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Wat betekent de visie van de Raad voor Cultuur op het 
regionale cultuurbeleid voor de bekostiging? En wat iss
het verband met het onderzoek van Gerard Marlet (AtlasG
voor gemeenten) naar de regionale samenhang van culturelea
voorzieningen?

Bart Leurs

Bepalen, betalen en l
genieten van cultuurc
Een fuga in B, B en G Prelude 

In het cultuurbeleid spelen vele stemmen een 
rol, die allemaal de boventoon willen voeren. 
Dit kan leiden tot een kakofonie: van gevestigde 
belangen, van lobby’s, van gezelschappen, van 
‘Den Haag’, van (schaarse) budgetten, van steden 
met hun eigen agenda en van nieuwe geledingen 
die steeds harder op de deur klop pen. Het artikel 
van Rogier Brom elders in deze Boekman geeft 
een goed beeld van hoe de diverse beleids-
principes elkaar afgewisseld hebben. 
 Dit artikel is een aanzet voor een harmo-
nieuze samenwerking van drie perspectieven, 
namelijk die van de sturingsfi losofi e, de regio-
nale samenwerking en de bekostiging. Daarbij 
zijn twee constateringen van belang. Ten eerste 
worden de overheidsuitgaven voor cultuurbeleid 
voor het grootste deel niet door het Rijk, maar 
decentraal gedaan. Tabel 1 maakt dit duidelijk.
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dan Utrecht en ongeveer evenveel als Amster-
dam, in tegen stelling tot wat beweerd wordt 
(Driessen 2017). Dat neemt niet weg dat aard 
en samenstelling van voorzieningen kunnen 
ver schil len; dat is in het advies van de Raad voor 
Cultuur goed uitgewerkt. Dit komt later aan 
de orde.

Thema en expositie
In zijn advies over regionaal cultuurbeleid 
gebruikt de Raad voor Cultuur het begrip van 
het ecosysteem (Holden 2004): ‘het geheel van 
onderling verbonden netwerken in het cultuur- 
en kunstenveld’. Dit systeem functioneert juist 
door de samenhang tussen alle lagen (gesub si-
dieerde, commerciële en amateurkunst) en 
stromen van menselijk en cultureel kapitaal 
daar tussen. De Raad schrijft hierover: ‘De ver-
wevenheid van voorzieningen maakt het moge-
lijk om te sturen op samenhang, om tot een taak-
verdeling over te gaan en om het aanbod af te 
stemmen. Als gevolg hiervan zijn in zo’n stede-
lijke regio vrijwel altijd verschillende overheden 
betrokken. De benadering gaat dus uit van 
samen werking tussen gemeenten en provincies 

 Weliswaar zijn deze posten niet geheel ver-
gelijk baar omdat de afbakening per over heids-
laag net iets anders is, maar dit verandert niet veel 
aan de teneur: voor de bekostiging van cultuur 
moet zeker ook naar provincies en gemeenten 
gekeken worden. Dit werd al eerder door de Raad 
voor Cultuur opgemerkt (Raad voor Cultuur 
2015).
 Ten tweede zijn de uitgaven voor cultuur-
beleid niet alleen gedecentraliseerd, maar ook 
reeds lang geregionaliseerd. Dat blijkt uit fi guur 1, 
die gebaseerd is op de verdeling van het 
gemeente     fonds.2 
 Dit kostenpatroon is bijna een-op-een af te 
beelden op de nieuwe gemeentekaart van Atlas 
voor gemeenten (Marlet et al. 2014): de uitgaven 
voor cultuur concentreren zich in centrum steden. 
Tegelijkertijd prikt dit kaartje enkele mythes 
door. Zo blijkt dat niet alleen (rand)stedelijke 
gemeenten cultuurbudget vrijmaken, maar juist 
ook grotere gemeenten in ‘rand land’ (Bock et al. 
2017), zoals Venlo, Deven ter en Goes. Verder 
komt naar voren dat het rijksgeld ook buiten de 
Randstad landt. Eindhoven krijgt vanuit het 
gemeentefonds bijvoorbeeld meer toebedeeld 

Rijk Provincies Gemeenten

BIS: ± 380 Cultuur: 247 Cultuurpresentatie, -productie en 
-participatie: 1005

Vierjaarlijkse instellingen: ± 230 Maatschappij/bibliotheekwerk: 80 Musea: 219

Vierjaarlijkse fondsen: ± 230 Cultureel erfgoed: 76

Overig: ± 100

Verplichtingen: 944 Begrote lasten: 327 Begrote lasten: 1300

Tabel 1: Begrote lasten voor cultuurbeleid 2017 (in miljoenen euro’s).
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016; CBS Statline1
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hoofd vragen van belang: Wat is de schaal van de 
opgave: gemeente, regio, provincie of het Rijk? 
Wat is de sturingsfi losofi e: is die centralistisch 
(met weinig beleidsvrijheid voor decentrale 
overheden), is die functioneel ingericht of is die 
juist bottom-up (met veel beleidsvrijheid voor 
decentrale overheden)? En hoeveel verschil 
mag er zijn tussen regio’s (of gemeenten)?
 De mate van beleidsvrijheid bepaalt wie er 
aan het stuur zit: als het Rijk veel regels stelt, 
heeft het de sturingsmogelijkheden en is het 
fi nancieel eerstverantwoordelijk. Als decentrale 
overheden echter beleidsvrijheid hebben, dan 
hebben zij die mogelijkheden en fi nanciële 
verantwoordelijkheid. Wie bepaalt, betaalt.
 Het toegestane verschil bepaalt hoe sterk de 
rijksoverheid de fi nanciële uitgangspositie tussen 
decentrale overheden en regio’s gelijk moet 
trek ken. Bij weinig verschil moeten zij dezelfde 

en het Rijk, en breekt met het idee dat iedere 
gemeente of provincie het alleen kan opknap-
pen’ (Raad voor Cultuur 2017). En juist bij deze 
taakverdeling is niet duidelijk welke overheids-
laag waarvoor fi nancieel verantwoordelijk is. 
Dit sluit aan op het eerdere advies van de Raad 
(Raad voor Cultuur 2015), dat leest als een 
oproep om de geldstromen vanuit verschillende 
overheden beter op elkaar af te stemmen. Hoe 
zou een verheldering van fi nanciering vorm 
kunnen krijgen? 

Cadenza
De Raad voor het Openbaar Bestuur neemt als 
uitgangspunt dat de fi nanciering de bestuurlijke 
verhouding volgt. De fi nanciering moet op zijn 
beurt aansluiten op de opgave (Raad voor de 
fi nanciële verhoudingen 2017). Hiervandaan 
zijn de volgende drie politiek-bestuurlijke 

Figuur 1: Verdeling gemeentefonds voor cultuur en 
ontspanning (euro per inwoner).
Bron: Gemeentefonds 2017
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Gelijke fi nanciële uitgangspositie Verschil in fi nanciële 
uitgangspositie

Weinig beleidsvrijheid (top-down) Geoormerkte uitkering van het Rijk Prijzen, heffi ngen, geoormerkte 
rijksuitkering

Veel beleidsvrijheid (bottom-up) Gemeentefonds Eigen inkomsten en 
gemeentebelastingen

Tabel 2. Aangewezen bekostigingswijze per politieke keuze.

fi nanciële armslag hebben, en moet het Rijk veel 
geld herverdelen tussen gemeenten en regio’s. 
Dit staat bekend als verevening. Het hierboven 
genoemde gemeentefonds is een verevenings-
instrument: het stelt alle gemeenten in dezelfde 
fi nanciële uitgangspositie. Als er echter verschil 
mag zijn, speelt verevening minder en houden 
gemeenten en regio’s meer hun eigen broek op 
– en behouden ze hun inkomsten zelf. 
 Voor elke bestuurlijk-politieke keuze volgt 
de meest aangewezen bekostiging, zie tabel 2. 
Wanneer je vanuit deze bekostigingsprincipes 
de fi nanciering van het cultuurbeleid bekijkt en 
het advies van de Raad leest, lijkt de daarin 
voor  gestelde relatie tussen beleidsdoel en 
fi nanciële sturing – bepalen en betalen – bij het 
cultuurbeleid in het ongerede geraakt te zijn. 

Doorwerking
Het cultuurbeleid moet dus regionaal vorm 
krijgen, zo concluderen betrokkenen, en in de 
context van het advies van de Raad voor Cultuur 
een harmonische bekostigingswijze krijgen. 
Wat zouden de antwoorden op bovenstaande 
vragen zijn als het concept van de cultuurregio 
gevolgd wordt?

• Wat is de sturingsfi losofi e? Volgens de Raad 
voor Cultuur moet die niet meer centraal zijn 
en uitgaan van aanbod–spreiding–afname, 
maar bepaalt juist de regionale vraag, het eco-
systeem, het aanbod. Veel beleidsvrijheid dus.

• Moet het Rijk kaders stellen? Waarom, en zo 
ja, hoe? Vanuit de benadering van het culturele 
ecosysteem zou er eerder sprake moeten zijn 
van het borgen van randvoorwaarden, waar-
binnen de regio’s zelf doel en middel kunnen 
vormgeven.

• Als gekozen wordt voor matching van regio-
nale plannen, moeten beleidsmakers beseffen 
dat dit op gespannen voet staat met ‘wie 
bepaalt, betaalt’. Het dreigt een spelletje 
‘besturen bij de buren’ te worden: plannen 
maken, eigen geld erbij en dan hopen dat je 
daarmee doet wat Den Haag beoogt. Dit kan 
voor onhelderheid, maar ook voor handjeklap 
zorgen, en daarmee voor onvoorspelbare 
fi nan ciering. Het Rijk zou alleen moeten 
meebetalen aan regionale opgaven als er een 
doorslaggevend (boven)nationaal belang is.
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Keten
Dit zijn voorzieningen om het culturele kapitaal 
tot wasdom te laten komen: vakopleidingen, 
onder nemers, ateliers, theaters, festivals. Deze 
hebben een bovengemeentelijke of (sub)regio-
nale schaal. Afstemming binnen de regio is 
hierbij noodzakelijk. In de sturing moet erkend 
zijn dat de verwevenheid tussen de lagen 
cruciaal is voor het ecosysteem. Maar aan-
wending van belastinggeld moet democratisch 
gelegitimeerd zijn, en wel zo dichtbij mogelijk 
– de gemeenteraad dus. Verlengd lokaal bestuur 
is het meest geëigende middel: gemeenten en 
provincies werken regionaal met elkaar samen 
en leggen budget in, maar hun leden hebben 
het laatste woord over beleid en budget. Kortom, 
regionaal cultuurgeld moet niet apart gezet 
worden, maar de gemeenteraad moet erover 
blijven gaan: het gaat immers om belastinggeld. 
De provincie neemt de regie indien nodig. 
 Logisch gevolg is dat bekostiging in beginsel 
vanuit de algemene middelen van provincies en 
gemeenten plaatsvindt. Waar het nationaal belang 
geraakt wordt, kan het Rijk zijn rol nemen, maar 
alleen als medeoverheid en -bekostiger, niet als 
hoofdbepaler en -betaler.

Top
Deze voorzieningen en uitingen hebben een grote 
uitstraling, soms zelfs internationaal. Denk aan 
grote productiehuizen, topmusea of een inter-
nationaal vermaard festival. Afstemming binnen 
de regio is noodzakelijk, via verlengd lokaal be-
stuur. Maar deze toplaag heeft ook een (boven-) 
landelijke uitstraling. Vanwege het natio  naal 
belang bepaalt en betaalt het Rijk mee, bijvoor-
beeld via de fondsen. 
 Zo wordt recht gedaan aan de sturingsfi losofi e 
van de Raad voor Cultuur: cultuurbeleid wordt 
bottom-up ontwikkeld. Daar past bij dat gemeen-
  ten en provincies zelf mogen kiezen,  en ook zelf 
betalen. Maar omdat ze hiervoor geld uit het 
gemeente- en provinciefonds krijgen, is elke 
regio in staat tot een gelijkwaardig voor-
zieningen  niveau. En waar er een boven regionaal 
of nationaal belang is, bepaalt het Rijk mee en 
draagt het mede de kosten.
 Als deze uitgangspunten gevolgd worden, 
zal dat helderheid en rust brengen in beleid en 
fi nanciering. En dat is belangrijk voor een 
gezonde en bloeiende sector. •

Finale
Het concept van de ‘lagen’ in het ecosysteem 
dat de Raad voor Cultuur introduceert, is een 
uitstekend aangrijpingspunt voor de toekomst 
van cultuurfi nanciering; er kunnen dan namelijk 
twee gezonde bestuurlijke principes worden 
gehanteerd. Het eerste is dat betalen, bepalen en 
genieten zoveel mogelijk moeten samenvallen. 
Het tweede, in het verlengde hiervan, is dat de 
democratische verantwoording over het beste den 
van belastinggeld zo dicht mogelijk bij de burger 
moet plaatsvinden. Dat betekent dat als het even 
kan, de gemeente die taken voor de burger uit-
voert en de gemeenteraad – democratisch geko-
zen door zijn inwoners – bepaalt hoeveel dat 
mag kosten. En omdat de gemeenteraad demo-
cratisch gekozen wordt, is zo de demo cra tische 
legitimatie geborgd over de aanwending van 
belastinggeld.
 Dat betekent dat bij elke laag zijn eigen demo  -
cratische orgaan hoort, met zijn eigen reikwijdte 
van cultuurbeleid en zijn eigen sturingsfi losofi e. 
De Raad voor Cultuur volgend, zou dit er als 
volgt uit kunnen zien.

Basis
Dit zijn voorzieningen zoals streekmusea, 
amateurkunstpodia, bibliotheken, zoals die 
in alle gemeenten aanwezig zijn. De sturings-
fi losofi e is hierbij de huidige: houd ze zo dicht 
mogelijk bij de burger, dus bij gemeenten. Het 
Rijk staat op afstand met wet- en regelgeving.
 De bekostiging kan dan volgens tabel 2 het 
beste uit de gemeentelijke algemene middelen 
plaatsvinden: het gemeentefonds en eigen 
belas tingen en inkomsten. Zo vallen nut en 
offer het beste samen.

Betalen, bepalen en genieten 
moeten zoveel mogelijk 
samenvallen
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Noten
1 Voor gemeenten: opendata.cbs.nl/

statline/#/CBS/nl/dataset/83572NED/
table?ts=1516888669617. Voor provin-
cies: opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
dataset/83640NED/table?ts=15168887  
80846

2 Het gemeente- respectievelijk provincie-
fonds is een vrij besteedbare rijks-
uitkering aan gemeenten respectievelijk 
provincies. Met ongeveer 50 procent 
van de totale inkomsten is dit fonds de 
belang rijkste inkomstenbron. Het wordt 
verdeeld op grond van objectieve fac-
toren die het patroon van nood zakelijke 
kosten van gemeenten verklaren. Deze 
verdeelmaatstaven worden niet geacht 
de werkelijke uitgaven voor 100 procent 
te repro duceren: naast noodzakelijke 
kosten zijn er eigen beleidskeuzes van 
gemeenten. Ze vormen echter wel een 
objectieve verklaring voor het uitgaven-
patroon van alle gemeenten. De maat-
staven die het kostenpatroon voor 
cultuur bepalen zijn vooral het aantal 
inwoners, het aantal huishoudens, de 
centrumfunctie en de historische kernen. 
Zie bijvoor beeld: Memorie van Toe lich-
ting Finan ciële-verhoudingswet, Tweede 
Kamer stuk 1995-1996, Kst. 24 552, nr. 3.
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