
8

Hoe kun je de kosten en baten van culturele voorzieningen
zo regelen dat iedereen er in gelijke mate van profi teert?
Atlas voor gemeenten doet een poging met het ontwikkelen
van een nieuwe gemeentekaart van Nederland.

Cultuurbeleid op
regio niveau leidt tot
optimale verdeling
van publiek geld1

Gerard Marlet

e ontwikkeling van steden en regio’s in 
Nederland is het best samen te vatten als 

‘de triomf van de stad’, naar het gelijknamige 
boek van de Amerikaanse econoom (Glaeser 
2011). Hij constateerde dat mensen met een 
hoge opleiding en een relatief hoog inkomen in 
toenemende mate naar de stad trokken. Zij 
konden het zich permitteren in de stad te gaan 
wonen om te genieten van alle leuke dingen die 
daar zijn en van de keuzevrijheid die je daar had 
als het gaat om een baan, een geschikte partner, 
et cetera. Glaeser noemde dit de agglomeratie-
voordelen van de stad. Deze ontwikkeling 
voltrok zich sinds halverwege de jaren negentig 
ook in Nederland. Het aandeel hoger opgeleiden 
onder de bevolking in de steden ligt inmiddels 
structureel hoger dan in niet-stedelijke 
gemeenten en neemt er bovendien in de tijd 
meer toe. 
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heid ook de aanwezigheid van culturele instel-
lingen. Het culturele aanbod bepaalt in grote 
mate de verschillen tussen steden, en daarmee 
ook de verschillen in aantrekkingskracht. Dat is 
niet alleen belangrijk voor de stad zelf, maar ook 
voor haar omgeving. Er wordt vaak een tegen-
stelling gecreëerd tussen stad en ommeland. 
Niet-stedelijke gemeenten denken dat als het 
over stedelijke regio’s gaat en het belang van de 
centrumstad, die centrumstad de gemeente komt 
opslokken. Die angst is van alle tijden, daarom 
houden gemeenten zodra ze het voor het zeggen 
hebben bij herindelen, het liefst de centrumstad 
buiten de deur. 
 Echter, een sterke stad leidt tot een sterke 
regio. Dat is onder andere op te maken uit de 
migratiebalans. Mensen tot 30 jaar trekken 
massaal naar de steden om te studeren et cetera. 
Maar voor de leeftijdscategorie daarna is het 
saldo negatief. Er gaan meer mensen van boven 
de 30 de stad uit dan dat erin komen. Wat opvalt 
is dat mensen die bijvoorbeeld tot hun 30ste in 
Amsterdam hebben gewoond, als ze kinderen 
krijgen en de stad willen verlaten, niet de regio 
verlaten en bijvoorbeeld naar Capelle aan den 
IJssel gaan, maar naar Abcoude of een ander 
dorp of gemeente in de buurt van Amster dam. 
Ook 30-plussers die uit Rotterdam of Groningen 
vertrekken, blijven in de buurt van die stad. 
 Daaruit valt al af te leiden dat een regio 
gebaat is bij een sterke centrumstad met een 
groot aantal voorzieningen, waaronder culturele. 
De angst dat de grote stad het dorp opslokt, is 
dus ongegrond. En natuurlijk is het zo dat die 
centrumstad er heel anders uitziet qua aanbod 
aan (culturele) voorzieningen dan de dorpen 
eromheen. Zo ligt bijvoorbeeld het aantal 
uitvoeringen in de podiumkunsten per 1000 
inwoners in de steden een factor 5 hoger dan in 
de dorpen eromheen. Dat is helemaal niet erg, 
want het leidt tot een optimale allocatie van 
zowel voorzieningen als mensen. Moet er in 
bijvoorbeeld Oosterhout wel een schouwburg 
zijn als het Chassé Theater in Breda in ongeveer 
10 minuten met de bus te bereiken is? Geen 
plaatselijke, kleine theaters exploiteren is een 
vrij logische uitkomst als je het aanbod op regio-
niveau gaat organiseren. Er speelt in de dorpen 
en kleine gemeenten veel sentiment bij deze 
beslissing, maar het is maatschappelijk gezien 
niet zo’n rare uitkomst. Het is van alle tijden dat 

‘Paradox of urban triumph’
Die ontwikkeling is niet van alle tijden. Er was in 
de jaren zeventig en tachtig juist sprake van sub-
urbanisatie. Wie het zich kon permitteren, verliet 
zo snel mogelijk de stad om op zoek te gaan naar 
een huis met een tuin in bijvoorbeeld Almere, 
om van daaruit op en neer te rijden naar het werk 
in Amsterdam. De hoofdstad verloor een kwart 
van zijn bevolking. Op dit moment wonen op 
het grondgebied van de huidige gemeente 
Amster dam nog steeds minder mensen dan in 
1968 het geval was. Halverwege de jaren tachtig 
beweerden sommige wetenschappers dat de stad 
op een gegeven moment niet meer zou bestaan 
(zie onder andere Cairncross 1997, Drucker 1989, 
Toffl er 1980, Naisbitt 1995 en Negroponte 1995). 
Ontwikkelingen zoals steeds sneller en goed-
koper transport en de opkomst van internet 
zouden het forenzen mogelijk maken om verder 
van de werkplek te wonen. Maar die voor-
spelling is dus niet uitgekomen. Glaeser noemt 
dat de ‘paradox of urban triumph’. Voor de kans 
op een geschikte baan en een fatsoenlijk salaris 
hoef je niet in het centrum van Amsterdam te 
wonen; vanuit bijvoorbeeld Almere of Abcoude 
zijn evenveel banen goed bereikbaar.

De aantrekkelijke stad
Waarom verspreiden mensen zich niet over de 
ruimte, maar trekken ze naar de stad, het liefst 
zo dicht mogelijk bij het centrum daarvan? Dat 
is onder andere te verklaren door het aanbod dat 
zich in die stedelijke centra concentreert. Denk 
aan een grote variëteit aan winkeltjes, restaurants, 
et cetera. Maar ook kunst en cultuur dragen 
daar aan bij. Glaeser laat zien, zoals ook Atlas 
voor gemeenten doet, dat het woongedrag van 
mensen steeds meer wordt gestuurd door de 
locaties van voorzieningen. Mensen zoeken in 
hun directe omgeving veel keuzevrijheid in 
vrijetijdsbesteding, op elk gewenst moment van 
de dag of week, bij voorkeur in een authentieke 
historische omgeving die rijk is aan kunst en 
cultuur. Dat matcht perfect met de bevolkings-
ontwikkeling, met name van het aandeel hoger 
opgeleiden de laatste jaren. Dus juist op die 
plekken waar het culturele aanbod groot is, zijn 
mensen in toenemende mate gaan wonen. En 
dat noemen we dan de aantrekkelijke stad. 
 Tot de determinanten van die aantrekkelijke 
stad behoort naast bijvoorbeeld werk gelegen-
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kosten-/batenanalyse van de cultuurbegroting 
van de stad. Er is gekeken naar: wat stopt de 
gemeente aan geld in de cultuursector, en wat 
komt daar aan maatschappelijke baten voor 
terug? Daar kwam uit dat de gemeentelijke 
subsidies iets hoger zijn dan de maatschappelijke 
baten die daaruit voortkomen. Dat lijkt op het 
eerste gezicht slecht nieuws, maar als je de regio 
erbij trekt – dus welk deel van die baten komt 
elders terecht, niet in de stad Nijmegen maar 
erbuiten – dan is het saldo positief. Dan betaalt 
iedere euro die de gemeente Nijmegen in kunst 
en cultuur stopt zich minimaal terug en zijn de 
maatschappelijke baten zelfs ietsje hoger dan de 
maatschappelijke kosten. 
 Het is bij dit soort analyses, maar dus ook wat 
betreft de praktijk, van belang na te denken over 
wie betaalt en wie geniet. Dat moet in de meest 
ideale situatie dezelfde persoon zijn of dezelfde 
entiteit om tot een optimaal investeringsniveau 
te komen en ook tot een optimale allocatie van 
die investeringen. Uit onderzoek blijkt dat de 
meeste steden redelijk goed weten hoeveel geld 
ze in kunst en cultuur moeten stoppen. Meestal 
is het saldo van kosten en baten rond de nul 
of licht positief. Daaruit kun je concluderen dat 
het investeringsniveau van gemeenten redelijk 
in overeenstemming is met de voorkeuren van 
hun bevolking. Lokale overheden weten heel 
goed wat hun bevolking nodig heeft, en kunnen 
zelf prima die afweging lokaal maken of er 
geld naar kunst en cultuur moet of dat er meer 
behoefte is aan een zwembad of groen voor-
zienin gen. Inves te ringen in kunst en cultuur 
kun je verantwoor den met zo’n kosten-/baten-
analyse, mits je ook de regio meeneemt.

Nieuwe gemeentekaart
Bovenstaand onderzoek lag in het verlengde 
van het idee bij Atlas voor gemeenten om tot 
een soort landkaart van Nederland te komen in 
de ideale situatie. Kun je heel technocratisch, 
puur vanuit de data en algoritmen, tot een plaatje 
van Nederland komen dat volledig gebaseerd is 
op de voorkeuren van mensen? Oftewel: waar 
wonen mensen, waar werken ze, waar maken ze 
gebruik van voorzieningen? Zo is gekeken naar 
waar ze naar het ziekenhuis gaan, waar naar 
school, waar ze winkelen en waar ze naar het 
theater gaan, waar ze gebruikmaken van de 
culturele voorzieningen. Op basis daarvan is een 

de centrumstad dingen biedt die de omliggende 
plaatsen niet kunnen bieden omdat het schaal-
niveau en de kritische massa daar te klein is. 

Kosten-/batenanalyse
Zo heeft Atlas voor gemeenten onderzoek 
gedaan naar de reikwijdte van het culturele aan-
bod in Nijmegen, in dit geval voor de podium-
kunsten (Marlet et al. 2017). Het onderzoek 
richtte zich op welk deel van de inwoners van 
bepaalde gemeenten voor podiumkunsten 
– dus voor bezoek aan schouwburgen, concert-
gebouwen en poppodia – aangewezen is op 
de stad Nijmegen. Bijna 100 procent van de 
inwoners van Nijmegen is voor bezoek aan uit-
voeringen in podiumkunsten in eerste instantie 
aangewezen op de eigen stad, dat is logisch. Er is 
altijd een soort avant-garde, ook in Nijmegen, 
die liever naar een concert in Amsterdam gaat, 
maar dat is maar een heel klein gedeelte. In de 
dorpen rond Nijmegen is een heel hoog percen-
tage bezoekers/ belangstellenden voor het aan-
bod aan podium kunsten afhankelijk van deze 
stad (voor Berg en Dal, Beuningen en Wijchen is 
dat ongeveer 90 procent, voor gemeenten als 
Cuijk, Lingewaard en Overbetuwe is dat 50-70 
procent). En dat strekt zich in het geval van 
Nijmegen zelfs uit over de landsgrenzen, naar 
gemeenten als Kleve en Emmerich.
 Op basis van deze bevindingen is het logisch 
het cultuurbeleid niet alleen binnen gemeente-
grenzen te organiseren, maar ook op het niveau 
van de regio. Dat leidt volgens economen niet 
alleen tot een groter verzorgingsgebied en meer 
fi nanciële slagkracht, maar ook tot een optimale 
allocatie van publiek geld. Voor Nijmegen heeft 
Atlas voor gemeenten een dergelijke berekening 
gemaakt: een zogenoemde maatschappelijke 

Uit onderzoek blijkt dat 
de meeste steden redelijk 
goed weten hoeveel geld ze 
in kunst en cultuur moeten 
stoppen
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srenownI etneemeG
1. Amsterdam en omstreken 1.756.719
2. Rotterdam en omstreken 1.490.517
3. ’s-Gravenhage en omstreken 894.839
4. Utrecht en omstreken 868.747
5. Groningen en omstreken 610.231
6. Eindhoven en omstreken 587.359
7. Nijmegen en omstreken 457.165
8. Amersfoort en omstreken 451.320
9. Zwolle en omstreken 413.370
10. Haarlem en omstreken 406.134
11. Breda en omstreken 397.788
12. Tilburg en omstreken 394.678
13. ’s-Hertogenbosch en omstreken 387.217
14. Leiden en omstreken 384.174
15. Arnhem en omstreken 378.023
16. Alkmaar en omstreken 370.573
17. Leeuwarden en omstreken 295.195
18. Ede en omstreken 283.651
19. Heerlen en omstreken 267.662

20. Enschede en omstreken 261.603
21. Venlo en omstreken 247.704
22. Dordrecht en omstreken 233.613
23. Almelo en omstreken 230.876
24. Emmen en omstreken 222.376
25. Hoorn en omstreken 217.287
26. Apeldoorn en omstreken 203.376
27. Helmond en omstreken 202.724
28. Maastricht en omstreken 192.016
29. Oss en omstreken 181.604
30. Doetinchem en omstreken 181.487
31. Hilversum en omstreken 178.269
32. Sittard en omstreken 176.035
33. Gouda en omstreken 176.018
34. Deventer en omstreken 162.951
35. Gorinchem en omstreken 155.448
36. Hengelo en omstreken 151.093
37. Roosendaal en omstreken 145.086
38. Alphen a/d Rijn en omstreken 139.111

39. Assen en omstreken 136.428
40. Roermond en omstreken 133.590
41. Bergen op Zoom en omstreken 132.640
42. Delft en omstreken 131.811
43. Heerenveen en omstreken 125.831
44. Goes en omstreken 123.776
45. Middelburg en omstreken 122.450
46. Tiel en omstreken 117.306
47. Lelystad en omstreken 116.760
48. Hoogeveen en omstreken 114.160
49. Drachten en omstreken 111.910
50. Terneuzen en omstreken 105.903
51. Den Helder en omstreken 97.405
52. Meppel en omstreken 96.134
53. Sneek en omstreken 93.627
54. Zutphen en omstreken 89.347
55. Weert en omstreken 80.187
56. Winterswijk en omstreken 75.800
57. Emmeloord en omstreken 67.120

Het aantal inwoners (op 1 januari 2014) binnen 
het grondgebied van de beoogde 57 nieuwe gemeenten 
van Nederland

Figuur 1. De nieuwe gemeentekaart van Nederland. 
Bron: Marlet et al. 2014, 7
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Noten
1 Dit artikel is een bewerking door 

André Nuchelmans van de presentatie 
die Gerard Marlet op 12 oktober 2017 
hield bij de discussiebijeenkomst 
Toekomst  bestendig cultuurbeleid vanuit 
stedelijke regio’s, georganiseerd door 
de Boekmanstichting en KNAW in het 
Trippen huis. Met dank aan Bjorn Schrijen 
voor het uitschrijven van de presentatie.

2 Er is tussen 2011-2015 een zogenaamde 
krimpmaatstaf opgenomen waarbij 
gemeenten met bevolkingskrimp (vanaf 
een bepaalde grens) extra geld kregen. 
Vanaf 2016 is die vervangen door de 
zogenaamde decentralisatie-uitkering 
Bevolkingsdaling. Met andere woorden: 
krimpgemeenten krijgen (een beetje) 
extra geld.

kaart van Nederland te maken waar gemeente-
grenzen en provinciegrenzen geen rol spelen: de 
nieuwe gemeentekaart van Nederland (Marlet 
et al. 2014).
 Het gedrag van mensen is als uitgangspunt 
genomen. Het gaat om de plek, het aanbod en de 
variëteit in het aanbod, dus keuzemogelijkheden. 
Die zijn per persoon verschillend. Bij het samen-
stellen van de kaart is per persoon in Nederland 
gekeken wie voor werk en voor het gebruik van 
voorzieningen op welke plek aangewezen is. 
Daar uit komt naar voren dat preferenties heel 
erg uiteenlopen, en als je het gemiddelde van 
al die voorkeuren neemt kom je uit op deze 
gemeente  kaart met deze stedelijke regio’s (zie 
fi guur 1).Op de kaart is Nederland ingedeeld 
in 57 regio’s. 

Je kunt de meest gunstige regio-indeling 
ontwerpen vanuit het idee ‘iedere euro moet 
optimaal besteed worden in dit land’, dat wil 
zeggen op de plek terechtkomen waar die maat-
schappelijk het meest rendeert, maar er is ook 
nog zoiets als rechtvaardigheid en de vraag of je 
iets wilt doen voor krimpregio’s en dergelijke. 
Dat zit bijvoorbeeld al in de hele systematiek 
achter gemeentefondsen2. Economen vinden dat 
ook een serieuze overweging. Je moet tot het 
maximaal haalbare komen tussen enerzijds het 
hoogste maatschappelijk rendement van je 
publieke investeringen en anderzijds een zo 
groot mogelijke rechtvaardigheid. Het doel is 
een soort uitruil daartussen te bereiken, maar 
dat is niet makkelijk. • 
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