatieve 

talent te ontdekken en verder te 

ontwikkelen. 

 

Jongeren, volwassenen en senioren 

hebben de mogelijkheid om zich cultureel 

te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

 Continueren van cultuurcoaches middels de 

‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. 

  

Continueren ondersteuning loket 

Cultuureducatie Amstelland tot 2020. 

 

Aansluiting zoeken bij het project ‘Verkenning 

Samenwerking Cultuureducatie MRA’. 

 

Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van 

culturele activiteiten. 

 

 

 

 

 

Doel 

 

Iedere inwoner in de 

gemeente moet de 

kans krijgen zijn of 

haar creatieve talent 

te ontdekken, 

ontwikkelen en 
ontplooien. 
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Toegankelijkheid 

Een goed bereikbaar aanbod, stimuleert de cultuurparticipatie en vergroot de kennis van het erfgoed. Hierbij gaat het enerzijds om 

digitale toegankelijkheid, waarbij inwoners en toeristen online kunnen zien wat er allemaal te doen is. Anderzijds spelen de fysieke 

en mentale toegankelijkheid een rol, zoals de bereikbaarheid van een activiteit dan wel de drempels die men ervaart om deel te 

nemen aan een activiteit. Iedere inwoner heeft toegang tot lokaal en/of regionaal cultureel aanbod, die afgestemd zijn op hun 

wensen en behoeften.  

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Iedere inwoner, met name jongeren, heeft 

de mogelijkheid (laagdrempelig) deel te 

nemen aan het lokale en regionale 

culturele aanbod. 

 

Inwoners voelen zich meer betrokken bij 

culturele instellingen en verenigingen en 

zetten zich hier ook voor in. 

 

Inwoners en toeristen zijn op de hoogte 

van het aanwezige culturele aanbod. 

 

Collecties met een cultuurhistorische 

waarde in Ouder-Amstel zijn toegankelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

Toegankelijk maken en houden van de lokale 

en regionale infrastructuur.  

 

Behouden en doorontwikkelen van de digitale 

toegankelijkheid van ons erfgoed en 

activiteitenaanbod. 

 

Informatie beschikbaar stellen in meerdere 

talen, met name in het Engels. 

 

Alert blijven op de mentale en fysieke 

toegankelijkheid van lokaal en regionaal 

aanbod. 

 

Behouden van de bibliotheekfunctie voor alle 

inwoners, mede door haar belangrijke sociale 

functie. 

 

Volgen van de ontwikkelingen van de projecten 

‘Bereikbaarheid Kunst, Cultuur en Erfgoed’, 

‘Vervoer Cultuureducatie’ en ‘Cultuurmarketing’ 

en aanhaken waar nodig.  

 

 

 

  

Doel 

 

Alle inwoners 

kunnen deelnemen 

aan lokaal of 

regionaal aanbod op 

het gebied van 

kunst, cultuur en 
erfgoed. 
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Ruimte 

Om zich te kunnen ontwikkelen op cultureel gebied, is het van belang dat er voldoende infrastructuur is. Een ruimte om de 

culturele ontwikkeling verder te ontplooien, zoals een atelier, muziekschool of ruimte om kunst tentoon te kunnen stellen. Locaties 

dichtbij bevorderen deelname en de mogelijkheid tot exposeren schept gelijkwaardigheid onder amateurkunstenaars en vertrouwen 

in eigen kunnen.     

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Inwoners die kunst en cultuur willen 

beoefenen hebben een plek hebben om 

dat te doen. 

 

Professionele en amateurkunstenaars in 

onze gemeente hebben de mogelijkheid 

hun werk te exposeren. 

 

Inwoners van De Nieuwe Kern/Amstel 

Business Park Zuid/Entrada hebben 

mogelijkheden om kunst en cultuur te 

beoefenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

  

Aansluiting zoeken bij ‘Samenwerking 

Broedplaatsen(beleid)’ van de MRA. 

 

Inspelen op de spelregels van de 

leegstandsverordening van de gemeente 

Ouder-Amstel. 

 

Continueren van het ter beschikking stellen van 

de centrale ruimtes in het gemeentehuis en het 

Dorpshuis voor exposities. 

 

 

 

 

 

  

Doel 

 

Beschikbare ruimte 

benutten voor de 

creatieve en 

culturele 

ontwikkeling van 

inwoners 
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Samenwerking 

Om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen zijn, is het van belang dat er een sterk regionaal aanbod staat waar 

inwoners gebruik van kunnen maken. Als kleine gemeente kunnen wij lokaal tot op zekere hoogte een cultureel aanbod 

ontwikkelen, maar in samenwerking met omliggende gemeenten kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen 

genieten van cultureel aanbod dat aansluit bij hun wensen en behoeften. Door samenwerking en kennisdeling kan lokale kennis 

optimaal benut worden, kunnen nieuwe initiatieven tot stand komen en kan er van elkaar geleerd worden.  

 

 

 

 

Opgaven 

 

Samenwerking op lokaal en regionaal 

niveau heeft voordelen voor het lokale 

aanbod en de inwoners. 

 

De gemeente en omliggende gemeenten 

leren van elkaar op het gebied van kunst 

en cultuur. 

   

Data en informatie over kunst, cultuur en 

erfgoed worden binnen de MRA zo goed 

mogelijk verzameld en verspreid. 

 

Onze eigen identiteit en lokaal ‘dorpse 

aanbod’ blijft behouden en wordt 

versterkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

  

Binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden 

aanhaken bij het programma Kunst, Cultuur & 

Erfgoed van de MRA. 

 

Lokale samenwerking tussen culturele partners 

onderling en de gemeente versterken. 

 

Ondersteunen van het bestaan van het CPOA 

met het oog op beter afstemming van de 

activiteiten. 

 

 

Doel 

 

Het bevorderen van 

lokale en regionale 

samenwerking en 

kennisuitwisseling 

op het gebied van 

kunst, cultuur en 
erfgoed 
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8. Rol van de gemeente 
De gemeente is primair verantwoordelijk voor de instandhouding van 

het culturele aanbod, de lokale voorzieningen en de gemeentelijke 

monumenten en zal deze verantwoordelijkheden ook oppakken. 

Binnen deze verantwoordelijkheid zoeken we de samenwerking 

regionaal met de MRA- partners van het programma Kunst, Cultuur & 

Erfgoed, zodat er een goede afstemming ontstaat waar ook het lokale 

aanbod van kan profiteren. Onze rol als subsidiegever voor kleine 

lokale activiteiten blijft bestaan en ook het ondersteunen van een 

goed kwalitatief educatief cultureel aanbod op het primair onderwijs. 

Organisaties zullen tevens aangespoord worden op zoek te gaan naar 

alternatieve financieringsbronnen, zoals fondsen vanuit het ministerie 

of sponsormogelijkheden in de buurt. Tevens nemen wij een 

regionale verbindende rol aan door deel uit te maken van de MRA-

werkgroep voor het programma Kunst, Cultuur & Erfgoed en op de 

hoogte te blijven van de lopende projecten. Op deze manier kunnen 

we verbinding zoeken met de regio, de samenwerking versterken en 

een bredere kijk op kunst en cultuur waarborgen. Tot slot is de 

gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van een korte en lange 

termijn actieagenda met de partners in het veld en de evaluatie van 

de actieagenda in relatie tot het beleid. De actieagenda zal kort na 

het vaststellen van de cultuurnota nader uitgewerkt worden en in 

2021 en 2023 geëvalueerd worden om te bezien of de beoogde 

doelstellingen behaald worden. De cultuurnota zal in 2023 worden 

geëvalueerd.  

 

9. De groei van de gemeente 
De komende jaren zullen de eerste huizen in De Nieuwe Kern 

gebouwd gaan worden en ook binnen het Amstel Business Park Zuid 

en Entrada zijn er plannen om extra woningen te realiseren. Ook voor 

de nieuwe inwoners van Ouder-Amstel zullen de uitgangspunten uit 

dit beleid gelden op het gebied van kunst en cultuur. Cultureel 

Erfgoed zal niet direct aanwezig zijn, maar het is wel van belang dat 

de culturele identiteit van Ouder-Amstel ook voortleeft in de Nieuwe 

Kern. Zo zal ook daar een lokaal aanbod ontwikkeld worden dat 

toegankelijk is en zullen de scholen ondersteund worden bij het 

kunnen aanbieden van een cultureel educatief aanbod aan de 

leerlingen. Nieuwe verenigingen en activiteiten zullen ontstaan en 

nieuwe vrijwilligers zullen zich inzetten. De gemeente zal deze 

nieuwe initiatieven ondersteunen waar mogelijk, zodat ook nieuwe 

inwoners zich op cultureel gebied kunnen ontwikkelen. 

 

10. Communicatie 
De rol van kunst en cultuur kan enkel van invloed zijn als de 

communicatie daaromheen sterk genoeg is. Uit de enquête kwam 

bijvoorbeeld regelmatig naar voren bij de open vragen dat men niet 

op de hoogte is van het CPOA dan wel het aanwezige lokale aanbod. 

Het ondersteunen van lokale culturele activiteiten voor de inwoners 

heeft met name zin als de inwoners ook daadwerkelijk weten dat het 

er is. Kanalen, zoals websites, social media en de krant worden actief 

ingezet om de culturele activiteiten onder de aandacht te brengen. 

Om het bereik te vergroten zal de communicatie vanuit de bestaande 

kanalen beter op elkaar afgestemd moeten worden.   

 

11. Financiën 
De gemeente heeft tot doel dat kunst en cultuur voor iedereen 

moeten zijn en blijven. De gemeente wil kleine lokale initiatieven 

(financieel) blijven ondersteunen, maar spoort initiatiefnemers ook 

aan om middelen uit de markt te halen. Dit betekent dat de 

gemeente in gesprek blijft met culturele instellingen en 

initiatiefnemers over de noodzaak van een financiële bijdrage in de 

vorm van subsidies. 

 

De concrete actieagenda zal na vaststelling van het beleid opgesteld 

worden met als uitgangspunt om alle acties uit te voeren binnen de 

bestaande middelen van kunst en cultuur van ruim € 400.000,- (zie 

figuur 1, jaar 2018). 

 

Vastgestelde financiële ontwikkelingen 

Eén financiële ontwikkeling staat vast en deze heeft betrekking op 

het dichten van het jaarlijkse exploitatietekort van € 50.000 van de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). In oktober 2017 heeft het 

college van B&W vastgesteld dat de subsidie voor de OBA in 2020, 

2021 en 2022 structureel omhoog gaat met € 13.000,- tot een 

maximum van € 39.000,-. Daar tegenover ontwikkelt de OBA een 

personeelsplan, waar € 11.000,- mee bespaard kan worden. 
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Daarnaast heeft het Museum Amstelland in 2017 eenmalig een 

subsidie toegekend gekregen voor de verbouwing van het museum. 

De verwachting is dat het Museum hier in 2019 of 2020 aanspraak op 

zal maken.   

 

Minimabeleid  

Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen gebruik maken van het 

declaratiefonds voor deelname aan sportieve, educatieve en culturele 

activiteiten in Ouder-Amstel. Bij inwoners zonder kinderen mag het 

inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en wordt er 

gekeken of het vermogen niet hoger is dan de toegestane 

vermogensgrens. Bij inwoners met kinderen geldt een inkomensgrens 

van 130% van de bijstandsnorm en wordt er geen rekening 

gehouden met het vermogen. Het declaratiefonds bedraagt per jaar  

€ 80,- per volwassene en € 330,- per kind van 5 tot en met 17 jaar. 
In 2019 wordt er vanuit het minimabeleid gekeken naar de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij het landelijke Jeugdsport- en 

cultuurfonds. 

 

Percentageregeling 

De in 2010 vastgestelde percentageregeling zal worden 

gecontinueerd. Dit betekent dat een 0,5% van de geraamde 

bouwkosten op nieuwbouw, verbouw en werken bestemd is voor het 

Reserve Cultuurfonds. Deze middelen kunnen ingezet worden voor 

kunst in de openbare ruimte of andere culturele projecten in de 

gemeente. Eind 2018 bevat het fonds € 71.099,-.
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Bijlage 1: Evaluatie cultuurnota 2013-2016 

en huidige stand van zaken 
 

De ambitie voor de beleidsperiode 2013 – 2016 was om een bijdrage 

te leveren aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Ouder-

Amstel en de mogelijkheid bieden aan bewoners om zowel actief als 

passief deel te nemen aan culturele activiteiten. Er zijn vier 

beleidsprioriteiten opgesteld, te weten:  

 

 Cultuureducatie  

 Cultureel Erfgoed 

 Cultuur & Toerisme 

 Kunst en kunstbeoefening 

 

Om deze ambitie en beleidsprioriteiten kracht te geven, is er met 

name geïnvesteerd in het verbinden en versterken van partijen. 

Tijdens deze beleidsperiode heeft de gemeente een stimulerende, 

faciliterende en voorwaardenscheppende rol ingenomen, waarbij zij 

optreedt als cultureel partner en samenwerking tussen partijen 

stimuleert. Daarnaast heeft zij haar rol als subsidieverstrekker 

kritischer ingevuld en partijen duidelijkheid gegeven over de 

bestaande subsidiemogelijkheden.  

 

Terwijl het beleid al was vastgesteld, werd in het coalitie akkoord van 

2014 de waarde van cultuur nog eens onderstreept met de volgende 

voornemens: 

 intensieve samenwerking met en uitwisseling tussen 

buitenschoolse opvang, crèches, de bibliotheek, 

sportverenigingen, jeugdwerk, kunst en cultuur, om alle 

kinderen optimaal kansen te geven hun talenten te 

ontwikkelen en hen te voorzien van een sluitend 

activiteitenaanbod. 

 Culturele en sportieve activiteiten door jongeren worden 

gestimuleerd. 

 We willen investeren in kinderen van ouders met een moeilijke 

financiële positie (middels sport, cultuur, school, faciliteiten 

e.a.) teneinde hun kansen voor de toekomst te verbeteren. 

 Ons cultureel en historisch erfgoed is van grote waarde en 

moet behouden blijven. Het kan tevens worden ingezet voor 

recreatie en toerisme. 

 Gezondheid, sociale cohesie en integratie zijn wezenlijk voor 

een levende gemeenschap.  Een gevarieerd aanbod van 

culturele activiteiten voor een groot publiek is hierbij 

uitgangspunt. 

 

Hieronder wordt kort weergegeven hoe de afgelopen jaren invulling is 

gegeven aan de ambities en het cultuurbeleid.  

 

Cultuurplatform 

Het cultuurplatform (CPOA) is in 2008 opgericht en geeft op het 

gebied van cultuur gevraagd en ongevraagd advies aan het college 

en de raad. Samen met het CPOA is het beleid geëvalueerd. Het 

platform geeft aan dat het wenselijk is in Ouder-Amstel een 

gevarieerd en goed afgestemd cultuuraanbod te hebben dat past bij 

een dorpse sfeer. Het is positief dat cultuur in een separate nota is 

opgenomen, maar de wisselwerking met andere beleidsterreinen zou 

vergroot dan wel verbeterd kunnen worden. Het opstarten van 

initiatieven zouden niet een eenmalig karakter moeten hebben, maar 

er zou meer oog moeten zijn voor continuïteit. Onzekerheid bestaat 

wel over de koers die de gemeente wil varen met betrekking tot het 

richten op meer toeristen. Dit zal impact hebben op de schaal, 

toegankelijkheid en professionaliteit van het aanbod. Ook wordt meer 

aandacht gevraagd voor beeldend kunstenaars en het realiseren van 

een soort “broedplek”. 

 

Cultuureducatie 

Ten aanzien van cultuureducatie heeft de gemeente zich 

voorgenomen de samenwerking tussen onderwijs en lokaal (primair) 

en regionaal (secundair) cultureel aanbod zo optimaal mogelijk te 

faciliteren. Scholen en lokale organisaties namen zelf initiatieven om 

samen te werken, waar mooie activiteiten uit zijn ontstaan, zoals een 

theatervoorstelling of het bezoek van de Jan Hekmanschool aan het 

Museum Amstelland in 2014. Daarnaast beschikken alle vijf de 

scholen over een ICC’er (Intern Cultuur Coördinator). 
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Om de samenwerking meer structuur te kunnen geven, hebben twee 

belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De inzet van de 

combinatiefunctionaris (CF) vanaf 2014 en de aansluiting bij het 

Loket Cultuureducatie Amstelland vanaf 2017. De CF heeft zich 

ingezet voor het stimuleren van de cultuurparticipatie en de eerste 

stappen gezet om de vraag vanuit de scholen en het cultureel aanbod 

vanuit de lokale organisaties op elkaar af te stemmen. Om het 

netwerk rond cultuureducatie nog meer te verstevigen, is de 

gemeente vervolgens aangesloten bij het loket Cultuureducatie 

Amstelland om te participeren in het programma Cultuureducatie Met 

Kwaliteit. Samen met de gemeente Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen 

en al hun lokale cultuuraanbieders wordt er jaarlijks een educatief 

cultureel lespakket opgesteld binnen verschillende thema’s, zoals 

muziek, dans, theater, cultureel erfgoed, schilderen en meer. Alle 

basisscholen uit deze vier gemeenten kunnen kiezen voor een losse 

les of een leerlijn (implementeren in het onderwijsprogramma) 

binnen de verschillende thema’s. Het Museum Amstelland heeft met 

behulp van een combinatiefunctionaris en het cultuurloket een leerlijn 

Erfgoed ontwikkeld en vanuit de Muziekschool is het Leerorkest 

bijvoorbeeld ontstaan.  

 

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bevindt zich in de 

Bindelwijk in Ouderkerk en sinds 2015 is er een vernieuwde vestiging 

in het Dorpshuis in Duivendrecht. De bibliotheken draaien 

grotendeels op vrijwilligers en hebben een belangrijke sociale functie. 

Beide vestigingen hebben goede samenwerkingsverbanden met 

andere partijen, waaronder welzijnsstichting Coherente, de scholen, 

de CF en de kinderdagverblijven. Alle kinderen in Ouder-Amstel zijn 

gratis lid van de bibliotheek en gaan in het kader van projecten op 

scholen minimaal één keer per jaar naar de bibliotheek.  

 

De Muziekschool is een stichting met een bestuur van docenten en 

bewoners uit de gemeente. Zij hebben 300 leden in Ouderkerk en 50 

in Duivendrecht, die les krijgen van docenten die allen zelfstandig 

ondernemer zijn. Daarnaast maken zij gebruik van de Brede Regeling 

Combinatiefuncties om het Leerorkest uit te voeren op scholen, 

snuffel cursussen aan te bieden voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd en Muziek op schoot lessen aan te bieden voor 

peuters. De Muziekschool krijgt vanaf 2015 in totaal 75% minder 

subsidie van de gemeente Ouder-Amstel en heeft sindsdien hard 

gewerkt om het hoofd boven water te houden. In 2018 was het 

resultaat redelijk stabiel, wat de muziekschool weer wat adem geeft 

om aan de toekomst te werken.  

 

Cultureel erfgoed 

In september 2013 heeft het Cultuurplatform een conferentie 

cultureel erfgoed georganiseerd met de centrale vraag hoe we in 

Ouder-Amstel behoud en herstemming van de het cultureel erfgoed 

naar de eisen van de tijd kunnen organiseren. Naar aanleiding van 

deze conferentie is de werkgroep cultureel erfgoed onder de vlag van 

het CPOA ontstaan. Op basis van de uitkomsten van deze 

conferentie, de beleidsambitie ‘Economie Ouder-Amstel’ en de college 

agenda 2014-2018 is de beleidsvisie “Het Erfgoed van Ouder-Amstel, 

nu en in de toekomst” opgesteld in samenspraak met de werkgroep. 

De gemeentelijke visie op waarden en de functie van het 

gemeentelijk erfgoed worden hierin verwoord en het bevat 

instrumenten om het erfgoed beleid te effectueren, zoals het 

aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Op basis van de visie is 

in 2016 gestart met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten 

en zijn in de te actualiseren bestemmingsplannen karakteristieke 

panden aangegeven. In 2017 zijn 27 monumenten voorlopig 

aangewezen. Begin 2019 zijn er daarvan 23 permanent aangewezen. 

Daarnaast beschikt Ouder-Amstel over 34 Rijksmonumenten, is de 

oude kern van Ouderkerk aangewezen als beschermd Dorpsgezicht. 

Daarnaast zijn in bestemmingsplannen bouwwerken, die geen 

rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten zijn of beschermd 

dorpsgezicht, als ‘karakteristiek’ opgenomen vanwege de 

architectonische en historische waarden. Deze bouwwerken zijn 

belangrijk voor de omgevingskwaliteit. 

  

83% van de Nederlanders laat zich digitaal informeren over cultureel 

erfgoed (Kadernota Cultuur in Open Samenleving, 2017). Om digitaal 

meer te leren over het erfgoed in Ouder-Amstel zijn twee websites 

ontwikkeld.  

1. Op www.historischamstelland.nl kan de historie van het gebied 

Amstelland bekeken worden, waaronder ook alle monumenten 

die onze gemeente rijk is (www.monumentenouder-amstel.nl)  

http://www.historischamstelland.nl/
http://www.monumentenouder-amstel.nl/
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2. Op https://onh.nl/ (Oneindig Noord-Holland) kan je door het 

Cultureel Erfgoed van Noord-Holland bladeren, waar ook Ouder-

Amstel goed op vertegenwoordigd is.  

 

Het bestaan van zoveel historie in onze gemeente is voor veel 

inwoners eigenlijk heel vanzelfsprekend. Erfgoed is belangrijk voor de 

lokale samenhang en identiteit en maakt onze gemeente 

aantrekkelijk en onderscheidend.  

 

Cultuur en Toerisme 

In september 2014 is in het Bestuurlijk Overleg van het Platform 

Regionaal Economische Structuur (BO PRES) van de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) de ‘Strategische Agenda Toerisme in de MRA 

2025’ vastgesteld. De gemeente Ouder-Amstel zorgt er steeds voor 

dat het cultureel erfgoed op de MRA-inventarisaties en lijsten van 

toeristische trekkers komt, zodat het cultureel erfgoed van de 

gemeente goed zichtbaar voor toeristen.  

 

Aan de hand van het lokale Actieprogramma ‘Uitbouwen van 

toeristische-recreatieve potenties’ (2016-2018) is aangesloten bij de 

kansen die zich in de MRA voordoen ten aanzien van toerisme. 

Samen met een reclamebureau is in 2017 een toeristische kaart 

ontwikkeld, welke nu jaarlijks wordt verspreid in Amsterdam. Ook 

zijn wij onderdeel van de toeristische website www.amstelgoed.nl, 

waar trekpleisters zoals het Museum Amstelland, Beth Haim en meer 

van ons cultureel erfgoed op wordt benoemd. Daarnaast zijn mooie 

fietsroutes ontwikkeld en door Amsterdam marketing bestempeld als 

een belangrijke bestemming voor een (halve)dagtrip vanuit 

Amsterdam.  

 

In de Quickscan Amstelland-Meerlanden (2018) komt naar voren dat 

van de 2.1 miljoen dagtoeristen per jaar er ongeveer 343.000 naar 

Ouder-Amstel trekken. Meer dan 93% van de bezoekers heeft de 

Nederlandse nationaliteit en 83% komt uit de regio Amstelland-

Meerlanden of uit een andere gemeente in Noord-Holland. Van de 

verschillende doelgroepen zijn de avontuurzoekers van belang voor 

de gemeente Ouder-Amstel, omdat zij op zoek zijn naar cultuur. De 

grootste trekpleister is de Ouderkerkerplas (168.000 bezoeken per 

jaar), maar ook het cultureel erfgoed en het fietsnetwerk worden 

bestempeld als krachten die gestimuleerd moeten worden op 

toeristisch gebied.  

  

Kunst en Kunstbeoefening 

De gemeente was in 1970 en 1980 in bezit gekomen van ruim 300 

kunstwerken in het kader van de BKR-regeling. Middels een veiling 

en twee verkoopexposities in 2013 en 2014 is een groot deel van de 

werken verkocht. De overige werken blijven in eigendom van de 

gemeente en zijn daar geëxposeerd dan wel opgeslagen. Het CPOA 

zet zich in voor het publiekelijk toegankelijk maken en houden van 

deze werken. Een deel van de opbrengsten van de veiling en verkoop 

kwamen ten goede van het CPOA, die daar de afgelopen jaren in 

totaal drie maal de Cultuurprijs van heeft georganiseerd. Het CPOA 

vierde in 2018 haar 10-jarige bestaan en koppelde dit jubileum aan 

de derde netwerkborrel. Daarnaast komt op initiatief van het platform 

in het voorjaar van 2019 een kinderversie van Speuren en Ontdekken 

uit voor de basisschoolleerlingen in Ouder-Amstel, waar de lokale 

kunst en cultuur onder de aandacht worden gebracht.  

 

Snel na het uitkomen van de nota heeft het CPOA een cultuurkaart 

ontwikkeld. Deze kaart was als folder uitgebracht en bleek vrij snel 

na uitgave al verouderd te zijn. De keuze is gemaakt deze niet meer 

hard-copy uit te brengen, maar er voor te zorgen dat het aanbod op 

verschillende websites goed zichtbaar is. Onder andere via 

www.cultuurplatformouder-amstel.nl.  

 

Vanaf 2012 stelt de gemeente Ouder-Amstel de entree/publiekshal 

van het gemeentehuis en het Dorpshuis ter beschikking voor 

kunstenaars uit de gemeente die hun werk voor twee tot zes weken 

willen exposeren. Van de mogelijkheid om dicht bij huis de 

kunstwerken openbaar toegankelijk te maken, wordt erg goed 

gebruik gemaakt.  

 

D’Oude School wordt tijdelijke ingezet als vesting voor verschillende 

kunstenaars, waaronder schilders en kunst voor de openbare ruimte. 

Daarnaast is eind 2018 de brandweerkazerne in Ouderkerk leeg 

komen te staan, waardoor onder andere een schildersatelier tijdelijk 

in het gebouw zit. Kunst dichtbij huis zorgt voor meer 

https://onh.nl/
http://www.amstelgoed.nl/
http://www.cultuurplatformouder-amstel.nl/
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aantrekkingskracht, gezien het feit dat aantal schilders fors is 

toegenomen.  

 

Financiën 

Figuur 1 laat de begroting vanuit de cultuurnota 2013-2016 zien en 

geeft weer wat er in 2018 werkelijk uitgegeven is aan kunst en 

cultuur. Op het eerste gezicht lijken er in 2018 meer financiële 

middelen voor kunst, cultuur en erfgoed beschikbaar dan in 2013.  

 

Aan het begin van de nota 2013-2016 stond de gemeente Ouder-

Amstel voor een bezuinigingsopgave, waardoor de vraag werd 

gesteld of de subsidiëring van verschillende culturele instellingen wel 

op huidige wijze voortgezet moesten worden. Aan de hand van 

gesprekken met verschillende culturele instellingen zijn grotere 

subsidies, zoals de Muziekschool en het Historisch Museum, 

afgeroomd. De subsidie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam 

(OBA) daarentegen is nagenoeg gelijk gebleven en zal vanaf 2020 

zelfs stijgen. Wegens bezuinigingen van de Gemeente Amsterdam 

kwam een jaarlijks exploitatietekort naar boven van € 50.000,- voor 

beide vestigingen in Ouder-Amstel. Het college van B&W heeft in 

oktober 2017 vastgesteld dat de subsidie voor de OBA in 2020, 2021 

en 2022 structureel omhoog gaat met € 13.000,- tot een maximum 

van € 39.000,-, zodat beide vestigingen kunnen blijven bestaan. Daar 

tegenover staat dat de OBA een personeelsplan ontwikkelt, waar € 

11.000,- mee bespaard kan worden. Door de verkoopexposities en de 

veiling van kunstwerken is de huur van een opslagruimte overbodig 

geworden, wat uiteindelijk ook kostenbesparing opleverde.  

 

Kleinere structurele subsidies, voor bijvoorbeeld de Cultuur 

Compagnie of het Ouderkerks Toneel Gezelschap, zijn komen te 

vervallen. Deze kleinere verenigingen kregen wel de mogelijkheid 

aanspraak te maken op incidentele subsidieregeling ‘Kunst en 

Cultuur’ voor hun initiatieven, die eind 2012 van start is gegaan. 

Deze regeling ondersteunt jaarlijks kleine lokale initiatieven om zo de 

cultuurbeleving in de gemeente in stand te houden. De ondersteuning 

zorgt voor een gevarieerd lokaal aanbod en heeft onder andere 

betrekking gehad op de organisatie van verschillende concerten, de 

Matthaus Passion en de aanschaf van een lijst voor het schilderij 

‘Gezicht op Ouderkerk aan de Amstel’. Vanaf 2017 is bijna de helft 

van het incidenteel Kunst & Cultuur budget, te weten € 7.000,-, 

richting het loket Cultuureducatie Amstelland gegaan. Het loket heeft 

gezorgd voor een kwalitatieve impuls op cultuurgebied binnen het 

basisonderwijs. Het totale incidentele budget is net voldoende om 

huidige initiatieven te blijven ondersteunen, maar biedt weinig ruimte 

voor vernieuwing of grote projecten.  

 

Het feit dat er voor 2018 meer middelen beschikbaar lijken dan voor 

2013 is toch een vertekend beeld. Sommige middelen die in 2013 al 

wel beschikbaar waren, zoals de subsidie voor culturele activiteiten 

bij Coherente (schilderen, dansen, etc.) en het declaratiefonds 

(muziek- of dansles), zijn destijds niet opgenomen in de begroting. 

Daarnaast zijn aan de hand van de vorige nota veel nieuwe 

initiatieven ontstaan, zoals de cultuurcoach, de gemeentelijke 

monumenten en de Rode Loper, die allen ook financieel ondersteund 

worden vanuit de gemeente. Tot slot financiert de gemeente ook op 

een indirecte manier kunst en cultuur door bijvoorbeeld gratis ruimte 

beschikbaar te stellen voor activiteiten of evenementen. Het budget 

wat geïnvesteerd wordt in cultuur is de afgelopen jaren qua hoogte 

niet veel veranderd, maar inhoudelijk (dus waar het naar toe gaat) 

wel.  

  

Om beeldende kunstopdrachten te stimuleren heeft het Rijk begin 

jaren vijftig een percentageregeling ingesteld voor de nieuwbouw van 

rijksgebouwen en onderwijsinstellingen. Deze regeling houdt in dat 

een bepaald percentage van de geraamde bouwkosten is 

gereserveerd voor een opdracht aan of aankopen van beeldende 

kunstenaars. Een efficiënt middel om de uitbreiding van kunst en 

cultuur in de samenleving te bevorderen. De gemeente Ouder-Amstel 

heeft dat voorbeeld gevolgd en in 2010 is de meest recente 

‘Percentageregeling kunst en cultuur’ vastgesteld. Middels deze 

regeling komt een 0,5% van de geraamde bouwkosten (met een 

ondergrens van € 300.000,-) op nieuwbouw, verbouw en werken 

(wegen, rotondes, bruggen, etc.) in het Reserve Cultuurfonds van de 

gemeente. Deze middelen worden na vaststelling van het krediet in 

het Cultuurfonds van de gemeente gestort en zijn met name voor de 

realisatie van kunst in de openbare ruimte, maar kunnen ook ingezet 

worden voor projecten. In het voorjaar van 2019 is vanuit deze 

middelen bijvoorbeeld het kunstwerk op de facade van het Dorpshuis 
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in Duivendrecht bekostigd. De hoogte van de middelen die 

beschikbaar zijn voor kunst in de openbare ruimte zijn afhankelijk 

van de gelden die via deze regeling in het Cultuurfonds worden 

gestort. Eind 2018 bevat het fonds € 71.099,-.   

 

 

Begroting uit nota 2013-2016 + werkelijke uitgaven 2018 2013 2014 2015 2016 2018 

Subsidie OBA € 292.855 € 292.855 PM PM € 291.612 

Subsidie Muziekschool € 40.812 € 40.812 PM PM € 10.272 

Subsidie CPOA € 7.500 € 7.500 PM PM € 7.500 

Subsidie Historisch Museum € 37.402 € 37.402 PM PM € 21.869 

Subsidie Cultuur Compagnie € 1.155 € 1.155 PM PM € 0 

Comité Viering Nationale feestdagen € 1.284 € 1.284 PM PM € 1.265 

Subsidie amateur kunstbeoefening € 3.190 € 3.190 PM PM € 0 

Incidentele regeling ‘Kunst en Cultuur’ € 15.000 € 15.000 PM PM € 15.000 

Onderhoud en opslag kunstwerken € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Totaal € 404.198       € 349.518 

            

Nieuwe initiatieven vanaf 2013           

Subsidie cultuurcoach € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 

Subsidie Coherente culturele activiteiten*     € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Subsidie gemeentelijke monumenten  € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 

Rode Loper (0,15 fte) € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 

Declaratiefonds (gedeclareerd voor cultuur)**       € 1.827 € 2.500 

Verzekeringen kunstwerken € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 

Cultuureducatie (vanuit incidentele regeling 'Kunst en Cultuur')  € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.000  

Totaal nieuwe initiatieven         € 79.150 

            

Totaal € 404.848       € 428.668 

      

Reserve Cultuurfonds     € 71.099 
 
* deze subsidie is voor de inzet van personeel en het activiteitenbudget bij de welzijnsstichting om culturele activiteiten te organiseren en uit te voeren. 
**Dit is het bedrag wat er in 2016 is gedeclareerd uit het fonds ten behoeve van kunst en cultuur 
Lege vakken: deze bedragen zijn niet exact te achterhalen en daarom niet benoemd in de tabel

 

 

Figuur 1: Begroting nota 2013-2016 en werkelijke uitgaven 2018 
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Bijlage 2: Ontwikkelingen landelijk en 

provinciaal 
 

Rijksoverheid 

Kunst en cultuur hebben een eigen intrinsieke waarde, maar ook een 

belangrijke maatschappelijke functie. Kunst verzet zich tegen 

stilstand, maar is tegelijkertijd een houvast in een samenleving die 

continue ontwikkeld en veranderd. Erfgoed laat zien waar we 

vandaan komen en is een verbindende kracht in onze samenleving, 

terwijl cultuur ook betekenis heeft voor de toekomst van ons land. 

Het kabinet stelt de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar 

voor erfgoed en investeert ook extra in cultuur en in historisch-

democratisch bewustzijn met 80 miljoen per jaar vanaf 2020.  

 

De Rijksoverheid streeft ernaar dat zo veel mogelijk mensen in 

Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Het 

cultuurbeleid 2018-2021 is uitgewerkt in vijf thema’s: 

 cultuur maakt nieuwsgierig; 

 ruimte voor nieuwe makers en cultuur; 

 een leefomgeving met karakter; 

 cultuur is grenzeloos; 

 een sterke culturele sector. 

 

Cultuur wekt nieuwsgierigheid naar het onbekende, wat zorgt voor 

creatieve ontwikkelingen bij jonge mensen. Het Rijk wil dat iedereen 

toegang heeft tot cultuur en stelt dan ook 3 euro per kind extra 

beschikbaar in de prestatiebox (bijzondere bekostiging voor het 

primair onderwijs), zodat alle basisschoolleerlingen minimaal 1 keer 

in hun schooltijd een museum kunnen bezoeken. Daarnaast wil het 

kabinet een vervolg op de huidige regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit, enkel is de manier waarop nog onbekend. In het kader van 

de kennis van de geschiedenis, waarden en vrijheden zal het 

Wilhelmus, inclusief de context daarvan waarschijnlijk vanaf 2020 op 

scholen geleerd worden. Om nieuwe vormen van cultuur, zoals 

digitale cultuur en urban arts, ruimte te geven en de diversiteit van 

het culturele leven te vergroten, zijn er verschillende cultuurfondsen 

beschikbaar. Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er ruimte 

blijft voor creativiteit in steden en dorpen om de aantrekkelijkheid 

van deze plekken te behouden. Zij sporen tevens de gemeente aan 

om een kerkenvisie op te stellen om zo te besluiten waarop ingezet 

gaat worden bij religieus erfgoed. Ook krijgen burgers en lokale 

verenigingen de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen en 

voorstellen in te dienen voor het behoud en gebruik van erfgoed in 

hun directe omgeving via Right to Challenge. Ook via het Revolving 

fund plus kan via een lage lening de restauratie van een monument 

werkelijkheid worden. De erfgoedinspectie vanuit het Rijk heeft een 

monitor ontwikkeld waar gemeenten bevraagd wordt over het beleid, 

de uitvoering, het toezicht en de handhaving. Middels deze monitor 

kan de gemeente benchmarken met andere gemeenten.  

 

Een bezoek aan een culturele activiteit draagt bij aan participatie in 

de samenleving en aan het feit dat mensen langer mee kunnen doen. 

Het kabinet hecht aan een aanpak over de grenzen van 

beleidsterreinen heen, waarbij verbinding wordt gezocht met zorg en 

welzijn, de creatieve industrie, sport, toerisme en het economisch 

beleid.  

 

Provincie Noord-Holland 

De provincie heeft in haar Kadernota ‘Cultuurbeleid 2017-2020’ 

gekozen voor een meer specifiek cultuurbeleid dat meer integraal van 

aard is, sterkere verbintenis heeft met brede gebiedsopgaven en 

daarmee een minder autonoom karakter heeft. Cultuur als autonoom 

belang verdwijnt hierdoor deels, maar deze aanpak versterkt de 

brede maatschappelijke (meer)waarde van cultuur door het leggen 

van koppelingen met brede maatschappelijke opgaven.  

 

Culturele infrastructuur en cultuurhistorie, waaronder monumenten, 

archeologie en cultuurlandschap, zijn de kerntaken van de provincie. 

Ook zet de provincie zich in voor het behoud van cultureel erfgoed en 

ontwikkeling van cultureel erfgoed, waaronder de restauratie en 

herbestemming van rijksmonumenten behoren.  

 

De provincie staat voor drie opgaven: 

1. Transformatie van het landschap; de provincie kiest voor een 

verschuiving van het accent op ‘behoud’ naar het accent op 

‘ontwikkeling’. De provincie wil gemeenten en ontwikkelaars 

stimuleren het cultuurlandschap met kwaliteit te ontwikkelen, 
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waarbij het belangrijk is bij ontwikkelingen ook cultuur, 

monumenten en archeologie integraal mee te nemen in de 

planvorming bij het ontwerp en de uitvoering.  

2. Leegstand en herbestemming; herbestemmen van het industrieel 

en religieus erfgoed is de opgave voor de komende jaren in de 

Metropool Regio Amsterdam (MRA). Restauratie en behoud 

toegankelijk houden van rijksmonumenten en provinciale 

monumenten zijn belangrijk, enkel niet altijd mogelijk. De 

ontwikkeling van erfgoed kan inspirerend en versterkend werken 

voor een groter gebied. Erfgoed kan hiermee nog meer een 

sturende factor zijn in grotere gebiedsontwikkelingen. Er wordt 

ook ingezet in duurzaamheidsmaatregelen, omdat deze bij 

kunnen dragen aan de instandhouding van monumenten en 

culturele voorzieningen.  

3. Bovenlokale regie op culturele voorzieningen: Cultuur en erfgoed 

zijn één van de belangrijkste redenen om Noord-Holland te 

bezoeken, wat vervolgens bijdraagt aan het stimuleren van de 

economie en het versterken van de (internationale) economische 

concurrentiepositie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Door bezuinigingen staan lokale culturele voorzieningen onder 

druk, terwijl de (inter)nationale publiekstrekkers in de grote 

steden groei vertonen. Om de internationale concurrentiepositie 

van de regio te kunnen behouden en versterken, is regionale 

afstemming over het aanbod noodzakelijk. Het draait niet altijd 

om de aanwezigheid van cultuur, maar om een goede (regionale) 

spreiding en goed bereikbaar netwerk van cultureel aanbod en 

voorzieningen. Dit is een van de redenen dat de provincie van 

2017-2020 incidenteel middelen beschikbaar heeft gesteld voor 

het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.  

 

Een van de recente ontwikkelingen op de bovenlokale regie is het 

lanceren van het ‘actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed4’ in de 

MRA. Er wordt door de verschillende overheden binnen de MRA 

samen gewerkt aan het bevorderen van cultuurparticipatie en het 

faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoed. 

                                           
4 Het ‘actieprogramma Kunst, Cultuur en Erfgoed’ van de MRA is hier te 

lezen: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel-id/045982cb-7839-
426b-8a1d-9b553a843b23  

Uitgangspunten zijn het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid 

en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en 

duurzaamheid en erfgoed.  

 

 

 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel-id/045982cb-7839-426b-8a1d-9b553a843b23
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel-id/045982cb-7839-426b-8a1d-9b553a843b23

