
Nederland en Vlaanderen

Gieles, Y. (2008)
Een creatieve stad moet authen-
tiek en all-inclusive zijn.
Amsterdam: SICA, 27 kb
www.sica.nl/pdf/080509_verslag_cre-
ative_cities.pdf
Op 25 april 2008 vond in Pakhuis De
Zwijger in Amsterdam de tweede bij-
eenkomst plaats in de reeks Cultuur
en Economie: Creative Cities – de
kansen van Europese regionale
samenwerking voor de creatieve eco-
nomie. Vertegenwoordigers van de
gemeenten Eindhoven, Groningen en
Amsterdam spraken over internatio-
nale samenwerkingsverbanden en de
toegevoegde waarde hiervan voor
hun stad. Maar hoe houdbaar is de
term creatieve stad eigenlijk nog?

Marlet, G. en C. van Woerkens (2008)
Atlas voor gemeenten 2008. 

Utrecht: Stichting Atlas voor
gemeenten, 256 p.
Signatuur: N08-008
De Atlas presenteert van de vijftig
grootste gemeenten veertig indica-
toren, inclusief de Cultuur-monitor
met gegevens over het aantal evene-
menten, uitvoeringen, rijksmonu-
menten en musea en de omvang van
de creatieve industrie per gemeente.

Ministerie van OCW (2008)
Bestuurlijke afspraken OCW,
IPO en VNG over het Programma-
fonds cultuurparticipatie.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, 71 kb
www.minocw.nl/documenten/5716a.pdf
Het rijk, IPO en VNG hebben in geza-
menlijk overleg een startnotitie
opgesteld voor de oprichting van een
Programmafonds voor Cultuurparti-
cipatie. Deze startnotitie is het ver-
trekpunt geweest voor de kwartier-

maker, Jaap Dijkstra, die de minister
van OCW in overleg met IPO en VNG
heeft aangesteld. De kwartiermaker
heeft door gesprekken met de andere
overheden en de sector het draag-
vlak voor het Programmafonds
gepeild. Zijn bevindingen heeft hij
vastgelegd in een advies op hoofdlij-
nen. Het advies vormt een fundament
voor de uitwerking van het Program-
mafonds Cultuurparticipatie. Op
basis van het advies hebben de drie
overheden overeenstemming bereikt
over de vervolgstappen. Afspraken
zijn gemaakt in het bestuurlijk over-
leg van 2 april 2008. Het ministerie
van OCW geeft de Nieuwsbrief
Fonds voor Cultuurparticipatie uit
(www.minocw.nl/actueel/nieuwsbrie-
ven/index.html) over de oprichting en
activiteiten van het Programma-
fonds Cultuurparticipatie. Het Pro-
grammafonds is een van de kerndoe-
len van het Subsidieplan Kunst van
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Het dossier is een selectie van in de bibliotheek van de Boek-
manstichting aanwezige documenten over regionaal en lokaal
beleid en regionale en lokale initiatieven. Marike Lindhout ver-
zamelde de titels en voorzag ze van een annotatie. Documenten
zonder signatuur zijn digitaal in de bibliotheek te raadplegen.
Voor diegenen die zich verder in het onderwerp willen verdiepen
is er vanzelfsprekend meer literatuur in de bibliotheek te vin-
den. Een aantal titels is voorzien van een verwijzing naar de
website waar het desbetreffende onderzoek en soms ook meer
relevant materiaal digitaal wordt aangeboden. 
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Maughan wijst geïnteresseerden in Brits cultuurbeleid op
een tweetal relevante publicaties: 
Jowell, T. (voormalig staatssecretaris van Cultuur. Media
en Sport) (2004) Government and the Value of Culture,
www.culture.gov.uk/images/publications/valueofcultu-
re.pdf
McMaster, B. (2008) Supporting Excellence in the Arts,
www.culture.gov.uk/images/publications/supportingex-
cellenceinthearts.pdf

Noot
1 Niet alle kunstvormen vallen onder de Arts Council.

Film is ondergebracht bij de UK Film Council en Eng-
lish Heritage draagt de zorg voor historische gebou-
wen en monumenten. Voor vormgeving is er de Design
Council. Daarnaast is er een Museums, Libraries and
Archives Council. Directe subsidies verstrekt het
ministerie alleen aan ‘national museums and galle-
ries’.

wortels in de identiteit van “de werkende klas-
se” tegenover die van “de Engelse landlords”. In
Ierland zijn de community arts van oudsher ver-
bonden met de strijd tussen katholieken en
protestanten.’ Deze belangstelling voor maat-
schappelijk geëngageerde kunst komt bijvoor-
beeld tot uiting op de website www.scottis-
harts.org.uk, waar staat: ‘Theatre in Scotland is
created and enjoyed in multiple ways. Through a
rich mix of professional, amateur, community and
schools drama, theatre reaches every part of Scot-
land. Contemporary theatre provides a laboratory
of language and ideas, kindles visual and verbal
imagination and enables debate and discussion
about Scotland’s cultural and political futures.’

De website www.artscouncil.ie benadrukt
bijvoorbeeld: ‘Spectacle has long standing roots
within the Irish culture, originally linked to key
traditional events such as St Patrick’s Day and
Halloween.’ Ook laat deze website zien dat de
Ierse Arts Council subsidie verstrekt aan ini-
tiatieven op het gebied van arts and disability of
arts and health, waartoe een gespecialiseerde
arts and health adviser in dienst is.’ 

In Engeland schuilt een uitdaging voor de
Arts Council in het stimuleren van de samen-
werking tussen de regionale bureaus en lokale
overheden. Binnen de Arts Council England
verloopt de onderlinge afstemming langs een
heldere lijn: de negen regiobureaus hebben elk
hun eigen kunstraad en de voorzitters maken
tevens deel uit van het nationale bureau. Daar-
buiten staat de ‘Chinese Muur’ tussen de kwali-
teitskunst die deze regionale bureaus subsidië-
ren en de meer maatschappelijk georiënteerde
kunstvormen die lokale overheden stimuleren.     

Anita Twaalfhoven 
is hoofdredacteur van Boekman



het beslissingsproces. Popmuzikan-
ten, en meer algemeen amateurkun-
stenaars, zijn volwaardige spelers in
het lokale cultuurbeleid en moeten er
ook actief aan kunnen meewerken.
Het onderzoek naar de lokale onder-
steuning van popmuzikanten spitst
zich toe op de provincie Vlaams-Bra-
bant en geeft zo een representatief
beeld van de huidige lokale situatie.
De opbouw en structuur van de
muziekindustrie en het popland-
schap worden in kaart gebracht, en
de mogelijke ondersteuningsvormen
van muzikanten en de beleidscontext
voor de popmuzikant in Vlaanderen.
Met de onderbouwde kennis uit het
theoretisch kader wordt de lokale
ondersteuning van popmuzikanten in
Vlaams-Brabant geanalyseerd,
gevolgd door beleidsaanbevelingen.

Dalm, R. van (et al.)(2007)
Cultureel en creatief MKB in stad en
regio: thema. 
In: MMNieuws, nr. 9 (2007) 4/5 (1-31)
Het stedelijk en regionaal cultureel
midden- en kleinbedrijf staat cen-
traal, met speciale aandacht voor
Utrecht, waar in het Dutch Design
Centre in april de eerste editie van
Kunstgras plaatsvond, georgani-
seerd door het programma cultureel
MKB van de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht. Wat is een cre-
atieve stad nu eigenlijk? En wat is de
rol van de creatieve industrie? Kunst
en cultuur, media en entertainment
en creatieve zakelijke dienstverle-
ning (mode, design, architectuur)
vormen de creatieve industrie. En dat
is weer iets anders dan de creatieve
klasse zoals Richard Florida die
noemde. De creatieve klasse is een
overkoepelende term voor een eco-
nomische groep die zijn brood ver-
dient met creatieve activiteiten.
Daartoe horen ook onderzoekers,
innovatieve ondernemers, de finan-

ciële, juridische en adviessector. Je
kunt van mening verschillen over
welk beroep nou wel creatief is en
welk niet, maar de achterliggende
gedachte was: kijk vooral hoe econo-
mische waarde gecreëerd wordt. Ste-
den die veel nadruk leggen op het
belang van de creatieve industrie,
willen zich ook als creatieve stad
presenteren: er worden miljoenen
gespendeerd om met een nieuw cul-
tuurcluster de creatieve stad gestal-
te te geven. Florida vindt het beter
dergelijke megaprojecten te stop-
pen. ‘Liever 1.000 beurzen voor
ondernemende kunstenaars en ont-
werpers dan één groot museum.’ 

Deijck-Hofmeester, C. van, W-J.
Raijmakers en E. van Deijck (2007)
De provincies: kijk zo zit dat. De
culturele infrastructuur op regio-
nale schaal in kaart gebracht.
Den Haag: IPO, 112 p.
Signatuur: 07-301
www.ipo.nl/scripts/download2.php?
publication=599
Het onderzoek van de provincies
naar de verdeling van de rijkssubsi-
dies laat grote verschillen zien tus-
sen de Randstad en de rest van
Nederland. De middelen worden
ongelijk verdeeld. Het Rijk geeft op
basis van de Cultuurnota aan elke
Amsterdammer 216 euro uit, terwijl
ze het in de provincie Drenthe moe-
ten doen met 0,32 cent per inwoner.
Amsterdam ontvangt 50% van de
middelen. Hoe kunnen provincies en
gemeenten hun krachten bundelen
om door regionale samenwerking de
infrastructuur te versterken? Een
overzicht van de geldstromen voor de
diverse bestuurslagen, de verdeling
van de taken, de ondersteunings-
structuur, het cultuurbereik, het cul-
tureel erfgoed en de culturele instel-
lingen en accommodaties.
Forum voor amateurkunsten (2007)

Een hartelijke uitnodiging voor
een creatief lokaal amateurkun-
stenbeleid. 
Gent: 1,5 mb
www.cultuurlokaal.be
De publicatie is een oproep om in de
gemeente een creatief lokaal ama-
teurkunstenbeleid te voeren. Met
verschillende tips en praktijkvoor-
beelden wil deze publicatie lokale
beleidsmakers inspireren om het cul-
tuurbeleidsplan vorm te geven en in
praktijk om te zetten.

Gemeente Groningen (2007)
Over de grens: discussienotitie
voor het gemeentelijk cultuur-
beleid 2009–2012. 
Groningen: Gemeente Groningen,
225 kb
gemeente.groningen.nl/assets/pdf/d
iscussienota%20cultuur%202009-
2012.pdf/view Discussienota voor het
cultuurbeleid 2009–2012 van de
gemeente Groningen.
Voor de jaren 2009–2012 wil de stad
Groningen aansluiten bij het beleid
uit de vorige nota ‘In het oog, in het
hart’. Nog steeds is het noodzakelijk
om de basis van de cultuursector in
de stad op orde houden. In deze nieu-
we periode moet het bereik van de
kunsten in de stad versterkt worden.
Een extra impuls voor jonge talenten
vindt plaats onder de titel Groningse
Nieuwe. Met het stedelijk cultuurbe-
leid – in aansluiting op het economi-
sche beleid – wil Groningen zich
nadrukkelijker positioneren als Euro-
pese cultuurstad. De cultuurinstel-
lingen in Groningen moeten zich dan
ook presenteren op Europees niveau.

Gerritsen, H. (et al.) (2007)
Manifest ‘Behoud beeldende
kunst en vormgeving in de regio’. 
Den Haag: IPO, 119 kb
www.ipo.nl
De financiële steun van de rijksover-
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Leven 2009–2012 van minister Plasterk,
dat is te vinden op www.overheid.nl/
op/index.html. Het Programmafonds
Cultuurparticipatie is in de plaats
gekomen van het Actieplan Cultuur-
bereik 2005–2008 (www.cultuurbe-
reik.nl) en Cultuur en school.

Provincie Fryslân (2008)
Ontwerp cultuurvisie 2009–2012. 
Leeuwarden: Provincie Fryslân, 190 kb
www.fryslan.nl/download.asp?link=
files/26697/[1]cultuurvisie fryslân
2009-2012.pdf&objectID=26697
Cultuur in Fryslân moet bereikbaar
zijn voor iedereen. Alle mensen heb-
ben recht op kwaliteit dichtbij. Om
dat te bereiken, wil Fryslân zich pre-
senteren als één culturele regio, met
een dekkend patroon van voorzienin-
gen op lokaal, regionaal en provinci-
aal niveau. Er zijn basisvoorzienin-
gen nodig, waar mensen actief en
passief van kunst en cultuur kunnen
genieten, waar talent zich kan ont-
plooien. Om dat talent ook hier te
houden en Fryslân voor talent van
buiten de provincie aantrekkelijk te
maken, zijn opleidingen nodig en een
inspirerend productieklimaat.

Provincie Gelderland (2008) 
Meer verbindingen: cultuurbeleid
provincie Gelderland 2009–2012. 
Arnhem: Provincie Gelderland, 43 p.,
1,4 mb
Signatuur: 08-489
www.gelderland.nl/eCache/DEF/3/06
1.html
Verbindingen is sinds 2001 het cen-
trale doel en motto van het Gelderse
cultuurbeleid. Het beleidskader voor
de cultuurnotaperiode 2009–2012
bouwt voort op dezelfde gedachten
en uitgangspunten. Op 28 mei 2008
stelden Provinciale Staten dit
beleidskader vast. Het Gelderse ken-
niscentrum voor kunst en cultuur ver-
richtte een evaluatie van acht jaar

gebiedsgericht cultuurbeleid: ‘Cultuur
bereikt 1 + 1 = 3’, signatuur 08-573.

Provincie Noord-Holland (2008)
Kadernota: Cultuur op de kaart:
Cultuurbeleid 2009–2012. 
Haarlem: Provincie Noord-Holland,
270 kb
www.noord-holland.nl/Images
/65_123398.doc
Op 5 november 2007 heeft de Com-
missie Sociale Infrastructuur de
Discussienotitie ‘Cultuur op de
kaart’ over het cultuurbeleid
2009–2012 besproken. De opmerkin-
gen en suggesties van de Commissie
en de resultaten van het interactieve
traject met gemeenten, instellingen
en organisaties zijn verwerkt in deze
kadernota. Dit voortraject is vastge-
legd in een discussienota:
www.noord-holland.nl/Images
/65_115440.doc

Scholten, D. en L. Jongmans (2008)
Amateurkunstbeleid OK: een
handreiking voor gemeenten.
Kunstfactor, 189 p. 
Signatuur: 08-387
www.vng.nl/Documenten/vngdocu-
menten/2008_lbr/Amateur_Kunstbe-
leid.pdf
Het eerste deel van de handreiking
biedt aanknopingspunten voor een
gemeentelijk amateurkunstbeleid.
Bevat een beschrijving van amateur-
kunst en een inhoudelijke verkenning
van het veld. Vervolgens komen ont-
wikkelingen en trends, de spelers in
het veld, beleidsinstrumenten en een
stappenplan gemeentelijk amateur-
kunstbeleid aan de orde. Ter inspira-
tie en illustratie volgen voorbeelden
uit de praktijk. Het tweede deel biedt
bijlagen met relevante achtergrond-
informatie, zoals een model subsi-
dieverordeningen en tips voor een
goed amateurkunstbeleid.
Adriaansen, R.J. en I. van der Tak (2007)

De zichtbaarheid van cultureel
erfgoed in Zeeland: monitor
Actieplan Cultuurbereik.
Middelburg: Scoop, 1 mb
www.scoopbibliotheek.nl
Eén van de speerpunten in het
Zeeuwse Actieplan Cultuurbereik
2005–2008 was het beter zichtbaar
maken van cultureel erfgoed in Zee-
land. De analyse en monitoring van
deze speerpunt staan centraal in deze
onderzoeksrapportage. Na een inlei-
ding wordt de receptieve cultuurparti-
cipatie met betrekking tot cultureel
erfgoed besproken, onderverdeeld
naar subthema’s. Het derde hoofdstuk
is gewijd aan de actieve participatie,
met aandacht voor respectievelijk
vrijwilligerswerk, verzamelgedrag en
het gebruik van streektaal. Tot slot
volgen de conclusies en de aanbeve-
lingen voor verder beleid. Als bijlage
is de door TNS/NIPO afgenomen
enquête opgenomen.

Busscher, F. (2007)
De lokale ondersteuning van pop-
muzikanten: Vlaams-Brabant:
een veldanalyse. 
Thesis Katholieke Universiteit Leu-
ven, 213 p. 
Signatuur: 08-235
Voor het muziekdecreet van 1998
stelde het popbeleid weinig voor in
de Vlaamse steden en gemeenten,
maar sindsdien heeft er een ware
aardverschuiving plaatsgevonden in
het lokale beleid. Hoe popmuzikan-
ten op lokaal niveau ondersteund
kunnen worden, vormt de toetssteen
voor dit onderzoek. In welke mate
stroken de ondersteuningsmaatre-
gelen met de realiteit? Naast het in
kaart brengen van het Vlaamse
poplandschap en de specifieke maat-
regelen ter ondersteuning ervan bin-
nen het lokale cultuurbeleid, onder-
zocht Busscher de mate waarin
popmuzikanten betrokken worden bij
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het beslissingsproces. Popmuzikan-
ten, en meer algemeen amateurkun-
stenaars, zijn volwaardige spelers in
het lokale cultuurbeleid en moeten er
ook actief aan kunnen meewerken.
Het onderzoek naar de lokale onder-
steuning van popmuzikanten spitst
zich toe op de provincie Vlaams-Bra-
bant en geeft zo een representatief
beeld van de huidige lokale situatie.
De opbouw en structuur van de
muziekindustrie en het popland-
schap worden in kaart gebracht, en
de mogelijke ondersteuningsvormen
van muzikanten en de beleidscontext
voor de popmuzikant in Vlaanderen.
Met de onderbouwde kennis uit het
theoretisch kader wordt de lokale
ondersteuning van popmuzikanten in
Vlaams-Brabant geanalyseerd,
gevolgd door beleidsaanbevelingen.

Dalm, R. van (et al.)(2007)
Cultureel en creatief MKB in stad en
regio: thema. 
In: MMNieuws, nr. 9 (2007) 4/5 (1-31)
Het stedelijk en regionaal cultureel
midden- en kleinbedrijf staat cen-
traal, met speciale aandacht voor
Utrecht, waar in het Dutch Design
Centre in april de eerste editie van
Kunstgras plaatsvond, georgani-
seerd door het programma cultureel
MKB van de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht. Wat is een cre-
atieve stad nu eigenlijk? En wat is de
rol van de creatieve industrie? Kunst
en cultuur, media en entertainment
en creatieve zakelijke dienstverle-
ning (mode, design, architectuur)
vormen de creatieve industrie. En dat
is weer iets anders dan de creatieve
klasse zoals Richard Florida die
noemde. De creatieve klasse is een
overkoepelende term voor een eco-
nomische groep die zijn brood ver-
dient met creatieve activiteiten.
Daartoe horen ook onderzoekers,
innovatieve ondernemers, de finan-

ciële, juridische en adviessector. Je
kunt van mening verschillen over
welk beroep nou wel creatief is en
welk niet, maar de achterliggende
gedachte was: kijk vooral hoe econo-
mische waarde gecreëerd wordt. Ste-
den die veel nadruk leggen op het
belang van de creatieve industrie,
willen zich ook als creatieve stad
presenteren: er worden miljoenen
gespendeerd om met een nieuw cul-
tuurcluster de creatieve stad gestal-
te te geven. Florida vindt het beter
dergelijke megaprojecten te stop-
pen. ‘Liever 1.000 beurzen voor
ondernemende kunstenaars en ont-
werpers dan één groot museum.’ 

Deijck-Hofmeester, C. van, W-J.
Raijmakers en E. van Deijck (2007)
De provincies: kijk zo zit dat. De
culturele infrastructuur op regio-
nale schaal in kaart gebracht.
Den Haag: IPO, 112 p.
Signatuur: 07-301
www.ipo.nl/scripts/download2.php?
publication=599
Het onderzoek van de provincies
naar de verdeling van de rijkssubsi-
dies laat grote verschillen zien tus-
sen de Randstad en de rest van
Nederland. De middelen worden
ongelijk verdeeld. Het Rijk geeft op
basis van de Cultuurnota aan elke
Amsterdammer 216 euro uit, terwijl
ze het in de provincie Drenthe moe-
ten doen met 0,32 cent per inwoner.
Amsterdam ontvangt 50% van de
middelen. Hoe kunnen provincies en
gemeenten hun krachten bundelen
om door regionale samenwerking de
infrastructuur te versterken? Een
overzicht van de geldstromen voor de
diverse bestuurslagen, de verdeling
van de taken, de ondersteunings-
structuur, het cultuurbereik, het cul-
tureel erfgoed en de culturele instel-
lingen en accommodaties.
Forum voor amateurkunsten (2007)

Een hartelijke uitnodiging voor
een creatief lokaal amateurkun-
stenbeleid. 
Gent: 1,5 mb
www.cultuurlokaal.be
De publicatie is een oproep om in de
gemeente een creatief lokaal ama-
teurkunstenbeleid te voeren. Met
verschillende tips en praktijkvoor-
beelden wil deze publicatie lokale
beleidsmakers inspireren om het cul-
tuurbeleidsplan vorm te geven en in
praktijk om te zetten.

Gemeente Groningen (2007)
Over de grens: discussienotitie
voor het gemeentelijk cultuur-
beleid 2009–2012. 
Groningen: Gemeente Groningen,
225 kb
gemeente.groningen.nl/assets/pdf/d
iscussienota%20cultuur%202009-
2012.pdf/view Discussienota voor het
cultuurbeleid 2009–2012 van de
gemeente Groningen.
Voor de jaren 2009–2012 wil de stad
Groningen aansluiten bij het beleid
uit de vorige nota ‘In het oog, in het
hart’. Nog steeds is het noodzakelijk
om de basis van de cultuursector in
de stad op orde houden. In deze nieu-
we periode moet het bereik van de
kunsten in de stad versterkt worden.
Een extra impuls voor jonge talenten
vindt plaats onder de titel Groningse
Nieuwe. Met het stedelijk cultuurbe-
leid – in aansluiting op het economi-
sche beleid – wil Groningen zich
nadrukkelijker positioneren als Euro-
pese cultuurstad. De cultuurinstel-
lingen in Groningen moeten zich dan
ook presenteren op Europees niveau.

Gerritsen, H. (et al.) (2007)
Manifest ‘Behoud beeldende
kunst en vormgeving in de regio’. 
Den Haag: IPO, 119 kb
www.ipo.nl
De financiële steun van de rijksover-
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Leven 2009–2012 van minister Plasterk,
dat is te vinden op www.overheid.nl/
op/index.html. Het Programmafonds
Cultuurparticipatie is in de plaats
gekomen van het Actieplan Cultuur-
bereik 2005–2008 (www.cultuurbe-
reik.nl) en Cultuur en school.

Provincie Fryslân (2008)
Ontwerp cultuurvisie 2009–2012. 
Leeuwarden: Provincie Fryslân, 190 kb
www.fryslan.nl/download.asp?link=
files/26697/[1]cultuurvisie fryslân
2009-2012.pdf&objectID=26697
Cultuur in Fryslân moet bereikbaar
zijn voor iedereen. Alle mensen heb-
ben recht op kwaliteit dichtbij. Om
dat te bereiken, wil Fryslân zich pre-
senteren als één culturele regio, met
een dekkend patroon van voorzienin-
gen op lokaal, regionaal en provinci-
aal niveau. Er zijn basisvoorzienin-
gen nodig, waar mensen actief en
passief van kunst en cultuur kunnen
genieten, waar talent zich kan ont-
plooien. Om dat talent ook hier te
houden en Fryslân voor talent van
buiten de provincie aantrekkelijk te
maken, zijn opleidingen nodig en een
inspirerend productieklimaat.

Provincie Gelderland (2008) 
Meer verbindingen: cultuurbeleid
provincie Gelderland 2009–2012. 
Arnhem: Provincie Gelderland, 43 p.,
1,4 mb
Signatuur: 08-489
www.gelderland.nl/eCache/DEF/3/06
1.html
Verbindingen is sinds 2001 het cen-
trale doel en motto van het Gelderse
cultuurbeleid. Het beleidskader voor
de cultuurnotaperiode 2009–2012
bouwt voort op dezelfde gedachten
en uitgangspunten. Op 28 mei 2008
stelden Provinciale Staten dit
beleidskader vast. Het Gelderse ken-
niscentrum voor kunst en cultuur ver-
richtte een evaluatie van acht jaar

gebiedsgericht cultuurbeleid: ‘Cultuur
bereikt 1 + 1 = 3’, signatuur 08-573.

Provincie Noord-Holland (2008)
Kadernota: Cultuur op de kaart:
Cultuurbeleid 2009–2012. 
Haarlem: Provincie Noord-Holland,
270 kb
www.noord-holland.nl/Images
/65_123398.doc
Op 5 november 2007 heeft de Com-
missie Sociale Infrastructuur de
Discussienotitie ‘Cultuur op de
kaart’ over het cultuurbeleid
2009–2012 besproken. De opmerkin-
gen en suggesties van de Commissie
en de resultaten van het interactieve
traject met gemeenten, instellingen
en organisaties zijn verwerkt in deze
kadernota. Dit voortraject is vastge-
legd in een discussienota:
www.noord-holland.nl/Images
/65_115440.doc

Scholten, D. en L. Jongmans (2008)
Amateurkunstbeleid OK: een
handreiking voor gemeenten.
Kunstfactor, 189 p. 
Signatuur: 08-387
www.vng.nl/Documenten/vngdocu-
menten/2008_lbr/Amateur_Kunstbe-
leid.pdf
Het eerste deel van de handreiking
biedt aanknopingspunten voor een
gemeentelijk amateurkunstbeleid.
Bevat een beschrijving van amateur-
kunst en een inhoudelijke verkenning
van het veld. Vervolgens komen ont-
wikkelingen en trends, de spelers in
het veld, beleidsinstrumenten en een
stappenplan gemeentelijk amateur-
kunstbeleid aan de orde. Ter inspira-
tie en illustratie volgen voorbeelden
uit de praktijk. Het tweede deel biedt
bijlagen met relevante achtergrond-
informatie, zoals een model subsi-
dieverordeningen en tips voor een
goed amateurkunstbeleid.
Adriaansen, R.J. en I. van der Tak (2007)

De zichtbaarheid van cultureel
erfgoed in Zeeland: monitor
Actieplan Cultuurbereik.
Middelburg: Scoop, 1 mb
www.scoopbibliotheek.nl
Eén van de speerpunten in het
Zeeuwse Actieplan Cultuurbereik
2005–2008 was het beter zichtbaar
maken van cultureel erfgoed in Zee-
land. De analyse en monitoring van
deze speerpunt staan centraal in deze
onderzoeksrapportage. Na een inlei-
ding wordt de receptieve cultuurparti-
cipatie met betrekking tot cultureel
erfgoed besproken, onderverdeeld
naar subthema’s. Het derde hoofdstuk
is gewijd aan de actieve participatie,
met aandacht voor respectievelijk
vrijwilligerswerk, verzamelgedrag en
het gebruik van streektaal. Tot slot
volgen de conclusies en de aanbeve-
lingen voor verder beleid. Als bijlage
is de door TNS/NIPO afgenomen
enquête opgenomen.

Busscher, F. (2007)
De lokale ondersteuning van pop-
muzikanten: Vlaams-Brabant:
een veldanalyse. 
Thesis Katholieke Universiteit Leu-
ven, 213 p. 
Signatuur: 08-235
Voor het muziekdecreet van 1998
stelde het popbeleid weinig voor in
de Vlaamse steden en gemeenten,
maar sindsdien heeft er een ware
aardverschuiving plaatsgevonden in
het lokale beleid. Hoe popmuzikan-
ten op lokaal niveau ondersteund
kunnen worden, vormt de toetssteen
voor dit onderzoek. In welke mate
stroken de ondersteuningsmaatre-
gelen met de realiteit? Naast het in
kaart brengen van het Vlaamse
poplandschap en de specifieke maat-
regelen ter ondersteuning ervan bin-
nen het lokale cultuurbeleid, onder-
zocht Busscher de mate waarin
popmuzikanten betrokken worden bij
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Den Haag: IPO, 1 mb
parlando.sdu.nl
Afspraken over de verdeling van
activiteiten tussen de verschillende
bestuurslagen, om ook het afsluiten
van convenanten gemakkelijker te
maken (bijlage bij Kamerstuk 28989,
nr. 47).

Koops, L. (2006)
Altijd in de buurt! Zestig jaar
regionale omroep in Drenthe. 
Zuidwolde: Drentse boek, 232 p. 
Signatuur: 07-009
Van Ron via Rono tot Radio Noord:
geschiedenis van de regionale
omroep Drenthe, onder meer van de
financiële perikelen.

Kunsten ’92 (2006)
Cultuur + stad.
In: Nieuwsbrief Kunsten ’92, nr. 33,
feb. 1-9.
www.kunsten92.nl
Themanummer over het gemeente-
lijk cultuurbeleid, in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen van 8
maart 2006. Het belang van kunst en
cultuur voor een stad komt in diverse
bijdragen aan de orde. Zo is er een
korte schets van de geschiedenis
van het gemeentelijk cultuurbeleid
en de rol van de ambtenaren daarin.
Daarnaast is er aandacht voor de
onderschatting van cultuur door
Leefbaar Rotterdam in de afgelopen
collegeperiode. De post cultuur fun-
geerde in het begin als bijzaak. Een
andere bijdrage gaat over ‘hot items’
van het gemeentelijke cultuurbeleid.
Bij het Burgemeestersdebat Cultuur
+ Stad gehouden op 22 februari 2006
in het Wereldculturencentrum Rasa
in Utrecht naar aanleiding van dit
themanummer is een reader met bij-
dragen verschenen, opgenomen
onder de signaturen 06-175 en 06-176.
Het debat resulteerde in een agenda
voor het gemeentelijke kunst- en cul-

tuurbeleid (www.kunsten92.nl/pdf-
bestanden/documenten/46_K92Age
ndavoorhetgemeentelijkcultuur-
beleid.pdf).

Putten, M. van der en F. Willems (2006)
Cultuureducatie: de kracht van
lokaal en provinciaal beleid. 
Utrecht: Kunstconnectie/VKV, 3 dl. in
1 band, 7 + 87 + 74 p.
Signatuur: 07-132
Naast een inleidend katern over cul-
tuureducatie zijn twee handreikingen
beleidsontwikkeling op gemeentelijk
en provinciaal niveau opgenomen.
Eén handreiking gaat in op erfgoed-
educatiebeleid en legt uit wat
erfgoededucatie inhoudt en wat je er
als gemeente zoal mee kunt. De
andere handreiking gaat in op kunst-
educatiebeleid en geeft informatie
over de waarde en de praktijk van
kunsteducatie en biedt een concreet
stappenplan om visie en beleid
verder te ontwikkelen. 

Rutten, P. (2006)
De toekomst van de regionale
publieke omroep: verkenning van
maatschappelijke, culturele en
journalistieke betekenis. 
Hilversum: Stichting regionale omroep
overleg en samenwerking, 3 mb
www.roosrtv.nl/downloads/Toe-
komst.pdf
Naast het onderzoek is ook de toe-
spraak van J.G. Kristen (IPO-
bestuur) bij de presentatie van dit
rapport in de bibliotheek aanwezig.
Hierin gaat hij in op de relatie tussen
de regionale omroep en het provinci-
aal bestuur. www.roosrtv.nl/down-
loads/ToespraakKristen.pdf

Sijben, I. (et al.) (2006)
‘Voorlopig zijn wij onder ons...’:
over dialect, identiteit en de Lim-
burgse publieke omroep
(1945–2005). 

Roermond: Stichting Omroep Lim-
burg, 160 p. 
Signatuur: 06-729
De Regionale Omroep Zuid werd in
1945 opgericht en is uiteindelijk
opgegaan in de Stichting Omroep
Limburg. De geschiedenis van deze
regionale publieke omroepen met
veel aandacht voor dialectmuziek en
de rol van de omroep bij het levend
houden van dialect.

Aalst, I. van (et al.) (2005)
Hoofdstuk 5: Creatieve klasse en
regionaal-economische groei.
Utrecht: Universiteit Utrecht, facul-
teit geowetenschappen, 50 p.
Signatuur: 06-587
www.cultuurformatie.nl/Onder-
zoeksrapporten/UVA05_Creatieve_
klasse.pdf
In Europees vergelijkend perspectief
wordt ingegaan op de vraag wat een
regio aantrekkelijk maakt voor de
creatieve klasse en wat de effecten
zijn van de aanwezigheid van een
grote creatieve klasse.

Gemeente Apeldoorn (2005)
Cultuur in bedrijf: cultuurvisie
Apeldoorn 2004/2014. 
Apeldoorn: Gemeente Apeldoorn, 46
p. 
Signatuur: 05-799
Het college van burgemeester en
wethouders van Apeldoorn stelde de
cultuurvisie vast met als doel om
Apeldoorn in de komende tien jaar te
maken tot een cultuurstad van for-
maat. De conceptversie bevat een
uitgebreidere beschrijving (signa-
tuur: 03-414A+B).
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heid voor de beeldende kunst in de
regio moet behouden blijven, zo wil-
len de gezamenlijke provincies, de
beroepsvereniging en de Federatie
Kunstbemiddeling. In een manifest
vragen zij de 6,8 miljoen euro aan
rijksbijdrage daarvoor te handhaven.
Minister Plasterk wil het geld echter
gebruiken voor de internationaal
georiënteerde top. Door het geld aan
de basis te onttrekken, stagneert de
ontwikkeling van de kunst. Het mani-
fest is aangeboden aan Wim van de
Camp, voorzitter van de Vaste
Kamercommissie van OCW.

Projectbureau Gelderland cultuur-
land (2007)
Terugblik Gelderland cultuurland
2007.
Arnhem: Projectbureau Gelderland
cultuurland, 13 p. 
Signatuur: 08-053
Sinds 1994 wordt op initiatief van de
provincie Gelderland het cultuurtoe-
ristische project Gelderland cultuur-
land georganiseerd vanuit de
gedachte dat toerisme en kunst en
cultuur elkaar wederzijds kunnen
versterken. Verslag over Gelderland
cultuurland 2007 met aandacht voor
financiële ondersteuning, aanbod,
bezoekersaantallen, gidsen en web-
site en promotie. Deze terugblik
wordt jaarlijks gepubliceerd. Overige
jaren zijn ook beschikbaar, met uit-
zondering van 2004.

Provincie Drenthe (2007)
Grenzen overschrijden: cultuur-
visie Noord-Nederland 2009–2012.
Assen: Provincie Drenthe, 4,4 mb
www.provinciegroningen.nl/informa-
tiebalie/publicaties/grenzenover-
schr.pdf?view=Standard
Visiedocument waarin de steden
Groningen en Leeuwarden en de
provincies Groningen, Fryslân en
Drenthe in het kader van de nieuwe

Rijkscultuurnota de gezamenlijke
culturele ambities voor de periode
2009–2012 vastleggen. Al eerder werd
een Cultuurconvenant 2005–2008 tus-
sen OCW, provincie Drenthe, provin-
cie Fryslan, provincie Groningen,
gemeente Groningen en gemeente
Leeuwarden afgesloten.
www.cultuursubsidie.nl/files/Conve-
nant%20landsdeel%20Noord%202005
-2008.pdf
Het Cultuurconvenant Landsdeel
Oost is ook in de bibliotheek te raad-
plegen.

Twaalfhoven, A. (2007)
Luchtig en toch verlicht: theater
maken in de zomer.
Den Haag: Fonds voor amateurkunst
en podiumkunsten, 116 p. 
Signatuur: 07-158
De grote zomerfestivals is gevraagd
in onderling overleg een selectie te
maken van makers en projecten
waaraan zij prioriteit geven en waar-
voor zij een beroep willen doen op
het Fonds voor amateurkunst en
podiumkunsten. Het gaat om copro-
ducties die in samenwerking met
meerdere festivals tot stand komen
en die kansen bieden voor de jonge,
talentvolle theatermakers die binnen
het zomercircuit actief zijn. Hiermee
wordt een nieuwe impuls gegeven
aan het zomercircuit, dat door z’n
laagdrempelige karakter een publiek
aantrekt dat minder snel naar het
reguliere theater zou gaan. Inter-
views met theatermakers en met de
artistiek leiders van het Festival aan
de Werf, Oerol, Over het IJ Festival,
Karavaan, Boulevard, Noorderzon en
het Zeeland Nazomer Festival. 

Vereniging Nederlandse poppodia en
festivals (2007)
Hoe gaan gemeente en podium
met elkaar om? Wat kan beter?
Uitkomsten van het online onder-

zoek naar de onderlinge omgang
tussen (pop)podia en hun
gemeentebesturen.
Amsterdam: Vereniging Nederlandse
poppodia en festivals, 231 kb
www.vnpf.nl/files/File/belangen/cul-
tuurbeleid/Uitkomsten%20onder-
zoek%20omgang%20gemeen-
ten%20en%20podia.pdf
De resultaten van online onderzoek
naar de onderlinge omgang tussen
podia en hun gemeentelijke finan-
ciers, gehouden bij leden van de
VSCD en de VNPF. De bedoeling van
het onderzoek was om inzicht te krij-
gen in de aard van de omgang tussen
podium en gemeente en aanbevelin-
gen te doen tot verbeteringen daarin.

Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (2007)
Model meerjaren convenant –
prestaties budgetsubsidie lokale
podia.
Den Haag: VNG, 151 kb
www.vng.nl/Documenten/Extranet/
Sez/JOC/convenanbudgetsubsi-
die2007.doc
Het convenant tussen gemeente- en
podiabesturen vormt de grondslag
voor kwalitatieve en kwantitatieve
afspraken tussen beide partijen op
lokaal niveau. Daarnaast moeten alle
betrokken partijen zich houden aan
de met de VNG overeengekomen
bepalingen van cultural governance.
Dit staat voor goed, verantwoord en
transparant bestuur en toezicht in de
culturele sector. Het convenant werd
op 2 april 2007 gepresenteerd tijdens
een bijeenkomst van de Vereniging
van Schouwburg- en Concertge-
bouwdirecties en de VNG.

IPO (2006)
Algemeen kader interbestuurlijke
verhoudingen cultuur zoals over-
eengekomen door OCW, IPO en
VNG. 
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Den Haag: IPO, 1 mb
parlando.sdu.nl
Afspraken over de verdeling van
activiteiten tussen de verschillende
bestuurslagen, om ook het afsluiten
van convenanten gemakkelijker te
maken (bijlage bij Kamerstuk 28989,
nr. 47).

Koops, L. (2006)
Altijd in de buurt! Zestig jaar
regionale omroep in Drenthe. 
Zuidwolde: Drentse boek, 232 p. 
Signatuur: 07-009
Van Ron via Rono tot Radio Noord:
geschiedenis van de regionale
omroep Drenthe, onder meer van de
financiële perikelen.

Kunsten ’92 (2006)
Cultuur + stad.
In: Nieuwsbrief Kunsten ’92, nr. 33,
feb. 1-9.
www.kunsten92.nl
Themanummer over het gemeente-
lijk cultuurbeleid, in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen van 8
maart 2006. Het belang van kunst en
cultuur voor een stad komt in diverse
bijdragen aan de orde. Zo is er een
korte schets van de geschiedenis
van het gemeentelijk cultuurbeleid
en de rol van de ambtenaren daarin.
Daarnaast is er aandacht voor de
onderschatting van cultuur door
Leefbaar Rotterdam in de afgelopen
collegeperiode. De post cultuur fun-
geerde in het begin als bijzaak. Een
andere bijdrage gaat over ‘hot items’
van het gemeentelijke cultuurbeleid.
Bij het Burgemeestersdebat Cultuur
+ Stad gehouden op 22 februari 2006
in het Wereldculturencentrum Rasa
in Utrecht naar aanleiding van dit
themanummer is een reader met bij-
dragen verschenen, opgenomen
onder de signaturen 06-175 en 06-176.
Het debat resulteerde in een agenda
voor het gemeentelijke kunst- en cul-

tuurbeleid (www.kunsten92.nl/pdf-
bestanden/documenten/46_K92Age
ndavoorhetgemeentelijkcultuur-
beleid.pdf).

Putten, M. van der en F. Willems (2006)
Cultuureducatie: de kracht van
lokaal en provinciaal beleid. 
Utrecht: Kunstconnectie/VKV, 3 dl. in
1 band, 7 + 87 + 74 p.
Signatuur: 07-132
Naast een inleidend katern over cul-
tuureducatie zijn twee handreikingen
beleidsontwikkeling op gemeentelijk
en provinciaal niveau opgenomen.
Eén handreiking gaat in op erfgoed-
educatiebeleid en legt uit wat
erfgoededucatie inhoudt en wat je er
als gemeente zoal mee kunt. De
andere handreiking gaat in op kunst-
educatiebeleid en geeft informatie
over de waarde en de praktijk van
kunsteducatie en biedt een concreet
stappenplan om visie en beleid
verder te ontwikkelen. 

Rutten, P. (2006)
De toekomst van de regionale
publieke omroep: verkenning van
maatschappelijke, culturele en
journalistieke betekenis. 
Hilversum: Stichting regionale omroep
overleg en samenwerking, 3 mb
www.roosrtv.nl/downloads/Toe-
komst.pdf
Naast het onderzoek is ook de toe-
spraak van J.G. Kristen (IPO-
bestuur) bij de presentatie van dit
rapport in de bibliotheek aanwezig.
Hierin gaat hij in op de relatie tussen
de regionale omroep en het provinci-
aal bestuur. www.roosrtv.nl/down-
loads/ToespraakKristen.pdf

Sijben, I. (et al.) (2006)
‘Voorlopig zijn wij onder ons...’:
over dialect, identiteit en de Lim-
burgse publieke omroep
(1945–2005). 

Roermond: Stichting Omroep Lim-
burg, 160 p. 
Signatuur: 06-729
De Regionale Omroep Zuid werd in
1945 opgericht en is uiteindelijk
opgegaan in de Stichting Omroep
Limburg. De geschiedenis van deze
regionale publieke omroepen met
veel aandacht voor dialectmuziek en
de rol van de omroep bij het levend
houden van dialect.

Aalst, I. van (et al.) (2005)
Hoofdstuk 5: Creatieve klasse en
regionaal-economische groei.
Utrecht: Universiteit Utrecht, facul-
teit geowetenschappen, 50 p.
Signatuur: 06-587
www.cultuurformatie.nl/Onder-
zoeksrapporten/UVA05_Creatieve_
klasse.pdf
In Europees vergelijkend perspectief
wordt ingegaan op de vraag wat een
regio aantrekkelijk maakt voor de
creatieve klasse en wat de effecten
zijn van de aanwezigheid van een
grote creatieve klasse.

Gemeente Apeldoorn (2005)
Cultuur in bedrijf: cultuurvisie
Apeldoorn 2004/2014. 
Apeldoorn: Gemeente Apeldoorn, 46
p. 
Signatuur: 05-799
Het college van burgemeester en
wethouders van Apeldoorn stelde de
cultuurvisie vast met als doel om
Apeldoorn in de komende tien jaar te
maken tot een cultuurstad van for-
maat. De conceptversie bevat een
uitgebreidere beschrijving (signa-
tuur: 03-414A+B).
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heid voor de beeldende kunst in de
regio moet behouden blijven, zo wil-
len de gezamenlijke provincies, de
beroepsvereniging en de Federatie
Kunstbemiddeling. In een manifest
vragen zij de 6,8 miljoen euro aan
rijksbijdrage daarvoor te handhaven.
Minister Plasterk wil het geld echter
gebruiken voor de internationaal
georiënteerde top. Door het geld aan
de basis te onttrekken, stagneert de
ontwikkeling van de kunst. Het mani-
fest is aangeboden aan Wim van de
Camp, voorzitter van de Vaste
Kamercommissie van OCW.

Projectbureau Gelderland cultuur-
land (2007)
Terugblik Gelderland cultuurland
2007.
Arnhem: Projectbureau Gelderland
cultuurland, 13 p. 
Signatuur: 08-053
Sinds 1994 wordt op initiatief van de
provincie Gelderland het cultuurtoe-
ristische project Gelderland cultuur-
land georganiseerd vanuit de
gedachte dat toerisme en kunst en
cultuur elkaar wederzijds kunnen
versterken. Verslag over Gelderland
cultuurland 2007 met aandacht voor
financiële ondersteuning, aanbod,
bezoekersaantallen, gidsen en web-
site en promotie. Deze terugblik
wordt jaarlijks gepubliceerd. Overige
jaren zijn ook beschikbaar, met uit-
zondering van 2004.

Provincie Drenthe (2007)
Grenzen overschrijden: cultuur-
visie Noord-Nederland 2009–2012.
Assen: Provincie Drenthe, 4,4 mb
www.provinciegroningen.nl/informa-
tiebalie/publicaties/grenzenover-
schr.pdf?view=Standard
Visiedocument waarin de steden
Groningen en Leeuwarden en de
provincies Groningen, Fryslân en
Drenthe in het kader van de nieuwe

Rijkscultuurnota de gezamenlijke
culturele ambities voor de periode
2009–2012 vastleggen. Al eerder werd
een Cultuurconvenant 2005–2008 tus-
sen OCW, provincie Drenthe, provin-
cie Fryslan, provincie Groningen,
gemeente Groningen en gemeente
Leeuwarden afgesloten.
www.cultuursubsidie.nl/files/Conve-
nant%20landsdeel%20Noord%202005
-2008.pdf
Het Cultuurconvenant Landsdeel
Oost is ook in de bibliotheek te raad-
plegen.

Twaalfhoven, A. (2007)
Luchtig en toch verlicht: theater
maken in de zomer.
Den Haag: Fonds voor amateurkunst
en podiumkunsten, 116 p. 
Signatuur: 07-158
De grote zomerfestivals is gevraagd
in onderling overleg een selectie te
maken van makers en projecten
waaraan zij prioriteit geven en waar-
voor zij een beroep willen doen op
het Fonds voor amateurkunst en
podiumkunsten. Het gaat om copro-
ducties die in samenwerking met
meerdere festivals tot stand komen
en die kansen bieden voor de jonge,
talentvolle theatermakers die binnen
het zomercircuit actief zijn. Hiermee
wordt een nieuwe impuls gegeven
aan het zomercircuit, dat door z’n
laagdrempelige karakter een publiek
aantrekt dat minder snel naar het
reguliere theater zou gaan. Inter-
views met theatermakers en met de
artistiek leiders van het Festival aan
de Werf, Oerol, Over het IJ Festival,
Karavaan, Boulevard, Noorderzon en
het Zeeland Nazomer Festival. 

Vereniging Nederlandse poppodia en
festivals (2007)
Hoe gaan gemeente en podium
met elkaar om? Wat kan beter?
Uitkomsten van het online onder-

zoek naar de onderlinge omgang
tussen (pop)podia en hun
gemeentebesturen.
Amsterdam: Vereniging Nederlandse
poppodia en festivals, 231 kb
www.vnpf.nl/files/File/belangen/cul-
tuurbeleid/Uitkomsten%20onder-
zoek%20omgang%20gemeen-
ten%20en%20podia.pdf
De resultaten van online onderzoek
naar de onderlinge omgang tussen
podia en hun gemeentelijke finan-
ciers, gehouden bij leden van de
VSCD en de VNPF. De bedoeling van
het onderzoek was om inzicht te krij-
gen in de aard van de omgang tussen
podium en gemeente en aanbevelin-
gen te doen tot verbeteringen daarin.

Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (2007)
Model meerjaren convenant –
prestaties budgetsubsidie lokale
podia.
Den Haag: VNG, 151 kb
www.vng.nl/Documenten/Extranet/
Sez/JOC/convenanbudgetsubsi-
die2007.doc
Het convenant tussen gemeente- en
podiabesturen vormt de grondslag
voor kwalitatieve en kwantitatieve
afspraken tussen beide partijen op
lokaal niveau. Daarnaast moeten alle
betrokken partijen zich houden aan
de met de VNG overeengekomen
bepalingen van cultural governance.
Dit staat voor goed, verantwoord en
transparant bestuur en toezicht in de
culturele sector. Het convenant werd
op 2 april 2007 gepresenteerd tijdens
een bijeenkomst van de Vereniging
van Schouwburg- en Concertge-
bouwdirecties en de VNG.

IPO (2006)
Algemeen kader interbestuurlijke
verhoudingen cultuur zoals over-
eengekomen door OCW, IPO en
VNG. 
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kent om kunst een centrale plaats te
geven. Hoe kunnen bestuurders dit
het beste aanpakken? Suggesties
voor gemeenten om hierbij samen te
werken en elkaar te helpen.

European cultural foundation (2006)
Active citizens – local cultures –
European politics: Barcelona
working meeting, 22 September
2006: meeting report. 
Amsterdam: European cultural foun-
dation, 141 kb
www.policiesforculture.org/adminis-
tration/upload/ActCitBCNMeet-
ing06Report_-_final.pdf
Verslag van een expertmeeting over
de participatie van burgers bij het
cultuurbeleid van Europese steden,
gehouden in Barcelona op 22 sep-
tember 2006. De conferentie was een
onderdeel van het project ‘Active
citizens – local cultures – European
politics’, dat gefinancierd wordt door
de Europese Commissie en gecoör-
doneerd door de Europese Culturele
Stichting samen met Ecumest, SEE
TV Exchanges en Interarts. Het pro-
ject moet uitmonden in een handlei-
ding voor de participatie van burgers
bij het gemeentelijk beleid en een
documentaire over goede praktijk-
voorbeelden op dit terrein.

Council of Europe (2005)
Promotion of cultural tourism as
a factor of development of the
regions: congress of local and
regional authorities of the
Council of Europe. 
Strasbourg: Council of Europe
publishing, 69 p. 
Signatuur: 06-532
Hoe kan duurzaam cultuurtoerisme
bijdragen aan de ontwikkeling van
regio’s in Europa? Bijvoorbeeld door
het uitzetten van culturele routes,
zoals de Hanzeroute, pelgrimpaden
en de vele wegen naar Rome. Op

deze manier komen toeristen vanzelf
in aanraking met aantrekkelijke
regio’s en steden, náást de hoogte-
punten die ze toch al bezoeken, zoals
Florence en Venetië. De Raad van
Europa heeft criteria vastgesteld
waaraan routes moeten voldoen om
in aanmerking te komen voor het Cul-
turele Route Programma. Speciale
aandacht is er voor de nieuwe lidsta-
ten in Centraal- en Oost-Europa.
Andere programma’s in het kader
van regionale ontwikkeling, gesteund
door de Raad van Europa, geven lid-
staten informatie en hulp bij het
regionale beleid. De Raad wil de
samenwerking tussen regio’s in
Europa bevorderen en expertise uit-
wisselen, zeker in gebieden waar
cultuur en cultureel erfgoed van
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