
 

 

 

 

WGO Cultuur en Corona    

  
 

Op 14 juni voert u een debat met de 

minister van Cultuur over Cultuur en 

Corona. Graag geven wij u enkele 

opmerkingen mee vanuit de provincies. 

 

 

 

 

 

Versoepelingen Kunst- en Cultuursector 
De provincies verwelkomen het op 5 juni zetten van stap 3 van het openingsplan. Vanaf dan mogen onder 

andere theaters, concertzalen en musea hun deuren weer openen voor bezoekers. Ook de mogelijkheden 

voor bibliotheken en kunst- en cultuurbeoefening zijn verruimd. Dit sluit mooi aan bij de oproep op 20 mei 

jl. van het IPO om kunst en cultuur het podium geven voor het herstel van Nederland. Wij hopen dat die 

sector ook voorrang krijgt in de verdere stappen van het openingsplan. In de plannen van het kabinet 

missen wij nog wel het van tafel krijgen van het onderscheid dat nu wordt gemaakt tussen toegang tot 

horeca en theater en tussen toegang tot winkels en musea. Daarnaast sluiten we ons aan bij de oproep 

van de Raad voor Cultuur dat de huidige Testwet niet langer dan noodzakelijk zal worden gehanteerd en 

maatwerk voor de cultuursector van belang is.  

➢ Wij vragen u zich te scharen achter onze oproep om de musea, de theaters, de podia, de 

bioscopen, de vloeren, de zalen, ook na het zetten van stap 3 in het openingsplan, voorrang te 

geven. 

➢ Wij pleiten voor maatwerk bij de toepassing van het testen voor toegang voor culturele 

instellingen.  

 

Voortzetting steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie  
Ook verwelkomen de provincies de voortzetting van het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie 

in het derde kwartaal van 2021. Dit steunpakket zal bijdragen aan het overeind blijven van de culturele 

infrastructuur en het behoud van banen. Voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen is 25 

miljoen euro beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen 45 miljoen euro. Er wordt gesproken van 

51,5 miljoen voor gemeenten en provincies. We gaan er bij dit bedrag van uit dat zowel de gemeenten als 

de provincies gebruik kunnen maken van dit bedrag. Zeker met het oog op de provinciale musea zijn 

aanvullende middelen voor de provincies gewenst.  

➢ Wij pleiten voor een passende verdeling van de extra steunmiddelen voor gemeenten en 

provincies.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Cultuur als onderdeel van economisch herstel & nieuw regeerakkoord 
Cultuur is geen luxeproduct nadat al het andere op orde is. Het is een essentieel onderdeel van het herstel 

van onze samenleving. We hebben vanaf maart vorig jaar veel sociale contacten gemist. Verenigingen, juist 

ook die voor cultuur, spelen een belangrijke rol in de verbinding in de wijken en dorpen. Geef meer ruimte 

aan verenigingen voor amateurkunst, zij spelen een essentiële rol in het leggen van verbindingen tussen 

groepen mensen. Samen muziek, theater, toneel, beeldende kunst maken: het is cement en medicijn 

tegelijk voor een opkrabbelende samenleving. Dat geldt evenzeer voor de professionele kunsten. De 

provincies hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt met gemeenten en Rijk om de culturele 

sector overeind te houden. Het is van belang dat de overheden gezamenlijk een herstelplan voor de 

langere termijn opstellen om te zorgen dat de cultuursector een duurzame toekomst heeft.    

Investeer in cultuur voor iedereen; zeker niet-(Rijks)gesubsidieerde instellingen hebben zware klappen 

opgelopen door de Corona crisis. De oproep van de Raad voor Cultuur om extra te investeren in cultuur en 

daarbij aanvullend 80 miljoen in de regio te investeren ondersteunen we van harte.  

➢ Trek samen met provincies en gemeenten op om een herstelplan voor de cultuursector op te 

stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor meer informatie: Susan Cohen Jehoram  06-41900345 

mailto:scohenjehoram@ipo.nl

