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Ondersteuning lokale en regionale culturele instellingen

Geachte mevrouw en heer,
Dank voor uw brief van 1 juli jl. waarin u het belang van de lokale en regionale
culturele instellingen schetst voor de provincie Friesland en de Friese gemeenten.
Met deze brief reageer ik op uw brief.
Ik ben blij te lezen dat de Friese culturele instellingen en makers zo’n
vanzelfsprekend onderdeel vormen van het dagelijks leven en u en uw collega’s
zoveel als mogelijk doen om uw lokale culturele instellingen te steunen. U pleit
voor steunmaatregelen die zodanig van omvang zijn, dat zij onvoorwaardelijk ten
goede kunnen komen aan de gehele culturele sector in de provincie Fryslân.
Ik ben mij er terdege van bewust dat gemeenten en provincies steun nodig
hebben om de lokale en regionale culturele infrastructuur te kunnen ondersteunen
in deze ongekende crisis. Zoals u al schrijft, geldt dat niet alleen voor Friesland en
de Friese gemeenten maar voor gemeenten, groot en klein, door heel het land. In
mijn brief van 28 augustus jl. heb ik daarom aangekondigd dat er € 150 miljoen
extra wordt ingezet om gemeenten in staat te stellen om de cruciale lokale
culturele infrastructuur te ondersteunen. Over de precieze uitwerking hiervan
informeer ik u en de Tweede Kamer dit najaar. Ik nodig u graag uit eventuele
suggesties die u hiervoor heeft met mij te delen.
Deze extra middelen zijn naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de
schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen en die via het gemeenteen provinciefonds beschikbaar is. Met de eerdere beschikbare middelen van € 60
miljoen via het gemeentefonds en € 48,5 miljoen via de rijkscultuurfondsen, is in
totaal € €326,5 miljoen beschikbaar om gemeenten en provincies in staat te
stellen om hun lokale en regionale culturele instellingen te ondersteunen. Naast
deze middelen zijn er ook nog de bij de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het
Fonds voor Cultuurparticipatie, regelingen openge steld die zich richten op
instellingen, groot en klein, en makers om hen te ondersteunen. Tenslotte heb ik
het advies van de Raad voor Cultuur gevolgd, om een extra impuls te
geven aan de culturele infrastructuur in de provincies Flevoland, Friesland
Drenthe, Zeeland en Limburg. Vanwege een vergelijkbare positie voeg ik
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Overijssel aan dit rijtje toe. Ik zet hiervoor de jaarlijks beschikbare € 2 miljoen
van de matchingsregeling ‘Verbreding en Vernieuwing’ in. Met deze maatregelen
ondersteunen we de lokale culturele infrastructuur tot 1 juli 2021.
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Alhoewel we niet voor een eenvoudige opgave staan, ga ik ervan uit dat we met
bovenstaande maatregelen en mét elkaar deze crisis het hoofd kunnen bieden.
Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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