Jaarlijks extra geld naar kunst en cultuur
16-09-2020 10:15

Op de begroting voor cultuur is, naast het steunpakket van € 482 miljoen, voor de komende vier jaar € 15 miljoen
extra per jaar beschikbaar (in totaal € 60 miljoen over 2021-2024). Daarnaast wordt jaarlijks € 2 miljoen ingezet
voor de provincies Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland.
Deze middelen zijn bedoeld om de culturele infrastructuur in deze regio’s verder te versterken. Het kabinet
hecht aan een stevige culturele en creatieve sector. Deze sector levert een forse bijdrage aan een gunstig
economisch vestigingsklimaat in Nederland.
Minister Van Engelshoven heeft de adviezen van de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies
aan culturele instellingen voor de Basisinfrastructuur 2021-2024 overgenomen. In totaal krijgen 113 culturele
instellingen en 6 fondsen een totaalbedrag van € 413 miljoen subsidie per jaar (inclusief de € 15 miljoen). De €
15 miljoen extra zal door het Fonds Podiumkunsten worden verdeeld onder de grote groep podiumkunst
instellingen die ondanks een positieve beoordeling niet in aanmerking zou komen voor meerjarige subsidie.
Minister Van Engelshoven: “Juist in deze tijd heeft de culturele en creatieve sector de overheid keihard nodig.
Door de coronamaatregelen zal deze sector nog langere tijd niet in staat zijn om het publiek te bereiken dat
nodig is om financieel gezond te kunnen zijn. Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Een sector die ons
verwondering brengt en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Deze structurele subsidie
biedt hen, naast het steunpakket, de zekerheid die ze nodig hebben voor het maken van vernieuwende en mooie

producties.”
Scapino, Noorderslag en Next Nature Network
Op verzoek van de Tweede Kamer wordt Scapino Ballet Rotterdam opgenomen in de Basisinfrastructuur
2021-2024 door het subsidieplafond in de categorie dans te verhogen. Daarnaast krijgen festival Eurosonic
Noorderslag en het initiatief van Next Nature Network in samenhang met andere initiatieven in Eindhoven voor
vier jaar een projectsubsidie.
Steunmaatregelen
Kunstenaars en makers in de culturele en creatieve sector zijn hard geraakt door corona. Het publiek kan nog
niet in grote getalen ontvangen worden, veel voorstellingen zijn afgelast en veel makers zitten zonder werk.
Tegelijkertijd lopen de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen door. Na het eerste steunpakket voor cultuur
van € 300 miljoen, kwam daarom een aanvullend steunpakket van € 482 miljoen. Dit tweede steunpakket is
bedoeld om innovatie en verdienvermogen in de cultuursector te ondersteunen. Er komt onder andere extra
geld beschikbaar voor gemeentes en provincies, private musea en collecties, varend erfgoed, leningen voor
monumenten en vrije producenten en het garantiefonds film.
Met de algemene steunmaatregelen, zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de
inkomensondersteuning voor zzp’ers (TOZO) loopt de aanvullende steun voor de cultuursector bij Prinsjesdag
op tot ruim € 1 miljard euro.
Forse investeringen in cultuur de afgelopen periode
De afgelopen jaren heeft het Kabinet fors geïnvesteerd in cultuur. Naast de steunmaatregelen in verband met
corona heeft cultuur deze kabinetsperiode € 80 miljoen extra per jaar erbij gekregen. Dit is onder andere
gebruikt om de basisinfrastructuur te kunnen uitbreiden. Daarbovenop komt nog eens jaarlijks € 15 miljoen
voor de komende vier jaar. Daarnaast is er deze periode € 325 miljoen geïnvesteerd in erfgoed.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl
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