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BrabantStad  
T.a.v. de Taskforce Cultuur 
Per e-mail aan: Marcelle Hendrickx, Marianne List, Mike van der Geld, Gedeputeerde Smeulders, 
Marianne de Bie en Andrew Harijgens 

 
Tilburg, 28 januari 2022 
 
Betreft: extra rijksmiddelen voor kunst en cultuur 
 
Geachte leden Taskforce Cultuur BrabantStad, 
 
Het zijn spannende tijden voor de kunst- en cultuursector. De beperkende maatregelen vanwege de 
Covid-pandemie zijn nog steeds niet geheel ingetrokken. Sterker, met name voor de podiumkunsten 
bieden de recente versoepelingen nauwelijks soelaas, integendeel zelfs. Hoe zal de sector zich 
kunnen gaan herstellen post-Covid? En durft het Brabantse publiek dan weer als vanouds de 
theaters, musea, exposities, festivals en evenementen e.a. te bezoeken? De signalen nu zijn dat er 
een ruime periode van nieuwe gewenning nodig zal zijn en dat zich dat zal vertalen in de 
publiekscijfers en dus de inkomsten van de cultuurinstellingen. 
Daarnaast zijn er andere actuele ontwikkelingen die veel aandacht en inzet vragen van onze sector. 
Zoals de verdere invoering van de fair practice code en de code culturele diversiteit en het opnieuw 
vormgeven van het cultureel ondernemerschap. 
 
Wij vragen uw aandacht voor deze ontwikkelingen en willen u attenderen op het feit dat ook het Rijk  
de noodzaak van een (extra) stimulans in kunst, cultuur en erfgoed erkent. In het regeerakkoord van 
het kabinet Rutte IV is een extra bedrag benoemd van 170 miljoen euro per jaar voor de komende 
jaren. Als doelen worden o.a. genoemd (zie pagina 29 van het coalitieakkoord 2021 - 2025):  
* mogelijk maken van herstel, vernieuwing en groei;  
* verbeteren van de arbeidsmarktpositie en een eerlijk inkomen;  
* opstellen van een herstelplan, ook voor de amateurkunsten;  
* het bevorderen van een brede toegankelijkheid en een goede regionale spreiding;  
* bevorderen van cultuurparticipatie en cultuureducatie.   
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De Kunst van Brabant roept u dringend op ook werk te maken van deze punten en alles op alles te 
zetten om ten minste een evenredig deel van het extra geld naar Brabant te halen. En zal een deel 
van deze extra middelen alleen beschikbaar komen via matchingsregelingen, dan rekenen wij erop 
dat de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten hun beleid en middelen hierop zullen 
afstemmen, zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere middelen voor kunst en cultuur. Onze 
sector is immers het hardst getroffen door alle Covid-beperkende maatregelen.  
 
We rekenen op uw steun en inzet voor een goed vestigingsklimaat voor de cultuursector in Brabant 
en gaan graag met u in overleg over de beste aanpak. Mochten we kunnen bijdragen aan uw inzet 
om de extra rijksmiddelen ook voor Brabant beschikbaar te krijgen, dan vernemen we dat graag.    
    
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, 

 
Ap de Vries 
voorzitter De Kunst van Brabant 
 
cc: Ambtelijke ondersteuning Taskforce Cultuur BrabantStad 
      Kunstloc Brabant: Henri Swinkels  

 


