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Geachte 

 

Cultuur en erfgoed zijn van onschatbare waarde, voor iedere regio van ons land en zeker ook voor de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Cultuur verbindt, ontroert en inspireert. Cultuur en erfgoed 
zijn bovendien belangrijke vestigingsfactoren. Ze maken dat onze inwoners hier graag wonen, werken en 
recreëren. En ze zorgen dat bezoekers hier willen verblijven.  
 
In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen hebben we een bloeiende culturele keten. Cultuurregio 
025 is een sterk en hecht netwerk van opleiding, productie en presentatie voor alle kunstvormen: toneel, 
muziek, dans, film, letteren, beeldende kunst, vormgeving en mode. Elke keten is zo sterk als de 
zwakste schakel: zonder (cultuur)educatie geen cultuurminnend publiek en geen kweekvijver voor talent. 
Zonder talent geen aansprekende, vernieuwende culturele uitingen. En zonder dit alles geen excellentie. 
Wij willen dat amateurgezelschappen onze dorpskernen leefbaar en levendig houden. We vinden het 
belangrijk dat elk Gelders kind zich kan ontplooien en we willen cultuur, ons erfgoed en onze culture 
instellingen toegankelijk houden voor iedereen. Daarom ondersteunen de achttien gemeenten van de 
Groene Metropoolregio de culturele sector, van harte én in de volle breedte. We zijn trots op onze 
makers en instellingen en die trots dragen we volop uit. 
 
Ons culturele ecosysteem is ook kwetsbaar. De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de 
sector. We zijn al bijna een jaar terug in het ‘oude normaal’, maar de gestegen (energie)prijzen en de 
alom aanwezige arbeidsmarkttekorten zorgen voor aanhoudend zwaar weer. Zonder extra 
overheidssteun komt de sector deze gure tijden niet door. Amateurverenigingen zullen verdwijnen uit 
dorpskernen, kinderen en jongeren kunnen zich niet meer volledig ontplooien en stijgende ticketprijzen 
maken cultuurbezoek niet voor iedereen even toegankelijk. 
 
Wij investeren daarom in kunst en cultuur. Maar dat kunnen en willen we niet alleen! We doen dit graag 
samen met de provincie Gelderland en het Rijk. We hebben immers samen een verantwoordelijkheid 
voor de culturele infrastructuur. Door elkaar aan te vullen en te versterken zorgen we dat Gelderlanders 
en bezoekers van buiten onze prachtige provincie cultuur kunnen maken en ervan kunnen genieten. 
Vanwege de intrinsieke waarde van cultuur, omdat ze het leven zin geeft en omdat ze bijdraagt aan de 
realisatie van diverse maatschappelijke opgaven. 
 
Met de Statenverkiezingen voor de deur gaat veel aandacht naar de belangrijke ruimtelijke uitdagingen 
waar provincies voor staan: het aanpakken van de stikstofuitstoot, de landbouw- en energietransitie en 
de woningbouwopgave. Cultuur en erfgoed dreigen onder te sneeuwen. Wij willen ervoor waken dat 
cultuur het kind van de rekening wordt. Samen met u willen wij ons ook in de nieuwe bestuursperiode 
blijven inzetten voor een bloeiende culturele sector in Gelderland. Juist nu. 
Mogen we op uw steun blijven rekenen? 
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Waar zorgen wij voor?  
 

• Investeren in de lokale, bovenlokale en regionale infrastructuur 
Onze gemeenten investeren in cultuureducatie en amateurkunst, bibliotheekvoorzieningen, 
musea, theaters, podia, kleine en grote evenementen. Ook investeren zij in het behoud van en 
het beleefbaar maken van cultureel erfgoed. De gemeenten Arnhem en Nijmegen investeren 
aanvullend fors in culturele voorzieningen met een (inter)nationale functie. Daar krijgen onze 
‘eigen’ makers een podium en presenteren aansprekende (inter)nationale gezelschappen, 
artiesten en kunstenaars hun werk.  
 

• Stimuleren innovatie 
Cultuur verwondert, maakt blij en biedt troost en inspiratie. We willen dat iedereen ervan kan 
genieten. Daarom geven we het publieksbereik van de culturele sector in regio Arnhem-
Nijmegen een boost. Door dromen, ambities en ideeën met lef ruimte te bieden en aan te jagen, 
brengen we (nieuw) publiek in contact met podiumkunsten, muziek, beeldende kunst, film en 
erfgoed. De ervaring die wij opdoen met onze innovatieve aanpak delen we graag met de rest 
van Gelderland.  
 

• Scholing van professionals 
We stimuleren de professionalisering van de culturele sector. Wij zorgen dat het 
opleidingsaanbod voor culturele professionals is afgestemd op hun vraag. Wij zijn graag bereid 
dit aanbod te helpen opschalen naar gebieden buiten onze regio.   

 

• Versterken cultuureducatie 
We willen dat alle kinderen in Cultuurregio 025 profiteren van ons hoogwaardige kunst- en 
cultuurlandschap, door ze daarin te introduceren en door kunstscholing. We ondersteunen 
regionale cultuurknooppunten, die onderwijs en cultuuraanbieders verbinden. Daarnaast willen 
we cultuureducatie een vaste plek geven in het curriculum. We zetten ons daarom in voor goed 
opgeleide kunstvakdocenten. Die zijn hiervoor essentieel.  
 

• Ondersteunen amateurkunst 
We ondersteunen de amateurkunstverenigingen (ook in de erfgoedsector) en hun vrijwilligers 
door het opzetten van een regionaal netwerk dat beantwoordt aan hun behoefte.   
 

• De verhaallijn Romeinen beleefbaar maken 
De uitverkiezing van de Limes tot Unesco Werelderfgoed gaf de aandacht voor het Romeinse 
verleden van de regio een extra impuls. We brengen samenhang in alle lopende initiatieven die 
de ‘verhaallijn Romeinen’ vertellen en beleefbaar maken voor een groter publiek. 

 
Wat hebben wij nodig om dit te blijven doen? 
 
Om te zorgen dat de culturele kracht van onze regio voor heel Gelderland behouden blijft, hebben wij de 
provincie Gelderland hard nodig. Concreet vragen we:  
 

• Structurele bijdragen aan onze culturele basisinfrastructuur (BIS)-instellingen en 
instellingen die financiering krijgen uit de landelijke Rijkscultuurfondsen 
Wij vragen een substantiële bijdrage van de provincie voor BIS- en andere Rijksgefinancierde 
instellingen. Alleen zo kunnen zij hun talent en aanbod blijven ontwikkelen. Wij willen daarnaast 
samen met de provincie kansrijke regionale initiatieven uit het middensegment helpen een stap 
verder te zetten om uit te groeien tot fondsgesubsidieerde of BIS-instellingen,. 
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• Ondersteuning van cultuureducatie  
De grote afhankelijkheid van impulsgelden belemmert de regionale borging van cultuureducatie. 
Wij vragen daarom een structurele bijdrage − denk bijvoorbeeld aan Cultuureducatie met 
Kwaliteit − voor de cultuureducatiepunten in de regio. Zij zijn bewezen in staat om de behoefte 
van scholen te koppelen aan het aanbod van cultuuraanbieders. Ook vragen we om uw steun bij 
het bouwen aan de jeugdpodiumkunsten in de provincie. Een kwalitatief goed 
jeugdtheatergezelschap in Gelderland met ondersteuning van de provincie en het Rijk is hiervoor 
essentieel. 
 

• Borgen ondersteuning amateurkunst en erfgoedverenigingen 
Het regionaal netwerk voor amateurkunst- en erfgoedvrijwilligers verdient blijvende hulp. Wij zien 
mogelijkheden voor opschaling naar andere plekken in Gelderland en spannen ons graag in om 
die mogelijkheden te onderzoeken. 
 

• Incidenteel bijdragen aan belangrijke projecten en ontwikkelingen 
Bijvoorbeeld aan de huisvesting van Oostpool en Introdans, die noodzakelijk is voor het 
behouden van deze essentiële BIS-instellingen voor Gelderland. Wij zijn dan ook blij met het 
geld dat Provinciale Staten hiervoor heeft vrijgemaakt. Daarnaast verkennen we graag samen 
met de provincie hoe een bid voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2033 kan bijdragen aan 
onze gezamenlijke doelstellingen.  
 

• Gelderse verhaallijnen beleefbaar maken en houden  
Wij zetten graag onze samenwerking aan de verhaallijn Romeinen en het Masterplan Limes 
voort. Daarnaast zijn er in onze regio andere kansrijke verhaallijnen die voor Gelderland 
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld Leven met het water en de Tweede Wereldoorlog. Ook die 
verhaallijnen willen we graag samen verder ontwikkelen. Tot slot roepen wij u op om te blijven 
investeren in de cultuur- en erfgoedpacten. Deze pacten dragen bij aan de doorontwikkeling van 
verhaallijnen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de wethouders van Cultuurregio 025, 

 

 

 

Agnes Schaap 

Opdrachtgever Groene Metropoolregio 

Opgave Ontspannen regio 


