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1. Inleiding 

 

Cultuur heeft waarde voor iedereen. Cultuur laat ons in allerlei vormen genieten, maakt 

vrolijk, stemt soms tot reflectie of verwart ons wel eens. In elk geval leiden cultuur- en kunstuitin-

gen tot bijzondere en betekenisvolle ervaringen die boven het dagelijkse bestaan kunnen uitstij-

gen. Waar cultuur bijdraagt aan creativiteit en de overdracht van maatschappelijke waarden, co-

des, tradities, en culturele conventies, prikkelen kunstuitingen onze verbeeldingskracht, laten ons 

lachen, bieden troost, zijn voer tot nadenken over bestaande ideeën en opvattingen en stimuleren 

het onafhankelijk denken.  

 

Hoewel het misschien niet altijd tot uiting komt, is er in Nederland een groot draagvlak 

voor kunst en cultuur. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking vindt het belangrijk dat er 

zoiets is als kunst en cultuur. Zeven van de tien Nederlanders vindt een gevarieerd cultuuraanbod 

(zeer) belangrijk voor de samenleving1. Het belang dat mensen aan kunst en cultuur hechten komt 

onder meer tot uiting in publieksbetrokkenheid, de grote deelname aan amateurkunst, de vele 

vrijwilligers bij podia en festivals en manifestaties en de steun voor cultuureducatie bij kinderen en 

jongeren. Dit brede draagvlak voor kunst en cultuur vormt een belangrijke legitimatie voor de 

overheid om zorg te dragen voor een divers en kwalitatief aanbod van kunst en cultuur. Maar een 

divers aanbod alleen is niet voldoende. Vanwege de maatschappelijke waarde van cultuur, het be-

lang van creativiteit voor de ontwikkeling van de samenleving, de input die het biedt aan persoon-

lijke ontwikkeling en omdat kunst en cultuur voor en door iedereen is, ligt er een verantwoordelijk-

heid bij de overheid om er aan bij te dragen dat inwoners in voldoende mate kennis kunnen nemen 

van kunst en cultuur en daar actief aan kunnen deelnemen.  

 

De autonomie van gemeenten op het terrein van kunst en cultuur is groot. Er is naast de 

bibliotheekwet en de mediawet weinig wet- en regelgeving die voorschrijft wat gemeenten moeten 

doen. Deze beleidsvrijheid biedt gemeenten kansen. Dit betreft niet alleen de inrichting van de 

openbare ruimte, maar ook de mogelijkheden voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling en 

sociale samenhang en positionering van de stad. Cultuurbeleid is daarmee bij uitstek een beleids-

terrein waar gemeenten zich positief kunnen ontwikkelen èn onderscheiden tot een aantrekkelijke 

woon- en leefstad.  

 

Een divers en aantrekkelijk cultureel aanbod is belangrijk voor een stad. Het zorgt voor le-

vendigheid en dynamiek. Bijzondere culturele ‘landmarks’ in de openbare ruimte dragen bij aan de 

herkenbaarheid en identiteit en verleiden cultuurtoeristen tot een bezoek. Een goed cultureel voor-

zieningenniveau in de nabijheid geeft inwoners een gevoel van eigenwaarde, waarbij het geen ver-

schil uitmaakt of zij veelvuldig gebruikmaken van het cultuuraanbod of zelden. Het feit dat in de 

nabijheid culturele aanbod aanwezig is en er gebruik van kan worden gemaakt (de zogeheten op-

tiewaarde) draagt er al aan bij dat inwoners zich verbonden voelen met hun stad. Samen cultuur 

beleven geeft mensen het gevoel ergens bij te horen, zich verbonden te voelen met anderen. Cul-

tuur geeft inwoners gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te raken. En dat is 

belangrijk voor een stad, zeker wanneer het merendeel van de inwoners nog steeds  ‘import’ is. 

 

 Met de Cultuurnota 2004 – 2007 is het cultuurbeleid van de gemeente Lelystad voor het 

eerst integraal vastgesteld. Vanuit een integrale visie op de functie van cultuur in onze stad kunnen 

keuzes worden gemaakt over de wijze waarop het cultuurbeleid bij kan dragen aan de verdere 

ontwikkeling van de stad en welke culturele voorzieningen en activiteiten vanuit het beleid onder-

steund worden. Daarbij is gekozen voor een beleidsperiode van 4 jaar omdat deze periode ener-

                                                
1 Cultuur in beeld 2015. Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (2015). 
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zijds ruimte biedt aan continuïteit, maar anderzijds mogelijkheden geeft om tijdig in te kunnen 

spelen op nieuwe ontwikkelingen. Sindsdien is de beleidscyclus van 4 jaar telkens gehandhaafd.  

Het gemeentelijk cultuurbeleid dient aan te sluiten bij de beleidskaders van de gemeente Lelystad 

in de zin dat het cultuurbeleid primair dient bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van 

Lelystad. Dit algemene uitgangspunt voor het gemeentelijk cultuurbeleid is ook voor periode 2017 

– 2020 van toepassing. De inzet blijft gericht op een brede maatschappelijke participatie en de 

ontwikkeling van een aantrekkelijke en dynamische stad. 

 

 Kijkend naar de ontwikkeling van Lelystad in het afgelopen decennium, kan zonder meer 

worden gesteld dat het culturele voorzieningen- en activiteitenniveau hier aan heeft bijgedragen. 

Met de aanwezige culturele infrastructuur en het scala aan projecten en festivals beschikt Lelystad 

over een cultureel voorzieningenniveau passend bij de omvang en karakter van de stad. De cul-

tuurdeelname bij inwoners komt overeen met het landelijk beeld en het merendeel van de inwo-

ners (58%) is ook (zeer) tevreden over het culturele aanbod in Lelystad. Er is dus geen aanleiding 

om het gemeentelijk cultuurbeleid op dit moment volledig op de schop te gooien. Alleen op enkele 

specifieke onderdelen zou het voorzieningenniveau aangevuld kunnen worden. Dit geldt vooral 

voor de presentatiemogelijkheden voor beeldende kunst en een bioscoopvoorziening in het cen-

trum. Een aandachtspunt is de financiële robuustheid van de culturele organisaties. Daarnaast 

wordt gekeken hoe door slimme dwarsverbanden met andere beleidsterreinen het bereik en de 

participatie op gebied van kunst en cultuur kan worden verbreed.  

 

 

Begripsbepaling 

 

 Voor het lokale kunst- en cultuurbeleid hanteert de gemeente Lelystad de volgende defini-

tie: kunst en cultuur bevatten alle uitingen en bronnen op het gebied van beeldende kunst en 

vormgeving, podiumkunsten, literatuur, audiovisuele kunst, architectuur en cultureel erfgoed.  

De reikwijdte van het gemeentelijk cultuurbeleid beperkt zich tot die cultuuruitingen die van belang 

worden geacht voor de Lelystadse samenleving en die zonder gemeentelijke steun niet tot stand 

zouden komen. Dit kan door subsidie te verlenen of door facilitaire voorwaarden te bieden. Maar dit 

betekent niet dat kunst- en cultuuruitingen die zonder gemeentelijke steun tot stand komen daar-

mee onbelangrijk zijn voor de Lelystadse samenleving. Een vitaal lokaal cultuurklimaat is een juiste 

mix van bijzondere culturele activiteiten die volledig zelfstandig gerealiseerd kunnen worden en 

activiteiten waarvoor dit (nog) niet geldt.  

 

 

Lunchbijeenkomst 

 

Ter voorbereiding op deze nota is op 12 januari 2017 een lunchbijeenkomst georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomst is door vertegenwoordigers van culturele instellingen en organisaties 

gesproken over de ontwikkeling een aandachtspunten van het culturele klimaat in Lelystad.  

De conceptversie van deze beleidsvisie is voor een reactie toegezonden aan de vertegenwoordigers 

van culturele instellingen en organisaties. Deze reactie zijn in de definitieve versie van de beleids-

visie verwerkt.  

 

 

Scenario’s 

 

Naast alle inhoudelijke overwegingen over het beleid, wordt het ambitieniveau voor het cul-

tuurbeleid grotendeels bepaald door het beschikbare financiële kader. De huidige financiële moge-

lijkheden voor een actief cultuurbeleid zijn nochtans beperkt. Om aan te geven wat de mogelijkhe-

den en de consequenties van het beleid zijn, worden in deze nota twee scenario’s aangegeven. Op 

grond van inhoudelijke en financiële overwegingen kan een scenario gevolgd worden.  
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Leeswijzer 

 

De nota is als volgt opgebouwd. In het hoofdstuk ‘De nota in het kort’ wordt de strekking 

van de nota kort en bondig weergegeven. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op actuele ontwikke-

lingen in de culturele sector, een korte omschrijving gegeven van het overheidsbeleid op het ge-

bied van cultuur en de gemeentelijke beleidskaders benoemd die betrekking hebben op het lokale 

cultuurbeleid. In hoofdstuk drie worden de uitgangspunten voor het gemeentelijk cultuurbeleid 

weergegeven. Hoofdstuk vier biedt een overzicht van de beleidsmaatregelen voor de verschillende 

beleidsterreinen. In het laatste hoofdstuk wordt een recapitulatie gegeven van de beleidsmaatrege-

len en de beschrijving van de twee scenario’s. In de twee bijlagen vindt u ten slotte een overzicht 

met de conclusies van de lunchbijeenkomst en de uitkomsten van het rapport Lelystadse Geluiden 

Cultuur 2015. 
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2. De nota in het kort 

 

 
Waarom deze nota? 

 Met de Cultuurnota 2004 – 2007 is het cultuurbeleid van de gemeente Lelystad voor het 

eerst integraal vastgesteld. Vanuit een integrale visie op de functie van cultuur in onze stad kunnen 

keuzes worden gemaakt over de wijze waarop het cultuurbeleid bij kan dragen aan de verdere 

ontwikkeling van de stad en kan worden bepaald welke culturele voorzieningen en activiteiten van-

uit het beleid ondersteund worden. Daarbij is gekozen voor een beleidsperiode van 4 jaar omdat 

deze periode enerzijds ruimte biedt aan continuïteit, maar anderzijds mogelijkheden geeft om tijdig 

in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Sindsdien is de beleidscyclus van 4 jaar zoveel mo-

gelijk gehandhaafd. 

 

Wat hebben we nu? 

Lelystad is in cultureel perspectief een bescheiden speler. Zeker in vergelijking met andere 

provinciale hoofdsteden. Vanwege het ontbreken van culturele instellingen uit de basisinfrastruc-

tuur of een kunstvakopleiding in de nabijheid, is er geen omvangrijk professioneel productiekli-

maat. Maar de afgelopen jaren is een goede en brede culturele infrastructuur opgebouwd, die aan-

sluit bij de ontwikkeling van de stad en zijn er tal van (nieuwe) initiatieven in de stad die zorgen 

voor een verdere ontwikkeling van het lokale cultuurklimaat. De tevredenheid onder inwoners over 

het cultureel klimaat is aanzienlijk toegenomen. De cultuurparticipatie ligt op een landelijk niveau. 

Vanwege haar ligging en de aanwezigheid van overeenkomstige culturele instellingen in nabij gele-

gen gemeenten in Flevoland, beperkt het publieksbereik van de culturele infrastructuur in Lelystad 

zich hoofdzakelijk tot de eigen inwoners. Op basis van het ringenmodel van de Vereniging Neder-

landse Gemeenten kan worden geconcludeerd dat Lelystad momenteel beschikt over een cultureel 

voorzieningenniveau passend bij een gemeente van 76.000 inwoners.  

 

 

Waar willen we naar toe? 

Het gemeentelijk cultuurbeleid wordt in de komende beleidsperiode in grote lijnen gecontinueerd. 

De inzet blijft gericht op het stimuleren van een brede maatschappelijke participatie, persoonlijke 

groei en de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad. Culturele initiatieven van inwoners, organisa-

ties en creatieve ondernemers die aantoonbaar bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het cul-

turele klimaat worden waar mogelijk ondersteund. Daarnaast willen we zorg dragen voor een ste-

delijke voorzieningenniveau dat duurzaam bijdraagt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke 

woon-, werk- en recreatiestad. Een aandachtspunt is de borging van de culturele infrastructuur. 

Voorts wordt gekeken hoe met slimme verbindingen de maatschappelijke betekenis van cultuur 

kan worden verbreed.  

 

Scenario’s 

Het continuïteitscenario gaat uit van het continueren van het inhoudelijke beleid op basis van het 

huidige financiële kader. Het gemeentelijk beleid blijft inhoudelijk gericht op de aanwezigheid van 

een breed culturele voorzieningenniveau dat past bij een gemeente met ongeveer 80.000 inwoners 

en op een lokale cultuurparticipatie dat vergelijkbaar is met het landelijk niveau. Dit scenario houdt 

in dat – naast de eventuele incidentele indexering van de subsidiebudgetten - geen aanvullende 

financiële ruimte wordt vrijgemaakt voor uitbreiding van de culturele infrastructuur of structurele 

intensivering van de subsidiebudgetten. Met het oog op de financiële positie van de culturele instel-

lingen, betekent dit dat binnen dit scenario mogelijk keuzes gemaakt moeten worden met betrek-

king tot de output van gesubsidieerde instellingen en organisaties. Dit kan consequenties hebben 
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voor het bereik,  de cultuurparticipatie en de maatschappelijke betekenis van het culturele klimaat 

voor de ontwikkeling van de stad.  

 

Financieel kader continuïteitscenario 

 Programmabegroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Ontwerpprogrammabegroting 
2018  

Amateurkunst 108.373   

Beeldende kunst 128.932   

Bibliotheekwerk 2.151.591 50.000*  

Cultureel erfgoed 9.366   

Cultuureducatie 1.548.277  50.000** 

Filmtheater 5.200   

Lokale omroep 15.692   

Podiumkunsten 1.489.635   

   Incidentele compensatie 
2018*** 

*Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting. 

** Wenselijk voorstel Kadernota 2018 (vervallen in Ontwerpprogrammabegroting 2018); 

*** Opgenomen in de Ontwerpprogrammabegroting 2018 als onderdeel binnen voorstel 42 (ROS). 

 
Ook in het ontwikkelscenario heeft het gemeentelijk cultuurbeleid als centrale doelstelling de inwo-
ners te voorzien van een cultreel voorzieningenniveau dat past bij een gemeente met ongeveer 
80.000 inwoners en een lokale cultuurparticipatie dat vergelijkbaar is met het landelijk niveau.  
Het uitgangspunt van het ontwikkelscenario is een voorzieningenniveau waarbij de output van de 
culturele organisaties minimaal op het huidige niveau blijft en waar op onderdelen financiële ruimte 
wordt gecreëerd voor inhoudelijke ontwikkeling. Voor de uitvoering van het Ontwikkelscenario is het 
noodzakelijk dat  - naast  eventuele indexering - het financiële kader voor het gemeentelijk cultuur-
beleid wordt geïntensiveerd met minimaal € 226.000,--.Met dit scenario wordt ingezet op handha-
ving en waar mogelijk een verbreding van de huidige cultuurparticipatie. In het ontwikkelscenario 
wordt financiële ruimte gecreëerd voor handhaving van de output, verdere inhoudelijke ontwikkeling 
en verbreding van de huidige cultuurparticipatie. Dit betekent dat - naast de eventuele indexering - 
het financiële kader wordt verruimd ten behoeve van de volgende aandachtspunten: 

- Handhaving huidige output culturele instellingen; 
- Verruiming van het aantal openingsuren van de bibliotheek van 33 naar 47 uur; 
- Versterking aanbod incidentele uitvoeringen van professionele podiumkunsten (op locatie); 

- Beter bereik lokale omroep via de kabel; 
- Versterking aantal uitvoeringen op het gebied van amateurkunst; 
- Stimuleren van de inhoudelijke samenwerking tussen lokale culturele initiatieven; 
- Ondersteuning van presentatieplekken ten behoeve van beeldende kunst en vormgeving. 

 

Financieel kader Ontwikkelscenario 

 Programmabegroting 
2017 

Meerjarenbegroting 
2018 

Ontwerpprogrammabegroting 
2018  

Optioneel t.b.v. verde-
re inhoudelijke ont-
wikkeling 

Amateurkunst 108.373   5.000 

Beeldende kunst 128.932   5.000 

Bibliotheekwerk 2.151.591 50.000*  110.000****+40.000 

Cultureel erf-
goed 

9.366    

Cultuureducatie 1.548.277  50.000**  

Filmtheater 5.200    

Lokale omroep 15.692   6.000 

Podiumkunsten 1.489.635   10.000 

   Incidentele compensatie 
2018  *** 

 

*Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting; 

** Wenselijk voorstel Kadernota 2018 (vervallen in Ontwerpprogrammabegroting 2018); 

*** Opgenomen in de Ontwerpprogrammabegroting 2018 als onderdeel binnen voorstel 42 (ROS);  

**** Financieel effect van de uitwerking motie 21 Uitbreiding openingsuren bibliotheek.  
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3. Stand van zaken 

 

 

Ontwikkelingen in de cultuur. 

 

Dat het culturele leven voortdurend in beweging is, is van alle tijden. Kunst en cultuuruitin-

gen ontwikkelen zich permanent. Maar kenmerkend van de huidige tijd is de technologische invloed 

op het culturele klimaat. Onder invloed van digitalisering en veranderend consumentengedrag is de 

concurrentie om de vrije tijd het afgelopen decennium sterk toegenomen. De technische ontwikke-

ling – in het bijzonder op het gebied van ICT - versterkt de flexibiliteit waarmee cultureel aanbod 

wordt verspreid en gepresenteerd en geconsumeerd. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor ma-

kers om distributie en presentatie in eigen hand te nemen. De digitalisering van bioscopen en film-

theaters leidt tot een snellere distributie van films en meer voorstellingen per zaal. E-cultuur mani-

festeert zich op allerlei fysieke en digitale plekken binnen en buiten de culturele sector. Ook de 

vrijheid van consumenten om zelf te bepalen wanneer een culturele uiting wordt ervaren is aan-

zienlijk verruimd. Met het streamen van muziek, film en live uitvoeringen van concerten, opera, 

theater en dans kan een nieuw en groter publiek worden bereikt. Het vergroot de bereikbaarheid 

en toegankelijkheid van cultuur. Een succesvol voorbeeld is André Rieu. Zijn Maastrichtse concert 

in 2016 werd naar 544 locaties in Groot-Brittannië en Ierland gestreamd. Overigens is zijn econo-

misch succes als kunstenaar wel een uitzondering. De maatschappelijk positie van de meeste pro-

fessionele kunstenaars in Nederland is en blijft kwetsbaar. Veelal werkzaam als zelfstandige met 

een gemengde beroepspraktijk en georganiseerd in informele netwerken, dwars door de disciplines 

heen, zijn ze gedreven, zelfredzaam en autonoom. Maar ondanks een HBO-achtergrond verdienen 

kunstenaars met hun artistieke activiteiten meestal niet veel geld en neemt de verborgen werk-

loosheid toe. 

 

De bevolking vergrijst en het aandeel van de bevolking met een niet-westerse cultuurach-

tergrond neemt toe. De vergrijzing is duidelijk waarneembaar in het bezoek aan de canonieke2 

cultuur. Hoger opgeleiden bezoeken zowel populaire als canonieke cultuur. Jongeren zoeken andere 

gelegenheden en platforms om met cultuur kennis te maken en met elkaar te delen. Ondanks dat 

het digitale aanbod ook veelvuldig individueel wordt geconsumeerd, is er tevens een grote behoef-

te om cultuur gezamenlijk te beleven. Nederland is door de toegenomen beleveniscultuur sterk aan 

het festivaliseren. De ontwikkeling naar de vele honderden festivals die in Nederland jaarlijks on-

geveer 18,5 miljoen bezoekers trekken is ook van invloed op de positie van de meer traditionele 

culturele accommodaties zoals schouwburgen, concertzalen, poppodia en musea. De programme-

ring van deze instellingen wordt breder en meer hybride. Gelijktijdig stellen bezoekers hun bezoek-

beslissing steeds meer uit tot vlak voor een uitvoering of tentoonstelling waardoor extra marke-

tinginspanningen vereist zijn. De komende decennia zetten deze veranderingen naar verwachting 

nog verder door.  

 

Het onderzoek De veranderende geografie van Nederland van professor Pieter Tordoir3 

toont een geleidelijke geografische “opschaling” van afzonderlijke steden en regio’s naar een “in-

terstedelijke netwerkstructuur”. Steden en regio’s die minder goed zijn aangesloten – en dus meer 

op zichzelf aangewezen – zullen vaker met de negatieve gevolgen van krimp te maken krijgen. 

Deze ontwikkeling raakt ook het wonen en werken van mensen en het gebruik van culturele voor-

zieningen.  

 

                                                
2 Het geheel van belangrijke, teksten, kunstwerken, voorwerpen, voor een bepaalde tijdsperiode en-of gebied. 
3 De veranderende geografie van Nederland, Atelier Tordoir, (2015).  
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 Iedereen kan de bibliotheek binnen lopen en gebruikmaken van alles wat de bibliotheek te 

bieden heeft, fysiek en digitaal. We zien dat de functie van de bibliotheken sterk in beweging is. De 

nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen die in 2015 van kracht is geworden bepaalt 

voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & lite-

ratuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. Voor het digitale deel ligt de verantwoordelijkheid 

nu centraal bij de Koninklijke Bibliotheek. Daarvoor heeft wel een uitname uit het gemeentefonds 

plaatsgevonden. De vijf functies vormen de basis voor de doelstelling van de wet dat iedere Neder-

lander toegang moet hebben tot een fysieke en digitale bibliotheekvoorziening. Daarmee kan de 

bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, zodat ze volop mee kun-

nen doen in de maatschappij. Ongekende beschikbaarheid van informatie en het verdwijnen van 

het onderscheid tussen auteur, uitgever en lezer heeft wel een keerzijde. Hoe weet iemand of al 

die informatie die beschikbaar is, ook betrouwbaar is en geen ‘fake news’. Hoe krijgt hij greep op 

de context in een ‘tweet’ van 140 tekens? En hoe gaat zij om met de overdaad aan informatie? 

Informatie wordt tegenwoordig in verschillende verschijningsvormen aangeboden waarbij tekst niet 

altijd meer de boventoon voert. Voorbeelden hiervan zijn instructiefilms op YouTube, de filmpjes bij 

artikelen in internetkranten of tweede schermen bij evenementen. Deze trend zal mogelijk ook van 

invloed zijn op de verschijningsvorm van boeken: zullen in toekomst in documenten tekst, muziek, 

gesproken woord en videofragmenten elkaar standaard afwisselen?4 De uitlening van e-boeken 

door bibliotheken stijgt snel: landelijk van 2,5 miljoen in 2014 naar 4 miljoen in 2015. Wat bete-

kent dit alles voor de functie en de verschijningsvorm van de bibliotheek in de toekomst? Hoewel 

bibliotheken nog steeds veel boeken uitlenen, zijn ze zich aan het verbreden. Bezoekers komen ook 

voor de studieplekken, de inloopspreekuren, lezingen, cursussen, fab-labs, tentoonstellingen, de-

batten. 

 

Uit de cijfers5 blijkt wat we uit onze eigen omgeving al weten: bijna iedereen ‘doet aan’ 

kunst en cultuur, zowel binnenshuis (lezen, muziek beluisteren of beoefenen, film kijken) als bui-

tenshuis: een dagje Kunsthal, de film, een concert, het Rijksmuseum, maar ook tekenen, zingen, 

musiceren, fotograferen of het volgen van een schrijfcursus. Uiteraard is niet iedereen in gelijke 

mate actief. Veel meer dan gemiddeld cultureel actief zijn alleenstaanden, vrouwen, stellen zonder 

kinderen, jongeren, studenten, stadsbewoners en mensen met een hogere opleiding en meer in-

komen. Minder cultureel actief dan gemiddeld zijn getrouwde stellen met kinderen, mannen, oude-

ren, plattelanders en mensen met een lagere opleiding en minder inkomen. Maar ook binnen deze 

subcategorieën zijn weer verbijzonderingen aan te brengen: zo gaan jongens/mannen vaker naar 

popmuziek, cabaret en festivals, ouderen meer en vaker naar musea, erfgoed en klassieke muziek.  

Omdat de grens tussen amateur en professionele kunstbeoefening steeds diffuser wordt en 

er ook een grijs en overlappend gebied zit tussen de buitenschoolse cultuureducatie (in de zin van 

gerichte instructie over en met kunst) en amateurkunst, wordt tegenwoordig ook wel het begrip 

‘actieve kunstbeoefening in de vrije tijd’ gebruikt. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert 

hierbij een dalende trend bij het aantal mensen dat actief aan amateurkunst doet.6 Niet alleen 

maakt het volgen van een cursus bij een centrum voor kunst en cultuur steeds vaker plaats voor 

meer informele vormen, waaronder peer2peer leren en zelfinstructie via YouTube en andere kana-

len. De daling van het percentage mensen dat in de vrije tijd actief aan kunst en cultuur doet, 

vormt volgens het SCP waarschijnlijk ook onderdeel van een veel bredere trend in de vrijetijdsbe-

steding. Hierin zijn media- en vooral internetgebruik aan de winnende hand en moeten meer actie-

ve en traditionele vormen van vrijetijdsbesteding binnen- en buitenshuis terrein inleveren. Over 

een nieuwe wettelijke inbedding van de cultuureducatie loopt nog een politieke discussie.7 

 

 

                                                
4 De bibliotheek in 2025, Koninklijke Bibliotheek, (2014). 
5 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd, Centraal Bureau voor de Statistiek, (2015). 

6 Cultuur in beeld 2016. Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (2016). 

7  Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!. Raad voor Cultuur, (2012). 
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De waarde van cultuur 

 

De maatschappelijke waarde van de culturele sectoren is hoger dan de maatschappelijke 

kosten. Cultuur voegt jaarlijks meer toe aan de welvaart dan de belastingbetaler erin stopt. Dit is 

de belangrijkste conclusie van het rapport De waarde van cultuur in cijfers 8 waarin zoveel mogelijk 

maatschappelijke waarden van kunst en cultuur zijn becijferd. Mensen blijken meer over te hebben 

voor een uitvoering in de podiumkunsten, de bezichtiging van beeldende kunst, het bekijken van 

een film, het lezen van een boek, of het zingen in een koor, dan het ze feitelijk kost. Het verschil, 

die meerwaarde, wordt door economen het consumentensurplus genoemd. Dat is waarde die ge-

bruiker of bezoekers aan kunst en cultuur aan dat gebruik of bezoek hechten, bovenop de prijs die 

ze ervoor betalen. Het is met andere woorden de waarde die mensen hechten aan het genot en het 

geluksgevoel dat ze ervaren. Het is deze maatschappelijke waarde die steden er bijvoorbeeld ook 

toe brengt om volop mee te dingen naar de titel van culturele hoofdstad9. Onderdeel van de maat-

schappelijk waarde is de economische betekenis van cultuur. In de periode 1995-2015 fluctueerde 

de bijdrage van culturele activiteit aan het bruto binnenlands product (bbp) rond de 2,25 %. De 

bijdrage aan werkgelegenheid bedraagt ongeveer 4%. 10  Kunst en cultuur kunnen vanuit de creati-

viteit of verbindende werking tevens waarde toevoegen aan diverse vraagstukken op het gebied 

van gezondheid, sociale cohesie, onderwijs en participatie. Voor mensen die om een of andere re-

den in een kwetsbare positie verkeren, kan actieve cultuurparticipatie een geweldige opsteker vor-

men.  

 

 

Overheidsbeleid 

 

De periode dat de overheden in Nederland zich verantwoordelijk achten voor kunst en cul-

tuurpolitiek is relatief kort. Pas na de Tweede wereldoorlog, in de tweede helft van de 20e eeuw 

hebben de drie overheden vanuit verschillende motieven (beschaving, emancipatie, economie) als 

onderdeel van de verzorgingsstaat een actief kunst- en cultuurbeleid ontwikkeld. Hoewel de markt 

nog steeds een belangrijk deel voor zijn rekening neemt, komt het culturele leven in Nederland 

mede tot stand door medefinanciering door de overheid. Om het cultuurbeleid van de diverse over-

heden beter op elkaar af te stemmen is halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw een rol-

verdeling tussen de overheden overeengekomen. Binnen de systematiek, die in 2005 met de rijks-

nota ‘Verschil maken’ nader is vastgelegd, is het Rijk met de basisinfrastructuur (BIS) - de culture-

le instellingen die een subsidie direct van het rijk ontvangen – en de financiering van zes landelijke 

cultuurfondsen, grotendeels verantwoordelijk voor het aanbod, de ontwikkeling en de conservering 

van kunst en cultuur. De provincie richt zich op participatie en spreiding op regionaal niveau. De 

gemeenten hebben de zorg voor de lokale culturele infrastructuur en de ondersteuning aan plaat-

selijke culturele activiteiten. In het afgelopen decennium is deze rolverdeling in de praktijk overi-

gens veel minder strikt geworden. Om als acterende overheden niet voor onverwachte verrassin-

gen te komen staan is de omgang tussen de overheden door de minister van OCW, IPO en VNG in 

2012 vastgelegd in het ‘Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur’. Dit regelt welis-

waar een zorgvuldige procedure en afstemming, maar kan bezuinigingen niet voorkomen. Onder-

zoeksbureau Berenschot heeft becijferd dat de overheden in 2015 gezamenlijk 370 miljoen euro 

minder uitgaven aan cultuur dan in 2011 – een gemiddelde daling van 12,1 procent.11 

 

De juridische basis voor het rijksbeleid vormt de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Daar-

mee is het rijk verantwoordelijk voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisch 

                                                
8 Waarde van cultuur in cijfers, Atlas voor gemeenten, (2011). 

9 http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2170893-leeuwarden-laat-zien-zo-word-je-culturele-hoofdstad-van-

europa.html?title=leeuwarden-laat-zien-zo-word-je-culturele-hoofdstad-van-europa. 

10 Cultuur in beeld 2016, Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (2016). 

11 Financiering van de cultuursector 2005 – 2015. Berenschot (2015). 



 

Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020  
 

11 

spreiden of anderszins verbreiden van cultuuruitingen. Het cultuurbeleid van het Rijk wordt vastge-

steld aan de hand van de vierjaarlijkse cultuurnota van het ministerie van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschappen. In de kamerbrief Ruimte voor Cultuur, uitgangspunten cultuurbeleid 2017 – 2020, 

schetst de minister Bussemaker de thema’s van het cultuurbeleid en de beoogde functies in de 

basisinfrastructuur 2017-2020. Het rijksbudget voor cultuur voor deze periode is met ongeveer 18 

miljoen verhoogd en bedraagt in totaal 373 miljoen euro. Het rijksbeleid voor deze periode is er 

voornamelijk op gericht kunstenaars en instellingen in staat te stellen om te gaan met de verande-

ringen in de beleving en productie van cultuur: door kwaliteit voorop te stellen, door innovatie en 

profilering aan te moedigen en door samenwerking te stimuleren.12 Het is volgens het kabinet niet 

het moment om het huidige cultuurstelsel opnieuw op de tekentafel te leggen. Het gaat er om sta-

biliteit te creëren waardoor er ruimte ontstaat voor innovatie en experiment, nieuw publiek aan te 

spreken en samenwerking binnen en buiten de cultuursector aan te gaan. Geen dynamiek van het 

stelsel, maar dynamiek binnen het stelsel. Voorts is de Monumentenwet per 1 juli 2016 verbreed 

tot een Erfgoedwet. Het gaat hierbij om de aanwijzing en subsidiëring van (archeologische) rijks-

monumenten plus om certificeringen en vergunningen voor archeologie-opgravingen. Gemeentelij-

ke vergunningen voor de wijziging van rijksmonumenten en de aanwijzing van gemeentelijke (ar-

cheologische) monumenten/stads- en dorpsgezichten zijn op dit moment onderdeel van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en in de nabije toekomst van de Omgevingswet. 

 

De provincie Flevoland richt zich primair op de reguliere provinciale taken zoals landbouw, 

mobiliteit, industrie en recreatie. Om daarnaast de eigen identiteit voor het voetlicht te brengen 

investeert de provincie ook in het culturele leefklimaat en verbinding in de samenleving. De pijlers 

van het Flevolands cultuurbeleid zijn: podiumkunsten, land art, bibliotheken, cultureel erfgoed, 

cultuureducatie en amateurkunst & talentontwikkeling. In de provinciale nota Cultuurbeleid 2017 – 

202013 zijn voor de komende jaren vier ambities geformuleerd waarop de provincie zich gaat rich-

ten: 1] de ingezette koers bestendigen en voort bouwen op de koers die is ingezet, 2] cultuur uit-

dragen en vermarkten om Flevoland nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers en inwoners, 3] 

de verbinding tussen de culturele instellingen in de provincie versterken gericht op ontmoeting en 

kennisuitwisseling en 4] de verbinding tussen de provincie en de gemeenten versterken op speci-

fieke cultuurdossiers, zonder daarbij taken van de gemeenten over te nemen. Het financieel kader 

van het provinciale beleid is voor deze periode structureel met bijna 5% verhoogd naar 4,2 miljoen 

euro.  

 

De gemeenten dragen in totaliteit het meest bij aan cultuur. De gezamenlijke cultuurbegro-

ting van gemeenten bedraagt in 2016 circa 1,7 miljard euro. Dit is gemiddeld 99 euro per inwoner. 

Gemeenten dragen vooral bij aan lokale voorzieningen zoals bibliotheken, kunstaccommodaties, 

cultuureducatie en musea. Grote gemeenten besteden naar verhouding meer geld per inwoner aan 

cultuur dan kleine gemeenten. Maar deze gemeenten investeren veelal ook in professionele kunst-

productie dor bij te dragen aan de subsidie voor theater-, dans- of muziekgezelschappen uit de BIS 

die in de stad gevestigd zijn. Zo besteden de vier grootste gemeenten gemiddeld 207 euro per 

inwoner aan cultuur, met de gemeente Arnhem aan top met 229 euro per inwoner. Dit bedrag 

loopt af naar 40 euro per inwoner voor gemeenten tussen de 5.000 en 20.000 inwoners. Zeer klei-

ne gemeenten (minder dan 2.000 inwoners) vormen juist vanwege hun schaal een uitzondering: 

116 euro per inwoner. De uitgaven van Nederlandse gemeenten aan cultuur namen tussen 2010 en 

2014 af met 21 procent. Onder meer omdat het aantal medegesubsidieerde instellingen in de ba-

sisinfrastructuur in die periode is afgenomen. In Lelystad bedroeg de uitgaven cultuur per inwoner 

in 2016 zo’n 75 euro14. De gemeentelijke bezuiniging op het budget voor cultuur tot en met 2017 

bedraagt bijna 10 procent.  

 

                                                
12 Kamerbrief uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020. Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (2015). 
13 Typisch Flevoland, net even anders. Provincie Flevoland, (2017). 
14 Bij gemeenten met ongeveer 75.000 inwoners varieert deze bijdrage tussen 35 – 103 euro per inwoner. 
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Gemeentelijke beleidskaders 

 

In deze paragraaf wordt een overzicht geven van de gemeentelijke beleidskaders die van invloed 

zijn op het lokale cultuurbeleid.  

 

  

Masterplan Versnelde groei, gemeente Lelystad, (1996). 

In het Masterplan Versnelde Groei (1996) heeft de gemeente Lelystad de centrale ambitie 

uitgesproken om als hoofdstad van de provincie Flevoland in de komende tien jaar uit te groeien 

naar een stad van 80.000 inwoners. De beoogde groei van de stad is geen doel op zich, maar een 

middel om de samenstelling van de bevolking van Lelystad in evenwicht te brengen en daarmee 

het draagvlak voor de voorzieningen te vergroten. Kenmerkende knelpunten worden op een voort-

varende wijze aangepakt, zodat Lelystad zich verder ontwikkelt tot een aantrekkelijke woon-, werk 

-en leefstad. Hoewel dit masterplan al meer dan 20 jaar geleden is vastgesteld, blijkt de visie van 

het plan nog steeds een relevante onderstroom voor significante onderdelen van het gemeentelijk 

beleid.  

 

 

Lelystad transformeert! Raadsprogramma 2014 – 2018 

In het licht van de tijdgeest en de grote opgaven waar de gemeente voor staat en verande-

ringen in de samenleving gaat de gemeente als organisatie op zoek naar een nieuwe productieve 

wisselwerking met de bestaande partners en actieve burgers die het heft in eigen hand willen ne-

men. Voor al deze zaken zijn transformaties nodig. De coalitiepartners zijn zich daarvan terdege 

bewust en willen dat de gemeente die tot stand brengt samen met de kracht van de Lelystadse 

samenleving! De titel is derhalve behalve een statement ook een uitgestoken hand naar instellin-

gen, organisaties en actieve burgers die vanuit hun eigen belangen en motieven willen bijdragen 

aan de kwaliteit van de Lelystadse samenleving. In het onderdeel ‘Sterke stad’ is in het raadspro-

gramma opgenomen dat voor een goed woonklimaat een levendig stadshart een essentiële voor-

waarde is. Hetzelfde geldt voor het voorzieningenniveau. Daarom wordt belangrijk gevonden dat: 

Het stadshart compacter wordt en er meer beleving en woonmogelijkheden aan worden toege-

voegd, de culturele infrastructuur in stand wordt gehouden en de amateurkunst blijvend wordt 

versterkt.  

 

 

 Samen leven, Samen Redzaam, Kadernota transitie AWBZ/Wmo 

In deze kadernota uit 2014 wordt de focust gelegd op de decentralisatie van AWBZ taken 

en de Wmo. Het streven is dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan 

de samenleving. Onze ambitie is dat mensen zelf eventueel met hulp van anderen uit hun omge-

ving hun ondersteuningsvraag oplossen. Voor mensen die dit niet kunnen blijft er passende onder-

steuning beschikbaar. Het Wmo stelsel is erop gericht dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kun-

nen blijven participeren en functioneren.  

Versterking van de basis is een belangrijk speerpunt is binnen het Wmo beleid. De basis wordt 

primair gevormd door de bewoners zelf, de mantelzorgers en de vrijwilligers. Daarnaast worden 

allerlei algemene voorzieningen gerekend tot de basis, zoals welzijnswerk in de buurt, een inloop, 

cliëntondersteuning, ontmoetingsactiviteiten, dagactiviteiten in de wijk, openbaar vervoer, de huis-

arts, algemeen maatschappelijk werk, een klussendienst etc. In het verlengde hiervan wordt er 

jaarlijks een uitvoeringsplan voor de Wmo opgesteld. Het Uitvoeringsplan Wmo 2017, Samen leven 

samen sterk, is uitgewerkt hoe inhoudelijk en financieel invulling wordt gegeven aan de Wmo ta-

ken. 

 

 

Kadernota 2017 – 2018 
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De stad is volop in beweging. Op een aantal gebieden zullen ontwikkelingen en trends 

doorzetten. Ook internationaal zijn er ontwikkelingen die op lokaal niveau invloed gaan hebben en 

in de toekomst wellicht steeds sterker gevoeld worden. De toestroom van vluchtelingen en de drei-

ging van terrorisme hebben grote maatschappelijke gevolgen. Fluctuaties in de olieprijzen, wissel-

koersen en beurskoersen hebben impact, maar ook de technologische ontwikkelingen, zoals roboti-

sering, ‘big data’ en ‘social media’ gaan ons dagelijks leven steeds meer beïnvloeden. De lokale 

overheid in de vorm van de gemeente heeft op deze ontwikkelingen weinig grip. Maar het is nood-

zakelijk om deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen en tijdig en adequaat te anticiperen, zodat 

Lelystad op een duurzame wijze hierop in kan spelen. Op basis van de trends, ontwikkelingen en 

huidige stand van zaken onderscheidt het college een viertal overkoepelende intensiveringsvelden. 

Voor het cultuurbeleid zijn twee intensiveringsvelden direct van belang: Veld 2: Stad van, voor en 

door jongeren, investeren in jongeren (15-25 jaar) op het gebied van onderwijs, werk en vrije tijd 

en Veld 4: Aantrekkelijke woonstad Vergroten (beleving van de) aantrekkelijkheid van de stad. 

 

 

Lokaal Educatie Agenda (LEA) 2014-2018 

De LEA 2014-2018 is ingestoken vanuit het idee dat het vooral een gezamenlijke taak is 

om het onderwijs in Lelystad op een hoger niveau te brengen en dat de LEA niet ‘een document 

van de gemeente’ is. De rol van de gemeente is vooral die van aanjager, verbinder en facilitator. 

Om die rol goed te kunnen vervullen heeft de raad bij de begroting 2015 €1 mln. in vier tranches 

ter beschikking gesteld vanuit het ROS. Naast deze miljoen wordt er vanuit andere budgetten geïn-

vesteerd in of op raakvlakken met het onderwijs, bijvoorbeeld uit het armoedebeleid. Ook scholen 

en bedrijfsleven investeren in zaken die in de LEA zijn genoemd. Om de LEA uit te voeren en daar-

bij het onderwijs zelf nadrukkelijk te betrekken, is de uitvoering opgedragen aan vier programma-

teams, die ieder een ‘programmalijn’ leiden. In Programmalijn 4 ‘21e -eeuwse vaardigheden’, wor-

den projecten uitgevoerd rond ‘zelfsturing exploreren in de directe leeromgeving’, ‘digitale gelet-

terdheid’ en ‘cultuur en techniek’.  
 

Transitiefonds 

De gemeenteraad heeft in 2014 het Transitiefonds Sociaal Domein ingesteld en hiermee 

een bedrag van € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van projecten en innoverende 

activiteiten die leiden tot structurele oplossingen voor knelpunten die zich voordoen bij de decen-

tralisaties van jeugdhulp, WMO, Participatiewet en Passend Onderwijs. De innovaties zijn er op 

gericht dat in 2018 meer kwalitatief goede ondersteuning wordt geleverd voor minder geld.  

 
Nota Inzet extra middelen bestrijding gevolgen armoede onder kinderen 

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen 

opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel € 85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeen-

ten via een decentralisatie-uitkering. In de decembercirculaire 2016 staat dat gemeente Lelystad 

een bedrag ontvangt van € 577.800 per jaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede 

onder kinderen. In de Nota Inzet extra middelen bestrijding gevolgen armoede onder kinderen 

wordt in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid beschreven op welke wijze deze extra mid-

delen worden ingezet. Om te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving en met 

activiteiten op het gebied van educatie, sport, cultuur en sociale activiteiten, wordt op basis van 

deze nota de samenwerking met het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld 

in Lelystad voortgezet en versterkt.  

 

 

Organisatie 

 

De ontwikkeling van het gemeentelijk cultuurbeleid is ondergebracht bij de afdeling Beleid. Het 

cultuurbeleid heeft belangrijke raakvlakken met andere onderdelen van het gemeentelijk beleid, 
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bijvoorbeeld het evenementenbeleid, onderwijs, vrijetijdseconomie, maatschappelijke participatie, 

ruimtelijke ontwikkeling en onderzoek en statistiek. Op facilitair niveau is er een relatie tussen het 

cultuurbeleid en het beheer van gemeentelijke accommodaties. Bij de implementatie van het ge-

meentelijk cultuurbeleid vindt continue afstemming plaats met relevante onderdelen van de ge-

meentelijke organisatie.  
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 4. Uitgangspunten cultuurbeleid: stabiliteit en continuïteit 

 

Lelystad is in cultureel perspectief een bescheiden speler. Zeker in vergelijking met andere provin-

ciale hoofdsteden. Vanwege het ontbreken van culturele instellingen uit de basisinfrastructuur of 

een kunstvakopleiding in de nabijheid, is er bijvoorbeeld geen omvangrijk professioneel productie-

klimaat. Maar vanuit de wetenschap dat we in vergelijking met deze andere steden nog zeer jong 

zijn en het plaatselijke en regionale culturele klimaat zich nog volop ontplooit, heeft Lelystad de 

afgelopen jaren een goede en brede culturele infrastructuur opgebouwd, die aansluit bij de ontwik-

keling van de stad en zijn er tal van (nieuwe) initiatieven in de stad die zorgen voor een verdere 

ontwikkeling van het lokale cultuurklimaat. Naast haar leeftijd onderscheidt Lelystad zich ook van 

veel andere gemeenten met een vergelijkbare omvang door het culturele verzorgingsgebied. Ande-

re middelgrote steden met een vergelijkbare omvang hebben in de regel ook een regionale functie 

voor omliggende plaatsen. Het potentiele publieksbereik van de culturele infrastructuur in deze 

steden wordt daardoor minimaal verdubbeld. Vanwege haar ligging en de aanwezigheid van over-

eenkomstige culturele instellingen – o.a. theater en bibliotheek - in de nabij gelegen gemeenten in 

Flevoland, beperkt het publieksbereik van de culturele infrastructuur in Lelystad zich hoofdzakelijk 

tot de eigen inwoners. Dit relatief kleine bereik heeft uiteraard ook invloed op het exploitatiemodel 

van lokale culturele instellingen.  

 

 

 De Vereniging Nederlandse Gemeenten hanteert een ringenmodel dat inzicht geeft in de 

gemiddelde lokale infrastructuur bij gemeenten. Op grond van dit schema valt waar te nemen dat 

gemeenten tussen de 30.000 en 90.000 inwoners veelal beschikken over een uitgebreid cultuurbe-

leid met een cultureel voorzieningenniveau bestaande uit: een openbare bibliotheek, een centrum 

voor kunstzinnige vorming, een multifunctionele podiumaccommodatie, een jazz/poppodium, een 

oudheidskamer of museum, een lokale omroep, kleinere filmvertoners en een archief. In gemeen-

ten met deze omvang zijn bovendien voorzieningen aan te treffen op het terrein van de beeldende 

kunst: een percentageregeling, een kunstuitleen, een aankoopfonds en een tentoonstellingsruimte. 

De gemeenten van deze omvang besteden daarbij zorg aan de vormgeving van de openbare ruim-

te, monumenten, amateurkunst, bouwkunst, literaire activiteiten en een aanbod van festivals.  
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Op basis van het ringenmodel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kan worden ge-

concludeerd Lelystad dat momenteel beschikt over een cultureel voorzieningenniveau dat bij een 

gemeente van 76.000 inwoners kan worden verwacht. In Lelystad worden tevens diverse bijzonde-

re culturele manifestaties en festivals georganiseerd die bijdragen aan de levendigheid van de stad. 

De Lelystadse kunstenaarsgemeenschap is weliswaar niet omvangrijk, maar ontwikkelt zich wel. De 

infrastructuur op het gebied van beeldende kunst is aanwezig, maar beperkt in omvang. Op het 

gebied van de amateurkunst zijn in Lelystad tientallen verenigingen actief, vooral koren. De groot-

ste groep amateurkunstenaars is ongeorganiseerd actief.  

 

 

Doelstelling van het gemeentelijk cultuurbeleid. 

 

Met de Cultuurnota 2004 – 2007 is het cultuurbeleid van de gemeente Lelystad voor het 

eerst integraal vastgesteld. Daarbij is gekozen voor een beleidsperiode van 4 jaar omdat deze peri-

ode enerzijds ruimte biedt aan continuïteit, maar anderzijds mogelijkheden geeft om tijdig in te 

kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Sindsdien is de beleidscyclus van 4 jaar telkens gehand-

haafd. Het gemeentelijke cultuurbeleid is daarbij niet telkens volledig gewijzigd. Voortdurend heeft 

een actualisatie van het vigerende beleid plaats gevonden. Ook nu is er geen inhoudelijke aanlei-

ding om het cultuurbeleid volledig op de schop te gooien. De huidige doelstellingen voor het ge-

meentelijk cultuurbeleid blijven ook voor de komende periode gelden. De afgelopen jaren heeft het 

gemeentelijk cultuurbeleid aangesloten bij de beleidskaders van de gemeente Lelystad, in de zin 

dat het cultuurbeleid primair dient bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lely-

stad. Dit algemene uitgangspunt voor het gemeentelijk cultuurbeleid is ook voor periode 2017 – 

2020 van toepassing. De inzet blijft gericht op het stimuleren van een brede maatschappelijke par-

ticipatie en de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad. We willen inwoners en bezoekers de mo-

gelijkheid bieden om zich door middel van actieve, receptieve en reflectieve deelname aan cultuur-

uitingen persoonlijk te ontplooien. Het beleid draagt bij aan de diversiteit van het culturele aanbod, 
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is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van verschillende groepen inwoners en stimuleert 

de interactie tussen de inwoners onderling en hun directe leefomgeving die past bij een inclusieve 

samenleving. Daarnaast willen we zorg dragen voor een stedelijke voorzieningenniveau dat duur-

zaam bijdraagt aan de ontwikkeling en de dynamiek van de stad als een aantrekkelijke woon-, 

werk- en recreatiestad. 

 

Samengevat kan het doel van het gemeentelijk cultuurbeleid als volgt worden omschreven:  

 

Het realiseren van een cultureel voorzieningenniveau en activiteitenaanbod dat:  

 

A]  bewoners en bezoekers van Lelystad stimuleert om kennis te nemen van en deel 

te nemen aan een breed aanbod van culturele activiteiten; 

B] bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat;  

C] de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en volwaardige stad 

ondersteunt. 

 

 

Om te zien in welke mate de beleidsinspanningen bijdragen aan de doelstellingen van het beleid 

worden de volgende indicatoren gehanteerd15:  

 

% inwoners dat tevreden is met het aanbod van culturele voorzieningen in Lelystad 

% inwoners dat een kunstzinnige activiteit heeft gedaan (18+) 

% inwoners dat vindt dat cultureel aanbod bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Lelystad 

  

 

 

Focus voor 2017 - 2020 

 

Het gemeentelijk cultuurbeleid wordt in de komende beleidsperiode in grote lijnen gecontinueerd. 

Op basis van deze continuïteit wordt in de periode 2017 – 2020 gekeken hoe de ontwikkeling van 

het culturele klimaat kan worden gestimuleerd en welke door middel van slimme verbindingen tus-

sen beleidsterreinen en instellingen de individuele en maatschappelijke betekenis van cultuur kan 

worden verbreed.  

 

Culturele activiteiten geven de stad sfeer en beleving. Vooral kleinschalig continu beschikbare aan-

bod dat is gericht op de plaatselijke bevolking blijken bij te dragen aan de woonattractie van ste-

den. Publiektrekkende activiteiten zijn goed voor de reputatie en de omzet van lokale onderne-

mers. Lelystad heeft een aantal bijzondere culturele evenementen die zorgen voor publicitaire en 

economische spin-off. Cultuur is daarmee een van de aanjagers voor meer beleving in het stads-

hart. Culturele initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het culturele 

klimaat worden waar mogelijk ondersteund. Omdat de financiële ruimte echter beperkt is kan dit in 

bepaalde gevallen tot een heroverweging leiden bij het verstrekken van subsidies voor culturele 

activiteiten (bijvoorbeeld nieuw voor oud).  

 

Samenwerking op het gebied van cultuur - zowel op stedelijk (denk aan Cultuur voor Lelystad) als 

op regionaal niveau (bijvoorbeeld binnen de Metropoolregio Amsterdam) - draagt bij aan een goe-

de afstemming van het culturele aanbod en stimuleert het culturele klimaat en de profilering van 

de stad. Slimme coalities tussen maatschappelijke en culturele organisaties, bijvoorbeeld bij de 

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bevorderen de sociale inclusie en 

zelfredzaamheid van inwoners. Voor de dagbesteding kunnen ook culturele instellingen mogelijk 

                                                
15 Op grond van het advies uit het Doelmatigheidsonderzoek naar het cultuurbeleid (2011), wordt voor het 

cultuurbeleid een beperkte set aan centrale indicatoren gehanteerd. 
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interessant aanbod ontwikkelen. Ook Lelykracht is een interessante vorm van interdisciplinaire 

samenwerking - op onder meer cultuur - gericht op het versterken van sociale verbindingen en de 

intrinsieke trots die inwoners aan de stad ontlenen. Die specifieke maatschappelijk betekenis van 

cultuur is weliswaar niet direct te vertalen in concrete indicatoren, maar kan wel bijdragen aan een 

verdere ontwikkeling van de cultuurparticipatie.  

 

 

Subsidiesystematiek 

 

In het kader van de subsidieverlening zijn op grond van de Algemene Subsidieverordening ge-

meente Lelystad voor projecten op het gebied van cultuur zes subsidieregelingen van toepassing. 

Met deze subsidieregelingen zijn de criteria, methode en verdeelregels voor de subsidieverlening op 

het gebied van het cultuurbeleid formeel vastgesteld.  

 Subsidieregeling investeringen amateurkunstverenigingen  

 Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen  

 Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving  

 Subsidieregeling podiumkunsten  

 Subsidieregeling amateurkunst  

 Subsidieregeling letteren  

Voor de grote culturele instellingen waar jaarlijks een subsidie aan wordt verleend is in de ge-

meentebegroting een aparte post opgenomen. Bij het verlenen van de subsidie aan deze instellin-

gen wordt in de beschikking een afsprakenkader aangegeven met betrekking tot de gesubsidieerde 

faciliteiten en activiteiten op het betreffende werkgebied van de instelling ten behoeve van de in-

woners van Lelystad. In onderstaande grafiek is de relatieve verdeling van de beschikbare budget-

ten over de verschillende beleidsterreinen in 2017 weergeven.  

 

 

 

 

 



 

Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020  
 

19 

De omvangrijke gemeentelijke uitgaven voor het bibliotheekwerk, de cultuureducatie en 

podiumkunsten zijn direct gerelateerd aan de professionele culturele voorzieningen. Bij deze instel-

lingen dragen vooral de personeelskosten en de accommodatiekosten bij aan de uitgaven. De cul-

turele activiteiten die vanuit de andere posten worden gefinancierd worden veelal door vrijwilligers 

georganiseerd en uitgevoerd. Naast de activiteiten en voorzieningen die worden gefinancierd bin-

nen de begrotingspost Cultuur, worden incidenteel culturele activiteiten uit andere gemeentelijk 

begrotingsposten ondersteund. Afhankelijk van de vraagstukken en mogelijkheden die zich voor-

doen, kunnen de incidentele gemeentelijke uitgaven voor kunst en cultuur per jaar verschillen. 

 

Lelystad heeft in de afgelopen decennia een culturele infrastructuur opgebouwd die goed 

aansluit bij de actuele behoefte van de stad. Dit aanbod wordt nog aangevuld door enkele grote 

museale instellingen die niet door de gemeente worden gesubsidieerd zoals Batavialand en het 

Aviodrome. Niet alleen het Agora theater, een moderne stadsbibliotheek, het poppodium Under-

ground, de faciliteiten en activiteiten van De Kubus (zelfstandig en samenwerkend binnen de stich-

ting Cultuur voor Lelystad); maar ook diverse particuliere voorzieningen zorgen voor een gediffe-

rentieerd aanbod. Inclusief de festivals en kunstmanifestaties en tentoonstellingen - heeft dit een 

positief effect op de tevredenheid van de inwoners over het culturele voorzieningenniveau in Lely-

stad. In 2004 was nog maar 40% van de inwoners (zeer) tevreden over het culturele voorzienin-

genniveau van de stad. In 2015 is het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is opgelopen tot 

58%.16 En nog maar 7% van de inwoners blijkt ontevreden over het culturele aanbod in de stad. 

Inwoners participeren volop in het culturele veld en weten het lokale culturele aanbod goed te vin-

den. De culturele instellingen spelen adequaat in op de ontwikkelingen in het culturele veld en het 

veranderend consumentengedrag. Dat neemt niet weg dat er ook bij continuering van het beleid 

zich kansen en mogelijkheden blijven voordoen om de maatschappelijke waarde van cultuur te 

verbreden. Zo wordt samen met marktpartijen de mogelijkheid tot realisatie van een volwaardige 

bioscoop in het stadshart onderzocht. Aandachtspunt blijven verder de presentatiemogelijkheden 

op het terrein van de beeldende kunst. Met het gemeentelijk cultuurbeleid willen we - binnen de 

mogelijkheden die we hebben - de voorwaarden bieden zodat spelers in het culturele veld goed op 

deze kansen en mogelijkheden in kunnen spelen. Want hoewel de overheden er op verschillende 

manieren aan bijdragen, ontstaat een levendig lokaal cultureel klimaat alleen omdat velen (onder-

nemende burgers, creatieve ondernemers, bedrijven en instellingen) in de stad zich hier professio-

neel of als amateur of vrijwilliger vol enthousiasme voor inzetten! Die inzet willen we met het ge-

meentelijk cultuurbeleid graag volop faciliteren want kunst en cultuur krijgt pas betekenis als het 

er daadwerkelijk is. 

 

Wel is duidelijk dat veel cultuurinstellingen en organisaties bij de bedrijfsvoering nog steeds de 

effecten van de financieel magere jaren ondervinden en veel moeite hebben hun exploitatie slui-

tend te houden. Incidenteel zijn festivals of manifestaties geannuleerd of beperkt omdat medefi-

nanciering vanuit andere overheden, fondsen of sponsorgelden niet haalbaar bleek. Vanwege de 

noodzakelijke bezuinigingen op het gemeentelijk cultuurbudget zijn de subsidies voor de culturele 

instellingen sinds 2012 aanzienlijk gedaald en kon slechts mondjesmaat een indexering op de sub-

sidies worden toegepast. Ook de eigen inkomsten van de culturele instellingen zijn door de laag-

conjunctuur de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Vanuit dat oogpunt is indexering van de 

subsidie van belang voor de continuïteit van de maatschappelijke output. Hier volgt per instelling 

een korte toelichting op deze effecten.  

 

Agora theater 

 

Vanaf de opening in 2007 is de exploitatie van het Agora theater een moeizaam traject ge-

bleken. Het oorspronkelijke businessmodel van het theater dat was opgebouwd uit 33% commerci-

ele activiteiten, 33% subsidie, 33% kaartverkoop, is binnen de Lelystadse context niet haalbaar 

                                                
16 LSG Cultuur 2015 (2016) 
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gebleken. Na een moeizame start werd aanvankelijk succesvol toegewerkt naar een sluitende ex-

ploitatie. Door de economische crisis en de taakstelling op de subsidie werd deze positieve ontwik-

keling verstoord en kreeg het exploitatietekort vanaf 2012 een structureel karakter. Het negatief 

eigen vermogen van de stichting liep hoog op waardoor de continuïteit kwetsbaar werd. Naar aan-

leiding van het exploitatieresultaat over 2014 is in 2015 onafhankelijk onderzoek verricht naar de 

bedrijfsvoering van het theater Agora. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat door stichting Agora en 

de gemeente een groot aantal extra maatregelen is getroffen. Hierbij is een evenwicht gezocht 

tussen aanvullende financiële bijdragen van de gemeente en de inspanningen die stichting Agora 

zelf moet verrichten om tot een duurzame exploitatie van het theater te komen. De getroffen 

maatregelen zijn onder meer: verhoging tarieven voor theater- en filmvoorstellingen en horeca, 

aanpassing van de culturele programmering, verdere personeelsreductie, splitsing zakelijke en 

artistieke leiding, extra filmvoorstellingen, verbetering planning en control cyclus. De gemeente 

heeft met incidentele maatregelen (aanpassing huur 2015 en 2016, €75.000 extra subsidie in 2017 

en 2018) en een structurele aanvulling op de gemeentelijke subsidie (€100.000) en de kwijtschel-

ding van lopende leningen vanaf 2017, de financiële positie van het theater versterkt. Met de ge-

troffen maatregelen is de continuïteit van het theater weliswaar geborgd, de exploitatie blijft ook in 

de huidige marktcondities nog steeds uitdagend. Investeringen voor inventaris, onderhoud, ICT 

systemen en het opleiden van medewerkers in kennis en kunde blijven daardoor voorlopig onder 

druk staan.  

 

FlevoMeer Bibliotheek 

 

 De bibliotheek richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van burgers, zodat ze kansrijk zijn 

en kunnen participeren in de samenleving. De snelle veranderingen in die samenleving vragen om 

nieuwe aanpakken en innovatie van de dienstverlening. Die worden door het financiële kader be-

perkt. De cumulatieve bezuiniging op de subsidie voor de FlevoMeer Bibliotheek tussen 2012 en 

2015 bedroeg € 290.000, -. Er is een reeks maatregelen getroffen om deze taakstelling op te van-

gen. Onder meer is het aantal openingsuren teruggebracht naar 33 per week, zijn tarieven ver-

hoogd, is het personeelbestand verminderd en de horeca van het bibliotheekcafé op de begane 

grond uitbesteed. Vooral de structurele huisvestingslasten van de bibliotheek zijn hoog. De huis-

vestingskosten bedragen in Lelystad 43% van de totale exploitatie. Het gebouw is niet zoals bij 

Agora, Kubus en Underground in eigendom van de gemeente, maar van een particuliere verhuur-

der. Hiermee is in 2007 een langjarig huurcontract is afgesloten voor minimaal 15 jaar. Conform 

de landelijke ontwikkeling lopen de gebruikersopbrengsten via betaalde abonnementen jaarlijks 

terug. De verwachting is dat op basis van het financieel meerjarenperspectief de algemene egalisa-

tiereserve verder zal slinken. Het eigen vermogen van vestiging Lelystad per 31 december 2016 

bedroeg € 211.890. De algemene egalisatiereserve bedroeg €157.111. Het weerstandsvermogen 

van vestiging Lelystad is daarmee op een redelijk, maar nog niet voldoende niveau.  

Omdat in 2018 de tijdelijke uitname van €50.000 uit het bibliotheekbudget ten behoeve van het 

stadshart eindigt en in 2019 het huurcontract voor de ruimte op de begane grond afloopt, is er 

zicht op structurele verbetering. Maar naar verwachting is dit onvoldoende om het geprognotiseer-

de exploitatietekort volledig op te vangen. Gevolg is dat vooral primair op geld wordt gestuurd en 

slechts beperkt op inhoud en publieke waarden.  

 

De Kubus 

 

Onder Stichting De Kubus vallen 2 lokale ‘merken’ (Kubus en Underground) en 2 provinciale ‘mer-

ken’ (Centrum Amateurkunst Flevoland) en FleCk), met elk een afzonderlijke prestatieafspraak met 

respectievelijk gemeente Lelystad en provincie Flevoland. De interne serviceorganisatie valt onder 

De Kubus en kosten worden toegerekend aan de diverse merken. Vanwege subsidieaanpassingen 

door alle overheden waar De Kubus een relatie mee heeft, is de afgelopen jaren de subsidie in to-

taliteit met € 481.398,- (-27%) verminderd. In het kader van de taakstelling op de cultuursubsi-

dies, zijn de cultuurorganisaties die in KUBA-verband samenwerken (Kubus, Underground, Biblio-
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theek, Agora), vanaf 2012 een gemeenschappelijk traject aangegaan. Onderdeel van dit traject zijn 

de gezamenlijke inspanningen om middels de stichting Cultuur voor Lelystad aanvullende inkom-

sten te verwerven voor de culturele infrastructuur van de stad. In 2013 hebben de instellingen 

aangegeven om in het licht van deze samenwerking ook gezamenlijk inkomsten te werven en via 

de subsidie borg te staan voor tijdelijk impuls van 50.000,-- ten behoeve van de exploitatie van 

Agora. De werving van aanvullende middelen heeft echter niet het beoogde resultaat behaald en 

borging de impulsmaatregel kwam uiteindelijk volledig ten laste van De Kubus. De tijdelijke im-

pulsmaatregel voor het Agora theater kreeg in 2016 een structureel karakter. Om het negatieve 

effect op de subsidie van De Kubus op te lossen is in de Kadernota 2018 een wenselijk voorstel 

opgenomen. Dit voorstel is in de Ontwerpprogrammabegroting 2018 vervallen.  

De afgelopen jaren heeft bij Kubus de inhoud steeds voorop gestaan en heeft de instelling haar 

uiterste best gedaan om de output overeind te houden. Binnen Kubus is vooral de focus gelegd op 

jeugd en jongeren. De tarieven voor het aanbod voor volwassenen zijn verhoogd. De inzet heeft 

zich meer gericht op het onderwijs. Dat is mede gelukt door het aanboren van aanvullende tijdelij-

ke subsidies van landelijke fondsen, die vervolgens ook weer eindigen. De exploitatie van Kubus 

heeft in de afgelopen jaren negatieve resultaten gekend. Het eigen vermogen van de stichting is 

bedroeg op 31 december 2016 nog slechts € 27.585,--. Behalve op het eigen vermogen, is ook 

ingeteerd op de organisatie en de dienstverlening. Bij het merk Kubus is sprake geweest van forse 

krimp in personeel en vermindering van openingsuren. Naar voorbeeld van Underground is sinds 

2013 ook bij Kubus gestart met de inzet van vrijwilligers. Vanaf 2017 is Kubus in de vakanties ge-

sloten. De functie cultuurscout is gestopt. De stichting kan momenteel geen risico’s en tegenvallers 

opvangen, zonder uiteindelijk in de output te snijden. Noodzakelijke investeringen staan momen-

teel onder druk. Ruimte voor inhoudelijke innovatie ontbreekt.  

 

Underground 

 

Ondanks een taakstelling op de subsidie heeft Underground een sluitende exploitatie weten 

te behouden. De organisatie is zeer lean en mean. Het maximaal aantal activiteiten is wel bereikt. 

Door steeds dichter bij de stad en ‘veiliger’ te programmeren is er nog steeds sprake van een 

groeiende zaalbezetting. Underground moet daarvoor wel intensief blijven investeren in promotie.  

 

 

Conclusie 

 

 Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van Lelystad, dan kan zonder meer worden gesteld 

dat het huidige culturele voorzieningen- en activiteitenniveau hier aan bijdraagt. De investeringen 

in cultuurvoorzieningen en -activiteiten door de gemeente zijn gedaan, blijken te renderen. Op 

basis van het ringenmodel van de VNG kan worden geconcludeerd Lelystad dat momenteel be-

schikt over een cultureel voorzieningenniveau dat bij een gemeente van 76.000 inwoners kan wor-

den verwacht. Met een brede culturele infrastructuur en het scala aan projecten en festivals be-

schikt Lelystad over een breed cultureel voorzieningenniveau passend bij de omvang en het ka-

rakter van de stad. De stijging van de cultuurdeelname en de toegenomen tevredenheid van de 

inwoners over het culturele aanbod in Lelystad geeft aan dat het gemeentelijk cultuurbeleid een 

duidelijk maatschappelijk effect heeft. Er is dus geen directe aanleiding om het gemeentelijk cul-

tuurbeleid volledig op de schop te gooien. Alleen op enkele specifieke onderdelen zou het voorzie-

ningenniveau nog aangevuld kunnen worden. Dit geldt vooral voor de beeldende kunst en een bio-

scoopvoorziening in het centrum. Ook kan worden gekeken hoe door slimme dwarsverbanden met 

andere beleidsterreinen het effect en bereik op gebied van kunst en cultuur verder kan worden 

verbreed.  

 

 Desalniettemin, de gemeentelijke bezuinigingen en de moeilijke marktcondities hebben de 

afgelopen jaren een duidelijke impact gehad op de ontwikkelingsmogelijkheden. In een enkel geval 

is een festival afgelast omdat medefinanciering vanuit andere overheden, fondsen of sponsorgelden 
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uiteindelijk niet haalbaar bleek. De focus van het beleid was vooral gericht op het handhaven van 

de bestaande culturele infrastructuur. De instellingen en organisaties hebben daarbij getracht het 

aanbod en de dienstverlening aan de burger zoveel mogelijk in stand te houden. De instellingen en 

organisaties hebben wel ingeteerd op hun financiële reserves. Die financiële kwetsbaarheid vormt 

op de langere termijn een risico voor het aanbod en de cultuurparticipatie. Om het culturele kli-

maat van de stad en de cultuurparticipatie verder te kunnen ontwikkelen is een solide culturele 

infrastructuur noodzakelijk. Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, wordt prioriteit gege-

ven aan de continuïteit en stabiliteit van de bestaande infrastructuur. Hierbij zal sprake zijn van 

een evenredige verhouding tussen de publieke bijdragen en de inspanningen die de instellingen zelf 

verrichten om tot een duurzame exploitatie te komen. Mede in het licht van de actuele discussie 

met het rijk over de ICL-middelen, zal deze continuïteit nog een grote uitdaging worden. 

 

 

 

Ten slotte nog even dit 

 

Bij het in ontvangst nemen van het rapport ‘Cultuur herwaarderen’17 van de Wetenschap-

pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) citeerde minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap de dichter Gerrit Komrij die ooit zei: “Kunstenaars zijn zwanen, geen ezels die pak-

jes dragen.” Met andere woorden: alle aandacht voor kunst en cultuurbeleid in termen van maat-

schappelijke participatie, inclusiviteit, sociale samenhang, economie, citymarketing – of andere 

instrumentele gemeentelijke beleidsdoelstellingen - ten spijt. In de kern gaat het bij cultuurbeleid 

natuurlijk nog steeds om de intrinsieke waarden die kunst en cultuur aan de inwoners biedt: ver-

beeldingskracht en creativiteit. Het overheidsbeleid dient de autonomie van de kunst en de kunste-

naar te respecteren, ook als dat in maatschappelijk perspectief misschien niet direct tot iets lijkt te 

leiden, want op de langere termijn levert dat de samenleving veel meer op.  

 

                                                
17 Cultuur herwaarderen, WRR Verkenningen nr 30, (2015) 
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4. Beleidsmaatregelen per beleidsterrein 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beleidsmaatregelen voor de verschillende 

onderdelen van het gemeentelijk cultuurbeleid.  

 

Amateurkunst 

 

Actief bezig zijn met amateurkunst stimuleert in de eerste plaats de individuele ontwikke-

ling: het wakkert de creativiteit en verbeeldingskracht aan en exploreert onvermoede persoonlijke 

talenten. Gezamenlijke amateurkunstbeoefening bevordert de sociale interactie tussen inwoners en 

dragen amateurkunstuitvoeringen bij aan de levendigheid aan de stad. Daarom wordt de amateur-

kunst op verschillende manieren vanuit het cultuurbeleid ondersteund. In lijn met de landelijke 

tendens is het aantal mensen dat in Lelystad aan amateurkunst doet de afgelopen jaren wel wat 

gedaald. Ondanks deze daling zijn nog veel Lelystadse bewoners actief op cultureel gebied. 45% 

van de volwassen inwoners doet aan amateurkunst. 60% van deze groep doet dit thuis of ongeor-

ganiseerd. Op het gebied van de amateurkunst zijn in Lelystad tientallen verenigingen en organisa-

ties actief die in de stad tal van uitvoeringen en exposities verzorgen. De basis voor de uitoefening 

van amateurkunst in latere jaren wordt veelal via cultuureducatie gelegd. Diverse instellingen- in 

het bijzonder Kubus - en podia bieden diverse mogelijkheden om zelf actief met amateurkunst 

bezig te zijn, werk te tonen of amateurkunstpresentaties te bezoeken.  

 

 

Beleidsmaatregelen voor de amateurkunst 

 

 Subsidieregelingen amateurkunstorganisaties 

Het subsidiebeleid voor amateurkunst voorziet in drie regelingen: 

 projectsubsidies om organisaties de gelegenheid te geven uitvoeringen en presentaties van 

amateurkunstuitvoeringen in Lelystad te geven; 

 incidentele subsidies voor deskundige ondersteuning waardoor de leden van de vereniging 

beter in staat zijn invulling te geven aan de beoefening van amateurkunst in Lelystad. 

 incidentele subsidies voor het onderhouden, opknappen, bouwen en verbouwen van ama-

teurkunstaccommodaties. 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd.  

 

Opmerking: wanneer een aanvrager meer dan drie jaar een subsidie heeft ontvangen voor 

een vergelijkbare activiteit, moet bij afbouw van de subsidie wettelijk rekening worden ge-

houden met een redelijke termijn. Wanneer veel aanvragers elk jaar voor een vergelijkbare 

activiteit subsidie ontvangen kan dit er toe leiden dat de financiële ruimte voor nieuwe aan-

vragers wordt beperkt. Om de benodigde flexibiliteit in de subsidieverlening te behouden 

werd tot nu toe 10% van het budget gereserveerd voor nieuwe aanvragers. Omdat het 

aantal nieuwe aanvragers in de praktijk beperkt bleek, is het gereserveerde budget terug-

gebracht naar 5%. De resterende 5% komt beschikbaar voor het reguliere budget.  
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 De stichting De Kubus ontvangt op basis van een afsprakenkader over de gesubsidieerde 

activiteiten op het gebied van cultuureducatie jaarlijks een subsidie ten behoeve van een 

breed cursusaanbod en de activiteiten op het terrein de van amateurkunst. 

Bij Kubus kunnen inwoners van Lelystad in het kader van het programma Talentontwikke-

ling bij gekwalificeerde docenten cursussen, lessen en workshops volgen voor muziek, 

dans, beeldende kunst en theater. Bij Kubus heeft daarvoor een kwaliteitskeurmerk ont-

vangen van de stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst. Tevens organiseert 

Kubus jaarlijkse diverse culturele presentaties en manifestaties op het gebied van ama-

teurkunst. In 2016 is niet alleen de ingang van het gebouw naar het centrum verplaatst, 

maar is ook een nieuwe foyer ingericht. Deze aanpassing heeft er aan bijgedragen dat de 

functionaliteit van het gebouw aanzienlijk is verbeterd.  

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd.  

 

 

 Intendant Amateurkunst 

Voor de organisatorische en facilitaire ondersteuning van de amateurkunstverenigingen, is 

vanaf 2009 een Intendant Amateurkunst aangesteld die relevante informatie en kennis 

verzamelt en op een toegankelijke wijze aan de amateurkunstenaarsverenigingen beschik-

baar stelt. De Intendant Amateurkunst heeft sindsdien een goed netwerk opgebouwd en 

organiseert diverse activiteiten voor amateurkunstenaars, zoals koepelbijeenkomsten voor 

koren en podiumkunsten en de maand v/d amateurkunst. De intendant fungeert als steun-

punt voor de grote groep ongeorganiseerde amateurkunstenaars en organiseert diverse 

stimuleringsprojecten op het gebied van amateurkunst. De functie Intendant Amateurkunst 

is organisatorisch ondergebracht bij de stichting De Kubus. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd.  

 

 

 Beschikbaarheid van de podia en faciliteiten bij De Kubus, Underground en Agora voor een 

maatschappelijk tarief. 

Voor uitvoeringen en repetities van amateurkunstproducties uit Lelystad in de zalen bij De 

Kubus, de Agora en Underground, worden bij de subsidieverlening met stichting De Kubus 

en stichting Agora afspraken gemaakt voor de toepassing van gereduceerde tarieven voor 

amateurkunstuitvoeringen.  

 

Het beleid wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

Audiovisueel / Media 

 

Stichting Filmtheater Lelystad (SFL) organiseert onder de naam Cine Utopia vanaf 2004 een twee-

wekelijks filmtheateraanbod in Lelystad als aanvulling op het brede commerciële filmaanbod. Op 

grond van de toenemende bezoekcijfers blijkt het filmtheater Cine Utopia in een behoefte te voor-

zien. In 2010 is in opdracht van Stichting Filmtheater Lelystad door bureau Gerard Bunnink Cinema 

en Cultuur Consultancy (GBCCC) een verkennend scenario-onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste 

constatering uit het GBCCC-rapport is dat een zelfstandig filmtheater met een eigen accommodatie 

en een eigen bedrijfsvoering in Lelystad niet haalbaar is. Daarvoor ontbreekt het aan publiekspo-

tentieel en draagvlak. Dat betekent dat Stichting Filmtheater Lelystad permanent is aangewezen op 



 

Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020  
 

25 

een sterke samenwerkingspartner met een goed toegeruste zaal met een eigen herkenbare uitstra-

ling en een sfeervolle ruimte voor ontmoeting voor en na de filmvoorstellingen. 

 

 Vanuit de ontwikkeling van Lelystad als volwaardige stad kan de aanwezigheid van een filmtheater 

worden beschouwd als een relevante aanvulling op het reguliere aanbod van bioscoopfilms. Op 

grond van deze overweging ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie. Na de sluiting van de bios-

coop Utopolis in 2013, is de stichting een vruchtbare samenwerking aangegaan met het Agora the-

ater. Ook bij een eventuele komst van een commerciële bioscoop in Lelystad, zien we voldoende 

perspectief om de samenwerking tussen beide organisaties te continueren.  

 

Het Nationaal Filmfestival voor Scholieren begon ooit als een lokaal initiatief met een beperkt aan-

tal scholieren uit de directe omgeving van Lelystad. In 13 edities is het uitgegroeid tot een landelijk 

festival, dat jaarlijks ongeveer 500 leerlingen uit het voortgezet onderwijs uit heel Nederland naar 

Lelystad brengt. Winnaars van dit festival mogen vervolgens deelnemen aan het Europese filmfes-

tival voor scholieren. Het filmfestival draagt er niet alleen aan bij dat veel jongeren met professio-

nele hulp hun eigen audiovisuele vaardigheden ontwikkelen, maar heeft ook jonge filmtalenten 

voortgebracht die hun weg in de Nederlands film- en televisiewereld hebben gevonden.  

Een bijzonder onderdeel van het festival is dat prijswinnaars in de gelegenheid worden gesteld om 

een ‘Lelystad film” te maken. Een korte filmproductie waarbij Lelystad altijd de achtergrond vormt. 

Op deze wijze is een bijzondere collectie filmproducties ontstaan dat op een gevarieerde wijze een 

beeld van Lelystad geeft. Het festival ontvangt een projectsubsidie van de gemeente Lelystad, 

maar is mede afhankelijk van financiële bijdragen van andere overheden en fondsen.  

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

Radio Lelystad 

Stichting Radio Lelystad verzorgt als vrijwilligersorganisatie verschillende radioprogramma’s, een 

internetsite en aanvullende media-uitingen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad 

een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maat-

schappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Radio Lelystad voorziet hierbij in een 

duidelijke lokale behoefte. Ongeveer 43% van inwoners van Lelystad luistert wel eens naar de uit-

zendingen. Bij haar programmering werkt Radio Lelystad mee of biedt ondersteuning aan verschil-

lende lokale activiteiten en evenementen. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat 

voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale om-

roep te waarborgen. Op grond van de bindende functie voor de Lelystadse samenleving ontvangt 

stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie. Aandachtspunt is de doorgifte van het signaal van 

Radio Lelystad via de kabel. Dit vergt een financiële vergoeding die nu niet binnen de begroting 

past. Landelijk wordt door de organisaties van lokale omroepen een lobby gevoerd voor de in-

richting van een stelsel van regionale omroepen. Lelystad, zou samen met Dronten en Zeewolde 

een van deze regio’s vormen. Als samenwerking tussen de lokale omroepen leidt tot een kwali-

teitsverbetering en effectievere inzet van de beschikbare middelen en faciliteiten, dan zien wij de 

voordelen van regionalisering in. Als de komst van een regionale omroep echter leidt tot minder 

lokale herkenbaarheid en hogere kosten, dan zien wij dat niet als een ontwikkeling die vanuit de 

gemeente moet worden ondersteund. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

Regionale Programmaraad Zuid-0ost Flevoland. 

De regionale programmaraad had op grond van artikel 82k van de Mediawet tot en met 2013 als 

taak voor de gemeenten Dronten, NOP, Lelystad, Urk en Zeewolde een advies uit te brengen over 

de samenstelling van het Basispakket Radio (25 zenders) en Televisie (15 zenders) aan de aanbie-
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der van het omroepnetwerk in het verspreidingsgebied (UPC) en het gevraagd en ongevraagd uit-

brengen van advies over overige zaken aan de aanbieder van het omroepnetwerk in het versprei-

dingsgebied. De programmaraad ontving van de betreffende gemeenten een bijdrage in de kosten. 

Door een wijziging in de Mediawet is deze taak en de gemeentelijke bijdrage per 1 januari 2014 

komen te vervallen. 

De beleidsmaatregel wordt niet gecontinueerd. 

 

 

Beeldende kunsten 

 
Met het beleid op het terrein van beeldende kunstbeleid willen we een kwalitatieve bijdrage 

leveren aan het leefklimaat en de identiteit van Lelystad zowel op stad- als wijkniveau. Reeds bij 

de ontwikkeling van Lelystad werd veel belang gehecht aan kunst in de openbare ruimte. Door de 

Rijksdienst IJsselmeerpolders werd met de 1%-regeling, waarbij een procent van de bouwkosten 

van rijksgebouwen werd gereserveerd voor beeldende kunst in de openbare ruimte, de basis ge-

legd voor een brede collectie waar we tot de dag van vandaag overal in de stad de resultaten van 

kunnen zien. Ook in de daaropvolgende periode heeft Lelystad belang gehecht aan de plaatsing 

van kunstwerken om de visuele kwaliteit van markante plekken in het centrum en het buitengebied 

te vergroten. De moeilijke financiële situatie van onze gemeente leidde uiteindelijk wel tot afschaf-

fing van de 1% regeling en een grote terughoudendheid ten opzichte van het verstrekken van op-

drachten. Toch kon met externe financiering de openbare ruimte van Lelystad ook het afgelopen 

decennium worden verrijkt met bijzonder kunstwerken. Per 2009 is een kwart van het rijksbudget 

voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving gedecentraliseerd naar 36 steden. Dit zijn alle 

provinciehoofdsteden en gemeenten met meer dan 90.000 inwoners. Deze middelen kunnen alleen 

voor lokaal beeldend kunstbeleid worden ingezet. Hoewel over deze verdeling de afgelopen jaren 

op landelijk niveau een departementale en politieke discussie is gevoerd, wordt deze geldstroom 

vooralsnog volgens dit model gecontinueerd. Door gemeentelijke bezuinigingen is het beleid op het 

gebied van de beeldende kunst de afgelopen jaren meer afhankelijk geworden van deze externe 

impuls.  

 

Met de (her)plaatsing en het onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte en de sub-

sidiering van manifestaties en presentaties willen we de inwoners van Lelystad op laagdrempelige 

en toegankelijke wijze kennis laten nemen met beeldende kunst en vormgeving. In Lelystad ont-

breekt nog wel een goed toegeruste tentoonstellingsruimte voor permanente of tijdelijke exposities 

met een bovenlokale uitstraling. Wel zijn er verschillende lokale initiatieven die op diverse locaties 

tijdelijke exposities verzorgen. Zonder dat wordt voorzien in een permanente presentatievoorzie-

ning, zal gekeken worden hoe de organisatie van exposities in Lelystad kan worden gestimuleerd. 

Aan marktverruiming voor beeldend kunstenaars, het stimuleren van de productie van beeldende 

kunst en aan de bevordering van kwaliteit wordt een lagere prioriteit gegeven. De overweging 

hierbij is dat de invloed van het gemeentelijk beleid op deze aspecten uiteindelijk gering is.  

 

 

Beleidsmaatregelen voor de beeldende kunsten 

 

 

 Subsidieregeling projecten beeldende kunst en vormgeving 

 De regeling voorziet in het verstrekken van projectsubsidies ten behoeve van de organisa-

tie van projecten en manifestaties op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.  
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De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

Opmerking: wanneer een aanvrager meer dan drie jaar een subsidie heeft ontvangen voor 

een vergelijkbare activiteit, moet bij afbouw van de subsidie wettelijk rekening worden ge-

houden met een redelijke termijn. Wanneer veel aanvragers elk jaar voor een vergelijkbare 

activiteit subsidie ontvangen kan dit er toe leiden dat de financiële ruimte voor nieuwe aan-

vragers wordt beperkt. Om de benodigde flexibiliteit in de subsidieverlening te behouden 

werd tot nu toe 10% van het budget gereserveerd voor nieuwe aanvragers. Omdat het 

aantal nieuwe aanvragers beperkt bleek, is het gereserveerde budget teruggebracht naar 

5%. De resterende 5% komt beschikbaar voor reguliere aanvragen.  

 

 Werk en presentatievoorzieningen voor beeldend kunstenaars en vormgevers 

Vanwege de beperkte aanwezigheid van adequate en betaalbare accommodaties blijkt het 

niet eenvoudig om dit beleid te implementeren. Dit neemt niet weg dat de beleidsdoelstel-

ling nog steeds actueel is en dat volop naar uitvoering wordt gestreefd. De inhoudelijke 

en/of organisatorische samenwerking met andere organisaties op het gebied van de beel-

dende kunst is daarbij voorwaardelijk. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 Kunstuitleen 

Omdat wij het van belang vinden dat de inwoners van Lelystad in de gelegenheid worden 

gesteld om via de kunstuitleen ook thuis (tijdelijk) beeldende kunst te ervaren, ontvangt de 

stichting Kunstuitleen Flevoland subsidie voor de kunstuitleenfunctie. De inhoudelijke en/of 

organisatorische samenwerking met andere organisaties op het gebied van de beeldende 

kunst wordt hierbij gestimuleerd. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

 Exposities in het stadhuis 

 

Om de inwoners van Lelystad in de gelegenheid te stellen op een laagdrempelig niveau 

kennis te nemen met een breed spectrum van beeldende kunst, wordt de Burgerzaal in het 

stadhuis permanent beschikbaar gesteld aan externe organisaties ten behoeve van kunst-

exposities. Met deze exposities in een vrij toegankelijk openbaar gebouw wordt toeganke-

lijk inzicht gegeven in actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst in Nederland. Naast 

een programmering van werk van professionele kunstenaars uit heel Nederland, wordt in 

het jaarprogramma ook ruimte gereserveerd voor exposities van beeldend kunstenaars uit 

Lelystad en presentaties van lokale amateurkunstenaars. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd 

 

  

 Betere spreiding beeldende kunst in de openbare ruimte over de stad 

Beeldende kunst in de openbare ruimte heeft in onze gemeente een belangrijk functie bij 

het bevorderen van een aantrekkelijk leefklimaat. Tijdens de RIJP periode is veel aandacht 

besteed aan plaatsing aan kunst in de openbare ruimte. In latere perioden ontbraken daar 

de middelen voor. Dit heeft ertoe geleid dat de spreiding van kunst in de openbare ruimte 

onevenredig is. In de oudere wijken staat relatief veel kunst, terwijl in de jongere wijken 
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het kunstaanbod gering is. Bij verplaatsing van een kunstwerk gaat daarom de voorkeur uit 

voor verplaatsing naar de wijken waar nog weinig kunstwerken staan.  

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 Onderhoudsprogramma gemeentelijke collectie  

In de auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting 

hebben dit werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. 

Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verant-

woordelijkheid. Daarnaast is het bij enkele kunstwerken(o.a. de Zuil van Lely) voor de 

openbare veiligheid noodzakelijk dat de constructie van de werken periodiek worden geïn-

specteerd. Voor de gemeentelijke kunstcollectie in de openbare ruimte is in samenwerking 

met externe deskundigen een meerjarig onderhoud- en inspectieprogramma opgesteld. Dit 

onderhoudsprogramma wordt gecontinueerd.  

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 Implementatie Warandewijzer 

De ambities en beelden voor de uitbreidingslocatie Warande zijn in 2003 uitgewerkt in het 

'Omgevingsplan voor Lelystad-Zuid'. In het Ontwikkelingsplan is aandacht voor de beeld-

kwaliteit die voor Warande wordt geambieerd. De toepassing van kunst heeft aldus het 

Ontwikkelingsplan een meerwaarde voor beleving en herkenning en identiteit. De gemeente 

heeft bureau MA.AN uit Rotterdam gevraagd voor Warande een beeldend masterplan te 

maken. De ‘Warandewijzer’ (2007) is daarvan het resultaat.  

Om de Warandewijzer tot uitvoering te brengen heeft stichting De Barak vanaf 

2009 subsidie gekregen om voor Warande diverse culturele activiteiten te ontwikkelen. De-

ze opdracht heeft ertoe geleid dat door de culturele broedplaats De Barak en in de afgelo-

pen jaren diverse culturele interventies zijn ontwikkeld die aansluiten bij de ontwikkeling 

van Warande als nieuwe woonwijk. De stichting heeft in 2016 een extern advies uit laten 

voeren ten behoeve van haar toekomstige activiteiten. Dit advies was positief over de re-

sultaten, maar gereserveerd over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden. De Barak heeft 

met een klein flexibel team en groot enthousiasme veel projecten gerealiseerd. De pro-

jecten kregen een goede waardering van kenners. De Barak heeft een unieke positie met 

betrekking tot kunst in nieuwbouwwijken gekregen. Daar stond tegenover dat er te weinig 

geld was om de taak in betaalde uren goed uit te voeren, het team erg klein en sterk af-

hankelijk van de inzet van enkele personen. De naamsbekendheid bleek relatief gering, 

evenals support van derden en ondersteuning door vrijwilligers uit de wijk. Vanwege het 

vertrek van de artistieke leiding en omdat het niet mogelijk bleek om naast de gemeente-

lijke subsidie structureel aanvullende middelen te vinden, heeft het bestuur van de stichting 

uiteindelijk besloten om de culturele activiteiten van De Barak voor Warande vanaf 2017 te 

beëindigen. Op grond van de evaluatie is de afweging gemaakt om daarmee ook de struc-

turele uitvoering van de Warandewijzer te beëindigen. Incidentele kunstmanifestaties op 

projectbasis blijven wel mogelijk. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 beëindigd. 

Voor de uitvoering van Warandewijzer wordt vanaf 2017 geen specifieke budget gereser-

veerd.  
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Bibliotheekwerk 
  

Burgers zijn gebaat met een neutrale plek in het publieke domein met een breed aanbod 

aan betrouwbare informatie die ze zonder meer kunnen raadplegen en waar ze elkaar waardenvrij 

kunnen ontmoeten. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners 

van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met 

hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aan-

bod van op media vastgelegde cultuur en informatie.  

 

 

Beleidsmaatregelen voor het bibliotheekwerk 

 

 

 Stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een 

subsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad  

 

Vanaf 2008 treedt Stichting FlevoMeer Bibliotheek op als de partner van de gemeente Lely-

stad voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. De basisbibliotheek Stichting 

FlevoMeer Bibliotheek bestaat uit één centrale back office en 5 lokale front offices in 5 ge-

meenten, waarvoor met de betreffende gemeente voor elke front office een eigen subsidie-

relatie wordt onderhouden. In 2015 heeft de FlevoMeer Bibliotheek het beleidskompas - de 

strategische koers - voor de komende jaren vastgesteld. FlevoMeer Bibliotheek verplaatst 

haar aandacht van het product naar de maatschappelijke waarde van het beleid. Het uitle-

nen van boeken en het beschikbaar stellen van informatie is geen doel op zich, het gaat er 

om wat het effect daarvan is voor individu en samenleving. Daarmee wil de FlevoMeer Bi-

bliotheek Lelystad een betrouwbare en onafhankelijke organisatie zijn die iedereen de kans 

geeft om zich persoonlijk te ontwikkelen en inwoners in staat stelt om actief en volwaardig 

deel te nemen aan het maatschappelijk leven in een steeds complexere wereld. De biblio-

theekaccommodatie in het stadshart heeft met haar uitleen- en informatiefunctie en de 

programmering van diverse activiteiten een belangrijke inloop- en ontmoetingsfunctie ge-

kregen. En is voor Lelystad een plek geworden waar inwoners niet alleen boeken uitkiezen, 

maar ook actief werken aan hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld in het Huis voor Taal. Af-

hankelijk van de financiële mogelijkheden wordt gekeken of de dienstverlening aan de in-

woners kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal openingsuren. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

Cultureel Erfgoed 

 

Nu Lelystad ouder wordt, beschikt de stad over objecten met cultuurhistorische waarde die 

de ontwikkeling van Lelystad weergeven en het behouden waard zijn. Bij de behandeling van het 

Structuurplan Lelystad 2015 heeft de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan meer 

inzicht in het cultuurhistorisch erfgoed in Lelystad. Dit heeft ertoe geleid dat in 2007 door externe 

deskundigen een inventariserende quick scan is uitgevoerd. Deze quick scan heeft geleid tot een 

waardering van een aantal cultuurhistorische elementen in Lelystad. Op basis van deze waardering 

heeft de raad in 2008 besloten om het principe van ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt te 

hanteren voor de gemeentelijke monumentenverordening. 'Behoud door ontwikkeling' staat voor 

een beleidsmatige aanpak dat zijn oorsprong vindt in de nota Belverdere (1999) van het rijk. Bin-

nen het concept van 'Behoud door ontwikkeling' wordt het cultuurhistorisch erfgoed niet louter 
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beschermd, maar worden de cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten benut bij ruimtelijke 

vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling. 

Daarmee worden de waarden van het cultuurhistorisch erfgoed direct betrokken bij de 

(her)inrichting van de openbare ruimte en er niet buiten geplaatst. Dit komt niet alleen het erfgoed 

ten goede (behoud), maar ook de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp (ontwikkeling). 

 

 

Beleidsmaatregelen voor het cultureel erfgoed 

 

 

 Aanwijzing gemeentelijke monumenten 

  

Er zijn in Lelystad op dit moment geen objecten of structuren die de status van gemeente-

lijke monumenten hebben. Momenteel wordt wel een aanwijzingsprocedure voor (delen) 

van werkeiland Lelystad-haven doorlopen. De afgelopen jaren is bij verschillende gebouwen 

of objecten in Lelystad naar aanleiding van sloop- en/of ontwikkelingsplannen wel een 

maatschappelijke discussie ontstaan over de vraag of het betreffende gebouw op grond van 

de mogelijke (cultuur)historische relevantie behouden moesten blijven. Deze discussie 

heeft duidelijk gemaakt dat de toekenning van de status van gemeentelijk monument bij 

alle betrokkenen helderheid kan verschaffen over de lokale cultuurhistorische waarde van 

een gebouw of een object en de mate van bescherming die aan deze waarde wordt toege-

kend. De aanwijzing tot gemeentelijk monument kan er aan bijdragen dat de stedenbouw-

kundige, de cultuur- en architectuurhistorische ontwikkeling van Lelystad ook in de toe-

komst kan worden ervaren. Indien dit voor de bescherming van de cultuurhistorische waar-

de van een object of terrein noodzakelijk wordt geacht zal een aanwijzingsprocedure wor-

den doorlopen.  

 

 

 Gemeentelijke monumentenverordening en monumentencommissie 

Vanaf 1 januari 2009 moeten gemeenten beschikken over een gemeentelijke erfgoedveror-

dening en een onafhankelijke erfgoedcommissie. In 2009 is de gemeentelijke erfgoedver-

ordening vastgesteld en in 2010 is de gemeentelijke erfgoedcommissie benoemd. De erf-

goedverordening wordt aangepast aan de nieuwe Erfgoedwet.  

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

 Projectsubsidies Cultureel erfgoed 

 

De groeiende aandacht voor de aanwezigheid voor cultuurhistorische elementen in Lelystad 

heeft ertoe geleid dat sinds enkele jaren ook in Lelystad cultuurhistorische evenementen – 

waaronder de Open Monumentendag - worden georganiseerd. Vanuit het budget voor het 

cultureel erfgoed is er de mogelijkheid om voor manifestaties op het terrein van cultureel 

erfgoed een bijdrage te verlenen.  

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 Gemeentelijk archeologiebeleid 

 

Archeologiebeleid vormt geen onderdeel van het cultuurbeleid, maar is op grond van het 

Verdrag van Malta in eerste plaats onderdeel van ruimtelijk beleid.  

Beoogd effect: aan bijdragen dat de stedenbouwkundige, de cultuur- en architectuurhistori-

sche ontwikkeling van Lelystad ook in de toekomst kan worden ervaren. 
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Cultuureducatie 

 

Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Door middel van cul-

tuureducatie maakt een brede groep inwoners (en in het bijzonder kinderen en jongeren) via ge-

richte instructie kennis met kunst, cultuur en erfgoed en kunnen zij hun eigen kunstzinnige en cre-

atieve vaardigheden en talenten verder ontwikkelen. Daardoor is er ook een directe relatie met de 

amateurkunst/actieve cultuurparticipatie. Cultuureducatie vormt vaak de basis voor de deelname 

aan cultuur in latere jaren. Vooral voor cultuureducatie geldt dat het onderwijs een belangrijke 

omgeving vormt om met kunst, cultuur en erfgoed in contact te komen. Dit is van belang voor 

kinderen bij wie kennismaking met kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is. Dankzij cultuureduca-

tie in het onderwijs komen alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, in aanraking met 

een breed spectrum van kunst en cultuuruitingen en erfgoed. De focus van het beleid voor de bin-

nenschoolse cultuureducatie ligt op een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie in het onderwijs. 

Dit sluit aan op het landelijk en provinciaal beleid. Binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 

vormt de ontwikkeling van creativiteit een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van 21-

eeuwse vaardigheden. Samen met een aansluitend en verdiepend buitenschools aanbod, wordt zo 

een fundament gelegd voor de persoonlijke ontwikkeling die cultuur genereert. 

De infrastructuur voor de cultuureducatie in Flevoland is enkele jaren geleden opnieuw in-

gericht. Vanaf 2013 heeft iedere gemeente een lokaal loket voor cultuureducatie. Het lokale loket 

ondersteunt het onderwijs bij de binnenschoolse cultuureducatie, programmeert activiteiten en 

bemiddelt bij een passend cultureel aanbod voor de school. Het lokale loket wordt door de ge-

meenten gesubsidieerd. De provincie Flevoland heeft haar steunfunctietaken vanaf 2013 gecentra-

liseerd in een provinciaal expertisecentrum cultuureducatie voor het primair onderwijs: FLeCK. Dit 

expertisecentrum ondersteunt de lokale loketten in de gemeenten. FleCk wordt gesubsidieerd door 

de provincie en is als zelfstandige entiteit ook organisatorisch ondergebracht bij stichting De Ku-

bus.  

 

 

Beleidsmaatregelen voor de cultuureducatie 

 

 Stichting De Kubus ontvangt op basis van een afsprakenkader over de gesubsidieerde acti-

viteiten op het gebied van cultuureducatie jaarlijks een subsidie voor het lokale loket ten 

behoeve van de ondersteuning van cultuureducatie in het onderwijs. 

In Lelystad wordt het lokale loket voor cultuureducatie ten behoeve van het onderwijs ver-

zorgd door Kubus (onderdeel van stichting De Kubus). Kubus is gecertificeerd conform het 

landelijke Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst. Kubus ondersteunt in haar pro-

gramma Cultuureducatie als fundament in en rondom school jaarlijks 45 scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs, waarmee in totaal over de 10.000 leerlingen worden bereikt. Waar 

mogelijk wordt door Kubus een inhoudelijke verbinding aangebracht tussen de binnen-

schoolse cultuureducatie en de het buitenschoolse aanbod van cultuureducatie en amateur-

kunst (in het programma Talentontwikkeling) dat door Kubus wordt verzorgd.  

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

Letteren 

 

Lelystad heeft enkele literaire festivals op locatie die uniek zijn voor Nederland. Het tijdstip 

en de locatie dragen bij aan het bijzondere karakter van Sunsation, dat al 36 jaar in het land-
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schapskunstwerk van Robert Morris in Lelystad plaats vindt. Ook de Nationale Stadsdichtersdag 

heeft zich in tien jaar tijd ontwikkeld tot een bijzonder schrijversevenement, waarbij de bezoeker 

tevens kennis maakt met bijzondere locaties in de stad.  

 

 

Beleidsmaatregelen voor letteren 

 

 

 Subsidies voor literaire manifestaties 

Met deze subsidies willen we inwoners en bezoekers van Lelystad de gelegenheid bieden 

om door middel van het bezoeken van manifestaties op het terrein van de letteren in de 

gemeente Lelystad, kennis te laten nemen van een breed aanbod aan uitingen op het ter-

rein van de letteren. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

Opmerking: wanneer een aanvrager meer dan drie jaar een subsidie heeft ontvangen voor 

een vergelijkbare activiteit, moet bij afbouw van de subsidie wettelijk rekening worden ge-

houden met een redelijke termijn. Wanneer veel aanvragers elk jaar voor een vergelijkbare 

activiteit subsidie ontvangen kan dit er toe leiden dat de financiële ruimte voor nieuwe 

aanvragers wordt beperkt. Om de benodigde flexibiliteit in de subsidieverlening te behou-

den werd tot nu toe 10% van het budget gereserveerd voor nieuwe aanvragers. Omdat het 

aantal nieuwe aanvragers beperkt bleek, is het gereserveerde budget teruggebracht naar 

5%. De resterende 5% komt beschikbaar voor reguliere aanvragen. 

 

 Stadsdichter 

 

In 2005 heeft het college voor de eerste maal besloten om een Stadsdichter voor Lelystad 

te benoemen. De stadsdichter die om de twee jaar wordt gekozen, heeft als taak om in de-

ze periode jaarlijks minimaal zes gedichten te schrijven naar aanleiding van bijzondere ge-

beurtenissen in de stad. Deze gedichten worden geplaatst in publicaties van de gemeente. 

Ook in de komende jaren zal er tweejaarlijks een stadsdichter worden benoemd. 

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd. 

 

 

Podiumkunsten 

 

We vinden het van belang dat inwoners van Lelystad in hun directe omgeving samen een 

gevarieerd aanbod van professionele theater-, dans- of muziekuitvoeringen kunnen bezoeken. Met 

het beleid voor de podiumkunsten willen wij er aan bijdragen dat in Lelystad een breed aanbod aan 

podiumkunsten word uitgevoerd, dat goed aansluit op het gedifferentieerde behoeftepatroon bij de 

Lelystadse bevolking. Het beleid richt zich op structurele voorzieningen voor het aanbod van podi-

umkunsten in de vorm van professionele podiumaccommodaties en op het verstrekken van subsi-

dies voor incidentele activiteiten op het terrein van de podiumkunsten zoals festivals en uitvoerin-

gen op bijzondere locaties.  

 

 

Beleidsmaatregelen voor de podiumkunsten 
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 Stichting Agora ontvangt op basis van een afsprakenkader over de gesubsidieerde activitei-

ten jaarlijks een subsidie voor de culturele programmering van het Agora theater.  

 

 In 2007 is het nieuwe Agora theater in gebruik genomen. Met twee technisch goed 

geoutilleerde theaterzalen van respectievelijk 750 plaatsen en 200 plaatsen, biedt het 

nieuwe theater de inwoners en bezoekers met een jaarlijks programma met ongeveer 120 

voorstellingen de mogelijkheid om in Lelystad een breed aanbod van professionele voor-

stellingen (theater, muziek cabaret, musical, e.d.) te bezoeken. Daarnaast heeft het thea-

ter sinds 2012 een (ongesubsidieerde) bioscoopfunctie. Het brede aanbod in het nieuwe 

theater in de grote zaal en kleine zaal heeft een duidelijke impuls gegeven aan het culturele 

klimaat van Lelystad. De culturele programmering biedt een gedifferentieerd aanbod van 

groot- en kleinschalige podiumkunsten zoals theater, dans, muziek, cabaret en overige po-

diumkunstvormen. En op basis van de bezoeken aan het theater kan zonder meer worden 

geconcludeerd dat het Agora theater de afgelopen tien jaar een relevante culturele voorzie-

ning voor de stad is geworden.  

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd.  

 

 

 Stichting De Kubus ontvangt op basis van een afsprakenkader over de gesubsidieerde acti-

viteiten jaarlijks een subsidie voor de activiteiten van het poppodium Underground.  

Underground heeft zich het afgelopen decennium sterk ontwikkeld tot een lokaal en 

regionaal popodium, met een actuele programmering op het gebied van pop en aanverwan-

te muziekstromingen. Daarnaast kunnen lokale bands in Underground studio’s huren. Naast 

de concerten in Underground, worden door Underground in samenwerking met andere par-

tijen ook muziekoptredens buiten het gebouw georganiseerd, waaronder het buitenpodium 

van Lelystart. Underground weet daarmee een sterk gemêleerd publiek voor haar activitei-

ten te trekken. Vanwege haar betekenis voor de stad ontving Underground voor 2016 de 

Promotie Award van City Marketing Lelystad.  

 

De beleidsmaatregel wordt na 2017 gecontinueerd. 

 

 

 Subsidieregeling voor incidentele uitvoeringen van professionele podiumkunsten 

 

Op basis van deze regeling worden inwoners en bezoekers van Lelystad in de gele-

genheid gesteld kennis te nemen van een bijzonder aanbod van professionele podiumkun-

sten. Vanwege het karakter van deze voorstellingen en uitvoeringen - die vaak in de vorm 

van festivals worden georganiseerd of daar onderdeel van uitmaken (bijv. Uitgast, Sunsati-

on, Lelystart, Jolpop e.d) vormen ze een interessante aanvulling op het aanbod van regu-

liere podia. Het gebruik van buitenlocaties heeft ook een drempelverlagend effect. Er wor-

den ook inwoners bereikt die niet vanzelfsprekend een theater of concertzaal bezoeken.  

 

De beleidsmaatregel wordt vanaf 2017 gecontinueerd.  

Opmerking: wanneer een aanvrager meer dan drie jaar een subsidie heeft ontvangen voor 

een vergelijkbare activiteit, moet bij afbouw van de subsidie wettelijk rekening worden ge-

houden met een redelijke termijn. Wanneer veel aanvragers elk jaar voor een vergelijkbare 

activiteit subsidie ontvangen kan dit er toe leiden dat de financiële ruimte voor nieuwe aan-

vragers wordt beperkt. Om de benodigde flexibiliteit in de subsidieverlening te behouden 

werd tot nu toe 10% van het budget gereserveerd voor nieuwe aanvragers. Omdat het 
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aantal nieuwe aanvragers beperkt bleek, is het gereserveerde budget teruggebracht naar 

5%. De resterende 5% komt beschikbaar voor reguliere aanvragen.  
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5. Recapitulatie en scenario’s 

 

Beleidsveld 

 

Beleidsmaatregelen  

Amateurkunsten 

 

Subsidie 

 projectsubsidies voor amateurkunstuitvoeringen 

 Subsidie deskundigheidsbevordering 

 Subsidie investeringen accommodatie 

 Subsidie stichting De Kubus 

Ondersteuning 

 Intendant amateurkunst 

Overig 

 Beschikbaarheid Kubus, Agora, Underground 

 

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

 

Wordt gecontinueerd 

 

Wordt gecontinueerd 

Audiovisueel/media Subsidies 

 Subsidie filmtheater 

 Subsidie Stichting Radio Lelystad 

 Subsidie Regionale Programmaraad 

  

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

Wordt niet gecontinueerd 

Beeldende kunsten Subsidies 

 Projectsubsidies beeldende kunst en vormgeving 

 Subsidie kunstuitleen 

Overig 

 Exposities stadhuis 

 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte 

 Betere spreiding kunstwerken openbare ruimte 

 Implementatie Warandewijzer  

 

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

Wordt niet gecontinueerd 

Bibliotheekwerk/Letteren 

 

Subsidies 

 Subsidie Stichting FlevoMeer Bibliotheek 

 Projectsubsidies literaire festivals en manifestaties 

Overig 

 Stadsdichter 

 

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

 

Wordt gecontinueerd 

 

Cultureel erfgoed 

 

Subsidies  

 Projectsubsidies Cultureel erfgoed 

Overig 

 Aanwijzing gemeente monumenten 

 Onderzoek gemeentelijke monumenten 

 Gemeentelijke erfgoedcommissie 

 

 

Wordt gecontinueerd 

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd  

Cultuureducatie Subsidies 

 Subsidie Stichting CKC De Kubus 

 Cultuureducatie in PO en VO 

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

 

Podiumkunsten Subsidies 

 Subsidie Stichting Agora 

 Subsidie poppodium Underground 

 Projectsubsidie podiumkunst bijzondere locaties 

 

 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 

Wordt gecontinueerd 
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Scenario’s 
 
 

Continuïteitscenario 

 

Het continuïteitscenario gaat uit van het continueren van het inhoudelijke beleid op basis van het 

huidige financiële kader. Het gemeentelijk beleid blijft inhoudelijk gericht op de aanwezigheid van 

een culturele voorzieningenniveau dat past bij een gemeente met ongeveer 80.000 inwoners en op 

een lokale cultuurparticipatie dat vergelijkbaar is met het landelijk niveau. Dit scenario houdt in dat 

er gedurende de beleidsperiode - naast de indexering van de subsidiebudgetten - geen aanvullende 

financiële ruimte wordt vrijgemaakt voor uitbreiding van de culturele infrastructuur of structurele 

intensivering van de subsidiebudgetten. Met het oog op de financiële positie van de culturele instel-

lingen, betekent dit dat binnen dit scenario mogelijk keuzes gemaakt moeten worden met betrek-

king tot de output van gesubsidieerde instellingen en organisaties of tot een heroverweging leiden 

bij het verstrekken van subsidies voor culturele activiteiten (bijvoorbeeld nieuw voor oud).  

Dit kan consequenties hebben voor het bereik,  de cultuurparticipatie en de maatschappelijke bete-

kenis van het culturele klimaat voor de ontwikkeling van de stad.  

    

Financieel kader  

 Programmabegroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Ontwerpprogrammabegroting 
2018  

Amateurkunst 108.373   

Beeldende kunst 128.932   

Bibliotheekwerk 2.151.591 50.000*  

Cultureel erfgoed 9.366   

Cultuureducatie 1.548.277  50.000** 

Filmtheater 5.200   

Lokale omroep 15.692   

Podiumkunsten 1.489.635   

   Incidentele compensatie 
 2018*** 

*Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting. 

** Wenselijk voorstel Kadernota 2018 (vervallen in Ontwerpprogrammabegroting 2018); 

*** Opgenomen in de Ontwerpprogrammabegroting 2018 als onderdeel binnen voorstel 42 (ROS). 
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Ontwikkelscenario 

 
Ook in het ontwikkelscenario heeft het gemeentelijk cultuurbeleid als centrale doelstelling de inwo-
ners te voorzien van een cultreel voorzieningenniveau dat past bij een gemeente met ongeveer 
80.000 inwoners en een lokale cultuurparticipatie dat vergelijkbaar is met het landelijk niveau.  
Het uitgangspunt van het ontwikkelscenario is een voorzieningenniveau waarbij de output van de 
culturele organisaties minimaal op het huidige niveau blijft en waar op onderdelen financiële ruimte 
wordt gecreëerd voor inhoudelijke ontwikkeling. In het ontwikkelscenario wordt o financiële ruimte 
gecreëerd voor handhaving van de output, verdere inhoudelijke ontwikkeling en verbreding van de 
huidige cultuurparticipatie. Voor de uitvoering van het Ontwikkelscenario is het noodzakelijk dat  - 
naast  eventuele indexering - het financiële kader voor het gemeentelijk cultuurbeleid wordt geïnten-
siveerd met minimaal € 226.000,--. Met dit scenario wordt ingezet op handhaving en waar mogelijk 
een verbreding van de huidige cultuurparticipatie. Dit betekent dat - naast de eventuele indexering - 
het financiële kader wordt verruimd ten behoeve van de volgende aandachtspunten: 
 

- Handhaving huidige output culturele instellingen; 
- Verruiming van het aantal openingsuren van de bibliotheek van 33 naar 47 uur; 
- Ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van de binnen- en buitenschools cultuureducatie; 
- Versterking aanbod incidentele uitvoeringen van professionele podiumkunsten (op locatie); 

- Beter bereik lokale omroep via de kabel; 
- Versterking aantal uitvoeringen op het gebied van amateurkunst; 
- Stimuleren van de inhoudelijke samenwerking tussen lokale culturele initiatieven; 
- Ondersteuning van presentatieplekken ten behoeve van beeldende kunst en vormgeving. 

 

 

Financieel kader  

 Programmabegroting 
2017 

Meerjarenbegroting 
2018 

Ontwerpprogrammabegroting 
2018  

Optioneel t.b.v. verde-
re inhoudelijke ont-
wikkeling 

Amateurkunst 108.373   5.000 

Beeldende kunst 128.932   5.000 

Bibliotheekwerk 2.151.591 50.000*  110.000****+40.000 

Cultureel erf-
goed 

9.366    

Cultuureducatie 1.548.277  50.000**  

Filmtheater 5.200    

Lokale omroep 15.692   6.000 

Podiumkunsten 1.489.635   10.000 

   Incidentele compensatie 
2018  *** 

 

 
*Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting; 
** Wenselijk voorstel Kadernota 2018 (vervallen in Ontwerpprogramma 2018); 
*** Opgenomen in de Ontwerpprogrammabegroting 2018 als onderdeel binnen voorstel 42 (ROS);  
**** Financieel effect van de uitwerking motie 21 Uitbreiding openingsuren bibliotheek. 
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Bijlage 1  
 
Impressie Lunchbijeenkomst cultuurbeleid 12 januari 2017 
 

Op uitnodiging van de gemeente Lelystad, kwam op donderdagmiddag 12 januari 2017 in de Fle-

voMeer Bibliotheek een lunchbijeenkomst plaats, waarbij een brede vertegenwoordig van het cultu-

rele veld - gesubsidieerde instellingen, particuliere initiatieven en organisaties uit verschillende 

kunst- en cultuurgebieden - aanwezig was. Tijdens deze lunchbijeenkomst werd in aanwezigheid 

van de wethouder cultuur aan de hand van het concept van de beleidsvisie volop van gedachten 

gewisseld over het culturele klimaat en het gemeentelijk cultuurbeleid voor de periode 2017 – 

20202. Aandachtspunten die hierbij werden genoemd waren: 

 

 

 Het culturele klimaat in Lelystad is in vergelijking met veel andere provinciesteden nog ma-

tig ontwikkeld. Vooral het aantal lokale initiatieven is beperkt in vergelijking met veel ande-

re steden.  

 

 Er moet een sterkere verbinding en samenhang tussen de verschillende culturele initiatie-

ven komen.  

 

 De culturele activiteiten in Lelystad worden georganiseerd kunnen nog beter en doeltref-

fender onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Als suggestie wordt de een ge-

zamenlijke cultuurkrant genoemd.  

 

 Betere verbinding tussen de lokale cultuur en het onderwijs: laat jongeren structureel ken-

nis maken met cultuur. Nu is cultuur op school te vrijblijvend. Hiervoor is een nieuwe vorm 

van samenwerking tussen lokale cultuurmakers en het onderwijs nodig. Er is heel veel 

ontwikkeld, maar het aanbod is echter versnipperd en bij de scholen ligt het accent op de 

cognitieve vakken zoals taal en rekenen. De scholen zouden via subsidievoorwaarden kun-

nen worden aangemoedigd om aansluiting te zoeken bij lokale cultuuraanbieders.  

 

 Rondom locaties waar cultuur plaatsvindt, zou de horeca beter ontwikkeld moeten worden.  

 

 De wens om periodiek met elkaar over het culturele klimaat in Lelystad te reflecteren en 

nieuwe lijnen uit te zetten.  
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Bijlage 2 

 

Lelystadse Geluiden Cultuur 2015 


