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FINANCIËLE BOUWSTENEN HERSTEL & VERNIEUWING CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR 
18 november 2021 
 

INCIDENTEEL  
  
HERSTEL INFRASTRUCTUUR 

• Verlenging Cultuurnotaperiode met 2 jaar (rust en ruimte)     € 50 miljoen 

• Versterking lokale en provinciale infrastructuren, 2 jaar     € 50 miljoen  

• Stimulering nieuw talent (dat geen vlieguren heeft kunnen maken)    € 15 miljoen      
 

HERSTEL ARBEIDSMARKT 

• Inhaalslag fair pay via instellingen, organisaties, producenten  | Binnen Cultuurnota  € 25 miljoen  

• Idem buiten Cultuurnota          PM 
 

VERGROTING PUBLIEKSBEREIK/EDUCATIE 

• Digitale transitie en innovatie gericht op publiekspresentatie en bereik    € 10 miljoen 

• Digitalisering van filmtheaters/filmhuizen/arthouses      €   6 miljoen  

• Stimuleringsmaatregelen publieksbereik podia       € 20 miljoen 

• Stimulering publieksbereik gemeentelijke/provinciale musea     € 20 miljoen 

• Museumbezoek voor scholen         € 20 miljoen 
 

AANVULLEND FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM TER VERDUURZAMING VAN DE SECTOR 

• Leenfaciliteit Cultuur + Ondernemen         € 60 miljoen 

• Revolverend fonds voor alle audiovisuele producties met een productieverzekering 
Dat een vangnet vormt voor onvoorziene extra kosten als gevolg van een pandemie  € 20 miljoen 

• Garantie- of suppletie-regeling bij tegenvallende kaartverkoop       
Van niet- gesubsidieerde podiumkunsten       PM 

• Indemniteitsregeling: garantstelling tot 100% voor museale collecties  
Voor een periode van 4 jaar         PM 

  



 2 

 

• Noodfonds voor musea die in hoge mate afhankelijk zijn van internationaal bezoek  € 50 miljoen 

• Overbrugging implementatie van wetgeving nieuwe culturele AV-producties:   € 25 miljoen  
Hiermee dragen eindexploitanten financieel bij aan nieuwe culturele AV-producties  
Van eigen bodem en het zichtbaar maken ervan. 

 
STRUCTUREEL 

 
VERSTERKING INFRASTRUCTUUR         € 185 miljoen 
• Een fijnmaziger culturele infrastructuur, versterking keten:       

• Verbreding en betere spreiding landelijke cultuur,  

• Inclusief amateurkunstvoorzieningen, educatie en talentontwikkeling 
 

VERSTERKING ARBEIDSMARKT         € 100 miljoen  

• Implementatie Fair Practice | Binnen Cultuurnota 

• Idem buiten Cultuurnota          PM 

• Arbeidsmarktagenda, Commissie Borstlap, Sociale Zaken     PM 
 
BIBLIOTHEKEN           € 95 miljoen 

• Inclusief programma’s voor leesbevordering 
 

CULTUUREDUCATIE 

• €15,- voor ieder kind tussen 4 en 18 jr.         PM 
 

ERFGOED              

• Versterking aankoopfonds         € 25 miljoen 

• Verduurzaming en huisvesting musea        € 16 miljoen 

• Verduurzamingsbudgetten gemeentelijke en particuliere musea en podia   PM 

• Digitalisering musea          € 25 miljoen 
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AV INVESTERINGSAGENDA           

• Aansluiting tussen het cultuurbeleid en het filmbeleid van de publieke omroep:   €   5 miljoen  

• Uitbreiding van de succesvolle Production Incentive voor high-end series    € 12,5 miljoen  

• Versterking van de landelijke en regionaal gespreide infrastructuur  
Voor talentontwikkeling en productie in de audiovisuele sector     € 6,5 miljoen  

• Implementatie van wetgeving opdat eindexploitanten financieel  
bijdragen aan nieuwe Nederlandse culturele AV-producties en het zichtbaar  
maken ervan. Dit levert tenminste € 25 miljoen per jaar op (de bij incidenteel  
genoemde overbrugging van € 25 miljoen is dan niet meer nodig). 

 

STIMULERING MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE 

• Innovatiestimuleringsbudget maatschappelijke innovatie      € 10 miljoen 
 

BETER BENUTTEN VAN KANSEN IN EUROPA 

• Matchings/cofinancieringsfacilteit voor EU-projecten/ subsidies    € 10 miljoen 
 

ONDERSTEUNING ONDERNEMERSCHAP EN KENNISONTWIKKELING     € 7 miljoen 

• Financiering, samenwerking, digitalisering en internationalisering 

• Ontwikkeling innovatieagenda gericht op nieuwe verdienmodellen        
 
 
 
Bronnen:  
Investeringsagenda Raad voor Cultuur 
Investeringsagenda AV 
Notitie Cultuur + Ondernemen 
Notitie Museumvereniging 
Notitie Taskforce CCS 
 
 


