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Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Mevrouw Drs. K.H. Ollongren 

 

 

 

Amsterdam, 12 mei 2020 

 

 

Geachte minister Ollongren, 

 

Deze week vergadert u in het kabinet en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

o.a. over een tweede steunpakket en doeluitkeringen in het Gemeentefonds vanwege de 

coronacrisis. Ter voorbereiding hierop brengen wij graag het volgende onder uw aandacht. 

 

Om de regionale culturele infrastructuur overeind te houden staan gemeenten en provincies 

voor een grote financiële uitdaging. Zeer urgent is de problematiek van de betaling van 

huurpenningen, na personele lasten de grootste kostenpost in de exploitatie van culturele 

instellingen. Door de tijdelijke sluiting maken deze organisaties en hun gebruikers niet of 

minder gebruik van hun huisvesting. Niettemin betalen zij daar wel volledige 

huisvestingslasten voor. Wij doen een beroep op u om tot afspraken te komen voor 

compensatie van de huisvestingslasten van culturele instellingen inclusief repetitie/ 

werkruimtes voor makers1. Dit als onderdeel van een steunpakket met de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg en als onderdeel van een 

bestuursakkoord; het gaat om een door de expertisewerkgroep van de taskforce 

onderbouwde schatting van ongeveer € 15 miljoen per week.   

 

Onze sector staat daarin niet alleen: ook de NS pleit voor een dergelijke tegemoetkoming 

voor het spoor en in de sport is recent een vergelijkbaar akkoord over accommodaties 

gesloten. Ook de Raad voor Cultuur adviseerde op 6 april jl. om huren van culturele 

instellingen kwijt te schelden.  

 

Wij dringen erop aan om deze compensatie in de vorm van een doeluitkering aan 

gemeenten en provincies vorm te geven. Daarmee kan snel tot uitvoering worden 

overgegaan en worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Bovendien stelt 

een dergelijke uitkering gemeenten in staat om in gesprek met de culturele instellingen tot 

maatwerk te komen.  

 

 

 

 
1 Recent wezen de Kunstenbond en Platform BK hier ook op. 
https://www.kunstenbond.nl/home/374/kunstenbond-en-platform-bk-vragen-om-een-huurakkoord 

https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/brieven/2020/04/06/brief-aan-minster-van-engelshoven-gevolgen-coronacrisis
https://www.kunstenbond.nl/home/374/kunstenbond-en-platform-bk-vragen-om-een-huurakkoord
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Er is kamerbreed aangedrongen om ‘alles op alles te zetten om de culturele sector door de 

crisis heen te loodsen’. De moties die de Tweede Kamer gedurende deze crisis bij herhaling 

heeft aangenomen zien wij als belangrijke steun voor bovenstaand pleidooi. Net als 

overigens de steun van publiek en samenleving.  

 
Vanzelfsprekend zijn wij van harte bereid om bovenstaande punten verder toe te lichten.  
U kunt hiervoor contact opnemen met Marianne Versteegh, 
marianneversteegh@kunsten92.nl (06 205 39 92 99). 
 
 
Met vriendelijke groet, namens 
Taskforce culturele en creatieve sector  
 

Federatie Creatieve Industrie  
Federatie Cultuur  
Creatieve Coalitie 
Kunsten ’92   
Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 
 

Jan Zoet, voorzitter 
 
 
Kunsten ’92 is dè belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur, erfgoed- en creatieve 
sector, met 370 leden uit alle disciplines. Federatie Creatieve Industrie is de 
belangenbehartiger voor de creatieve industrie (BNA, BNO, DGA, DDD, MODINT, 
Buma/Stemra, NAPA, NCP, Dupho). De Federatie Cultuur bundelt de branche- en 
werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor 
de kunsten, podia en orkesten. Het Erfgoedplatform verenigt een groot aantal organisaties 
die staan voor de belangen van roerend, onroerend, materieel en immaterieel erfgoed. De 
Creatieve Coalitie verenigt 36 belangen- en beroepsverenigingen van individuele makers en 
vertegenwoordigt 46.000 creatieve professionals. 
 

 

  

cc. 

Minister van OCW 

VNG (voorzitter J. van Zanen, G4, G40 en L. Jongmans) 

Woordvoerders cultuur Tweede Kamer 

Raad voor Cultuur  
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