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Geachte Raad, 
 
Met deze brief vraag ik u om een advies over de aanvragen die zijn ingediend op 
grond van de Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 
2017-2020. 
 
Advies van 19 mei jl.  
In uw advies culturele basisinfrastructuur 2017-2020 van 19 mei jl. heeft u 
geadviseerd Theater Utrecht, ofschoon u deze instelling inhoudelijk positief heeft 
beoordeeld, geen subsidie te verlenen gelet op haar eigeninkomstenpercentage. 
Met het oog op geografische spreiding vind ik het belangrijk dat er in Utrecht 
aanbod van algemeen theater is. Daarom heb ik de regeling opnieuw opengesteld 
voor een middelgrote theaterinstelling in het kernpunt gemeente Utrecht. 
 
Voorts heeft u in uw advies van 19 mei jl. geadviseerd vijf presentatie-instellingen 
subsidie te verlenen.  U heeft geadviseerd de zesde overgebleven plek open te 
stellen voor een instelling met de standplaats in het kernpunt Amsterdam of in 
een gemeente in de regio’s Noord of Oost, en hier een bedrag van € 225.000 
beschikbaar voor te stellen. Ik heb dit advies van u overgenomen en de regeling 
opnieuw opengesteld.  
 
Aanvullende aanvraagronde 
Ik acht het van groot belang, dat een evenwichtig cultuuraanbod en een geheel 
van culturele voorzieningen gewaarborgd blijft. Met de aanvullende 
aanvraagronde is beoogd de overgebleven plek voor algemeen theater en 
presentatie-instellingen in te vullen, zodat er geen 'vacatures' in het landelijke 
culturele bestel ontstaan. Volledigheidshalve merk ik daarom op, dat het niet de 
bedoeling is om aanvragen uit de aanvullende aanvraagronde af te wegen tegen 
aanvragen uit dezelfde categorie uit de oorspronkelijke aanvraagronde; met 
andere woorden vraag ik u de aanvragen die ik hierbij aan u voorleg uitsluitend 
onderling af te wegen.  
 
Van 6 juni tot 11 juli jl. zijn instellingen in de gelegenheid geweest om een 
aanvraag in te dienen op grond van de Regeling aanvullende aanvraagronde 
culturele basisinfrastructuur 2017-2020. Er zijn in totaal 8 aanvragen ingediend: 

Datum 19 juli 2016 
Betreft Advies basisinfrastructuur 2017-2020 

Raad voor Cultuur 
Prins Willem Alexanderhof 20 
2595 BE..DEN HAAG 

Erfgoed en Kunsten 
Rijnstraat 50  
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 

 
 
Onze referentie 
1011199 

 



 

 

 

 Pagina 2 van 2 

 

Onze referentie 
1011199 

 

een voor een middelgrote theaterinstelling in het kernpunt gemeente Utrecht en 
zeven voor de overgebleven plek voor presentatie-instellingen. 
 
Algemeen theater  
In de aanvullende aanvraagronde heeft alleen Theater Utrecht een aanvraag 
ingediend voor middelgrote theaterinstelling in het kernpunt gemeente Utrecht. 
Met het oog op uw inhoudelijk positieve oordeel over deze instelling in uw advies 
van 19 mei jl. en het belang van een goede geografische spreiding van het 
aanbod van algemeen theater, wijs ik u op artikel 3.7, eerste lid, van de Regeling 
op het specifiek cultuurbeleid 2017-2020, die de mogelijkheid geeft af te wijken 
van in de regeling gestelde vereisten.  
 
Presentatie-instellingen  
In de aanvullende aanvraagronde hebben zeven presentatie-instellingen een 
aanvraag ingediend; vier instellingen met de standplaats in het kernpunt 
Amsterdam, een instelling met de standplaats in een gemeente in de regio Noord, 
een instelling met de standplaats in een gemeente in de regio Oost en een 
instelling met de standplaats in het kernpunt Den Haag. 
 
Ik vraag u om deze aanvragen in lijn met uw eigen advies van 19 mei jl. te 
beoordelen, dat wil zeggen dat de plek in de basisinfrastructuur openstaat voor 
een instelling met de standplaats in het kernpunt Amsterdam of een gemeente in 
de regio’s Noord of Oost. Ofschoon het niet de bedoeling is geweest de 
aanvullende aanvraagronde open te stellen voor een instelling met de standplaats 
buiten het kernpunt Amsterdam of een gemeente in de regio’s Noord of Oost, 
heeft er ook een instelling met de standplaats in het kernpunt Den Haag een 
aanvraag ingediend. Ik vraag u ook deze aanvraag inhoudelijk te beoordelen, nu 
mogelijk onduidelijkheid is ontstaan over de standplaatsbeperking, doordat 
abusievelijk in de toelichting op de aanvullende regeling ‘de randstad’ in plaats 
van ‘het kernpunt Amsterdam’ is genoemd.  
 
Ten slotte wil ik u erop wijzen dat er voor deze aanvragen een bedrag 
beschikbaar is van maximaal € 225.000.  
 
Planning  
Ik verzoek u uw advies medio augustus van dit jaar uit te brengen. Op 
Prinsjesdag 2016 maak ik de besluiten over de culturele basisinfrastructuur 2017-
2020 bekend.  
 
Ik zie uw advies met belangstelling tegemoet.  
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
dr. Jet Bussemaker 
 


