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KOERSDOCUMENT 

CULTUURPLAN ALMERE 2019-2024 
 

INLEIDING 
In het coalitieakkoord Almere 2018-2022 spreekt het college van Almere de ambitie uit om samen met de 
stad, met de culturele partners en externe specialisten een meerjarig strategisch cultuurplan op te stellen 
waarin een visie op het cultuur- en erfgoedbeleid wordt geformuleerd. Het college reserveert structureel extra 
middelen voor cultuur, waaronder ook erfgoed, van 0,8 miljoen in 2019 oplopend tot 1,25 miljoen in 2021 en 
2022. Naast de ambitie van het college zijn er andere relevante ontwikkelingen binnen Almere (Almere 2.0) en 
in het land (Rijkscultuurbeleid en stedelijke cultuurregio’s) die het van belang maken een visie op het 
cultuurbeleid te ontwikkelen.  
 
DE CULTUURKAART ALMERE 2018 
Bij dit Koersdocument zit de Cultuurkaart van Almere. In één oogopslag maakt deze inzichtelijk hoe de 
culturele infrastructuur van Almere er uit ziet: waar voorzieningen zich bevinden, wie onze inwoners zijn, of zij 
deelnemen aan cultuur en wat zij missen in Almere. Ook wordt Almere op cultureel vlak vergeleken met 
steden van vergelijkbare grootte, vergelijkbare samenstelling of ligging naast een grote stad.   
 
Culturele infrastructuur van Almere  
Het is gebruikelijk om de dynamiek van cultuur te beschrijven als een cultureel ecosysteem. Zo’n systeem is 
het geheel van onderling verbonden netwerken in het cultuur- en kunstenveld, gesubsidieerd en niet-
gesubsidieerd. Binnen deze netwerken is een druk verkeer van mensen, ideeën, producten en geld. Een goed 
functionerend cultureel ecosysteem kent voorzieningen, mensen en projecten. Hoewel ordening van 
voorzieningen en dergelijke door ontzuiling in de cultuursector steeds lastiger te maken zijn, en het gehele 
ecosysteem steeds meer fluïde wordt, hanteren wij voor de start van het denken over de cultuurvisie in eerste 
instantie de meest voor de hand liggende ordening, namelijk BASIS, KETEN en TOP. Deze ordening dient als 
uitgangspunt voor de discussie. 
 
1.BASIS  Basisvoorzieningen zijn dicht bij de inwoners georganiseerd en passen bij  de samenstelling van de 
bevolking, identiteit, particuliere initiatieven en stedelijke ambitie. Het is de humuslaag van het ecosysteem, 
waar leren en kennismaken met cultuur centraal staan. Er worden verbindingen gemaakt met andere 
maatschappelijke en economische domeinen. Voorbeelden van basisvoorzieningen zijn de openbare 
bibliotheek, archieven, laagdrempelige podia en festivals, voorzieningen voor cultuureducatie en -participatie, 
lokale media-instellingen of kleinere musea.  
 
2.KETEN  In de keten zien wij (muziek)podia, gezelschappen, expositieruimtes, en voorzieningen voor 
talentontwikkeling. Samen vormen ze het culturele middenveld. Deze instellingen met een stadsbrede werking 
zijn bepalend voor het culturele klimaat. Een aantrekkelijk vestigings- en productieklimaat voor creatieven 
heeft daarbij een versterkende werking. Als een stad ruimte schept voor de keten door  te zorgen voor 
voorzieningen voor kunstvakopleiding, talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap, vernieuwing, 
experiment, een gezonde arbeidsmarkt voor kunstenaars  kunnen talenten tot wasdom komen.  
 
3.TOP  In deze laag zien wij cultureel aanbod van buitengewone kwaliteit, met (internationale) uitstraling of 
een onderscheidend artistiek profiel en een grote aantrekkingskracht op publiek van buiten de regio en 
landsgrenzen. Iedere stad zorgt voor een cultureel (top)aanbod dat past bij zijn regio en identiteit. Denk 
bijvoorbeeld aan een gespecialiseerde muziekvoorziening, een groot festival of een internationaal vermaard 
museum. Tot deze voorzieningen behoren ook initiatieven en projecten die in een specifieke omgeving tot 
hun recht komen, zoals bijvoorbeeld de landschapskunst in Flevoland. 
 
Gezien het feit dat Almere een relatief nieuwe stad is, is er geen sprake van een historische gegroeide 
culturele infrastructuur. Almere is opgezet als een Garden City, waardoor de vijf kernen relatief ver uit elkaar 
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liggen. Het zijn in feite kleine steden in zichzelf met eigen profielen en kenmerken. Het betekent ook dat de 
reistijd om van de kernen naar het centrum te komen relatief lang is. 
 
Met het oog op het vestigingsklimaat en het economische rendement is een top instelling zoals een groot 
landelijk museum waardevol voor de gemeente. Daar komt bij dat een infrastructuur waarin zowel de basis, 
keten als top is vertegenwoordigd, in zichzelf continu versterkt wordt. Top inspireert basis, inspireert keten, 
inspireert top. De aanwezigheid van alle drie de aspecten zorgt voor een gezonde culturele infrastructuur of 
beter gezegd, ecosysteem. Een ecosysteem waar niet alleen de huidige inwoners, maar ook de toekomstige 
inwoners van kunnen profiteren.  
 
Wat zien wij op de Cultuurkaart van Almere: 

Basis In elke stadskern is een bibliotheekvestiging. Verder zijn er weinig voorzieningen in de 
stadskernen. Binnenschoolse cultuureducatie wordt erg goed geregeld. 

Keten  Het cultureel middenveld is beperkt. 

Top Almere loopt hier sterk op achter ten opzichte van andere steden van dezelfde schaal. Almere 
beschikt (nog) niet over een door het Rijk gesubsidieerde instelling (BIS-instelling) en heeft geen 
toonaangevende musea. 

 
 
BELEIDSMATIGE CONTEXT 
Naast de ambitie van het college zijn er relevante ontwikkelingen in de stad [Almere 2.0] en op regionaal en 
landelijk niveau [stedelijke cultuurregio’s] die het van belang maken een visie op het cultuurbeleid te 
ontwikkelen. 
 
Ambitie van het college: 
Het coalitieakkoord en de doorlopende gesprekken met de cultuurpartners vormen de basis voor een aantal 
concrete beleidskaders voor het Cultuurplan Almere 2019-2024 die bijdragen aan de culturele identiteit van 
de stad: 
 

- Wij willen met een onderscheidend cultuur- en erfgoedprofiel waarde toevoegen aan onze stad 
waardoor deze voor meer/andere mensen en bedrijven aantrekkelijker wordt om zich hier blijvend te 
vestigen. De nadruk ligt op de verbinding binnen de stad, maar wij richten de blik daarbij ook 
nadrukkelijk naar buiten. 

- Wij willen het cultuuraanbod/landschap in Almere zoveel mogelijk laten aansluiten bij de behoefte van 
onze eigen inwoners. Prioriteit heeft onze stedelijke basisinfrastructuur. Deze brengen wij op orde: 
meerjarige subsidie biedt culturele partners de zekerheid vooruit te plannen en ruimere 
mogelijkheden om cofinanciering van (landelijke) fondsen te verwerven. Wij zorgen voor eerlijke 
beloning voor kunstenaars, een ontwikkelperspectief en versterking van het cultureel 
ondernemerschap. 

- Cultuurfonds Almere krijgt een plek in de basis met focus op nieuwe initiatieven, nieuwe kunstvormen 
en het cultuurklimaat in de stadskernen. Wij breiden de infrastructuur geleidelijk uit met nieuwe 
initiatieven die passen binnen onze doelstellingen.  

 
Almere 2.0: 
Het programma Almere 2.0 geeft uitwerking aan de ambitie om het vestigingsklimaat van de stad te 
verbeteren en te ontwikkelen tot een divers, aantrekkelijk, sociaal en leefbaar gebied met een eigen profiel in 
de regio. Programmalijn 4 van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) richt zich op ‘Versterken 
verblijfsplekken: cultuur, recreatie en toerisme’. StrandLab Almere (culturele broedplaats) is het huidige 
culturele sleutelproject van deze programmalijn. Op dit moment worden er stappen genomen om te komen 
tot een Museum voor Actuele kunst van (inter)nationale betekenis. Maar ook de ontwikkelingen in het 
centrum, de Floriade (2022), Rondje Weerwater en project Eden hebben een relatie met cultuur. Het 
Cultuurplan Almere 2019-2024 verbindt de projecten van Almere 2.0 met de stedelijke culturele infrastructuur 
en legt zo de basis voor een nieuwe culturele strategie van Almere 2.0.  
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Stedelijke cultuurregio’s 
De huidige basisinfrastructuur (BIS), het stelsel van landelijke gesubsidieerde instellingen, is ingericht vanuit 
het principe spreiding en landelijk belang. Verspreid over het land ontvangen instellingen die een landelijk en 
internationaal belang hebben subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast 
deze landelijke basisinfrastructuur subsidiëren gemeenten en provincies eigen culturele instellingen, vaak 
gebaseerd op andere criteria dan die van het ministerie. De Raad voor Cultuur (RvC), het landelijk 
adviesorgaan op het gebied van cultuurbeleid, constateerde in zijn verkenning van afgelopen november: Het 
(stelsel) is sterk nationaal georiënteerd en vooral gericht op individuele instellingen. Samenwerking en 
taakverdeling tussen culturele instellingen zijn niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor overheden onderling. 
 
In haar visiebrief van maart 2018 onderschreef de minister deze constatering en kondigde zij aan dat zij de 
samenstelling van het gesubsidieerde aanbod tegen het licht wil houden. Dit wil zij doen in samenwerking met 
steden en provincies. De minister nodigt steden en regio’s daarom uit om te komen met een profiel, aan de 
hand waarvan de RvC begin 2019 een advies kan uitbrengen over een nieuwe basisinfrastructuur. 
Uitgangspunt is dat bij de invulling van de basisinfrastructuur meer rekening wordt gehouden met de wensen 
en behoeften die lokaal en regionaal spelen, en dat er meer aansluiting wordt gevonden bij het lokale en 
regionale beleid. Er wordt daarbij in eerste instantie uitgegaan van de regio’s zoals deze zijn ingetekend door 
de RvC in bovengenoemde verkenning. 
 
Almere is binnen deze discussie actief betrokken bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en ontwikkelt 
daarnaast samen met Lelystad en de provincie Flevoland een eigen Flevo-profiel. De profielen zijn op 1 
november 2018 verstuurd aan het ministerie van OCW, en worden betrokken bij het advies dat de Raad voor 
Cultuur in het voorjaar van 2019 aan de minister gaat uitbrengen. De regioprofielen kunnen het cultuurbeleid 
van Almere versterken en versnellen, maar zij vervangen het lokale cultuurbeleid niet. Het Cultuurplan Almere 
2019-2024 brengt allereerst de lokale situatie goed in kaart, en sluit aan bij de regionale thema’s waarop wij 
willen samenwerken met het ministerie van OCW. 
 
Zoals andere grote steden hun beleidscyclus hebben aangepast op de landelijke cultuurplan-systematiek, is 
dat voor Almere ook wenselijk. De volgende cultuurplanperiode van het ministerie van OCW loopt van 2021-
2024. Wij stellen voor het cultuurbeleid nu voor zes jaar te maken (2019-2024), In 2020 willen wij een 
evaluatiemoment inlassen zodat wij een tussenbalans kunnen  opmaken om te kunnen schakelen met, en 
inhaken op de cultuurplansystematiek van het Rijk. 
 
In schema de sterke en zwakke punten van de culturele infrastructuur van Almere: 

Sterk Zwak 

 Jonge bevolking met relatief hoge 
participatiegraad voor creatieve 
activiteiten. 

 Goed functionerend stelsel 
binnenschoolse cultuureducatie. 

 Land Art en architectuur. 
 

 Relatief beperkte culturele infrastructuur. 

 Geen BIS-instelling. 

 Het subsidiebudget van de gemeente voor 
cultuur & erfgoed is relatief laag. 

Kans Bedreiging 

 Belangstelling jongeren voor creatieve 
activiteiten. 

 Betrokkenheid Almeerders bij hun 
leefomgeving. 

 Nieuwe cultuurplanperiode ministerie van 
OCW. 

 Ruimtelijke kwaliteiten van Almere. 

 Achterstand culturele infrastructuur 
wordt steeds groter met snelle groei van 
de stad. 
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SWOT-analyse 
De SWOT-analyse geeft twee belangrijke aspecten weer: enerzijds is er nog weinig cultureel aanbod in Almere, 
anderzijds is de belangstelling en de betrokkenheid van Almeerders voor cultuur groot. In plaats van de 
beperkte infrastructuur als een zwakte te zien, kan dit ook als een kans worden beschouwd. Er is geen 
historisch gegroeid cultureel aanbod waardoor alles is dichtgetimmerd. Dit biedt ruimte voor nieuw initiatief. 
Almere kan zich profileren als stad van vernieuwing, juist op het gebied van cultuur. In Almere is hier letterlijk 
en figuurlijk de ruimte voor. Ook kan de betrokkenheid van met name jongeren bijdragen aan de ontwikkeling 
van een nieuw cultuuraanbod. Almere kenmerkt zich door een groot aantal VMBO-leerlingen, een doelgroep 
die het landelijke reguliere cultuuraanbod nog lastig bereikt. Gezien het feit dat de cultuureducatie in Almere 
goed georganiseerd is, kunnen deze jongeren actief betrokken worden bij de ontwikkeling en facilitering van 
nieuw aanbod. Zo kan Almere pionieren als het aankomt op nieuw cultuuraanbod, iets waar ook landelijk 
steeds meer aandacht voor komt.  
 
Verder profileert Flevoland zich sterk op het gebied van Land Art, oftewel landschapskunst. Het is een kans 
voor Almere om hier bij aan te sluiten. Landschapskunst is in de rest van Nederland een relatief nieuw gebied, 
en Flevoland en Almere lopen hierin ver vooruit. De ruimtelijke kwaliteiten van Almere bieden mogelijkheden 
om nog nadrukkelijker in te zetten op Land Art.  
 
Almere beschikt niet over een BIS-instelling waardoor de gemeente Almere niet een continue dialoog heeft 
met het ministerie van OCW en de BIS-instellingen in de rest van het land. De nieuwe cultuurplanperiode van 
het ministerie van OCW biedt mogelijkheden om hier verandering in te brengen. In het bovengenoemde 
profiel van Flevoland zal BonteHond worden voorgedragen als BIS-instelling in Almere.  
 
Tenslotte is er de bedreiging van de achterstand van de groei van cultuur ten opzichte van de groei van de 
stad. Investeringen zijn daarom noodzakelijk. Het college heeft hiervoor al goede stappen gezet. De nieuwe 
cultuurplanperiode van het ministerie van OCW kan hier mogelijk verder aan bijdragen, evenals de provincie 
Flevoland. Daar wordt via het cultureel profiel van Flevoland actief op ingezet. Verder biedt het Fonds 
Verstedelijking Almere mogelijkheden om in de tweede tranche een nieuw sleutelproject te starten. 
 
KOERS 2019-2024 
Pionieren en experimenteren zijn twee kernbegrippen voor Almere. Dit uit zich in de vorming van de stad, de 
stedenbouwkundige inrichting, maar ook in de inwoners zelf. Almere is een stad waar ruimte is, ruimte om je 
te ontwikkelen, om te bezinnen en om te experimenteren. Het cultuurbeleid is daar een belangrijke 
uitingsvorm van; juist in de cultuur wordt geëxperimenteerd, gepionierd en geïnnoveerd. Daar ruimte aan 
bieden is een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe cultuurbeleid. Daarbij moet continu gekeken worden 
naar de behoefte van de inwoner en er moet gezorgd worden dat deze actief betrokken wordt. Wij bouwen 
de komende jaren verder aan de culturele infrastructuur op basis van de volgende thema’s: 
 
Cultuur dichtbij  
Het begint dichtbij; de inwoner maakt kennis met cultuur en participeert, passief en actief. Het gaat om 
cultuurvoorzieningen die dichtbij de inwoner staan, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Denk aan: 
cultuureducatie, zelf musiceren, acteren of dansen, amateurverenigingen, bibliotheken, de inrichting van de 
woon- en leefomgeving (architectuur en kunst in de openbare ruimte) en erfgoed. In het Cultuurplan Almere 
2019-2024 richten wij de blik op de culturele identiteit van de stadskernen. De Nieuwe Bibliotheek heeft in 
bijna elke kern een vestiging  en kan een rol spelen als startpunt voor de versterking van het cultuurklimaat.  
 
Cultuur in beweging 
Vanuit de kennismaking die in de basis plaatsvindt, is het van belang dat er ruimte is voor doorstroming, voor 
ontwikkeling en ruimte voor ieders talent. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor creatieven heeft daarbij 
een versterkende invloed. Er is ruimte voor een open makersklimaat, met eerlijke beloning voor kunstenaars,  
met mogelijkheden voor innovatie en experiment. Bezoekers en bewoners van de toekomst worden hierdoor 
aangetrokken om Almere te bezoeken en zich in Almere te vestigen, en bewoners van nu hebben de 
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mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Podia, broedplaatsen en plekken om die nieuwe kunst te maken en te 
tonen zijn daarom belangrijk, evenals vooropleidingen richting kunstvakonderwijs. 
 
Cultuur aan de top  
Ook de top krijgt de ruimte in Almere. Almere heeft toonaangevende architectuur, en in zijn advies over de 
toekomst van het cultuurbeleid refereert de Raad voor Cultuur aan de landschapskunst in Flevoland als het 
aankomt op topvoorzieningen. Almere heeft ruimte voor nieuwe landschapskunst, waarbij de inwoners actief 
worden betrokken. Maar ook ruimte voor een nieuw museum, met internationale allure waar juist die 
eigentijdse en vernieuwende kunsten een plek krijgen.  
 
INTERACTIEF PROCES 
Zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd, wordt het proces voor de totstandkoming van het Cultuurplan 
interactief vormgegeven. In gesprekken met de stad, onze culturele partners, bewoners, instellingen, andere 
belangrijke stakeholders, verzamelen wij op thematische wijze input voor het Cultuurplan. Hierbij gaan wij uit 
van de behoefte van de stad. Wij starten het traject met een gesprek met de raad waarbij wij hen vragen om 
hun input te leveren op het voorgestelde proces en de voorgestelde koers. 
 
Stadsgesprekken en cultuurtafels 
Wij sluiten in november en december 2018 aan bij de stadsgesprekken van Programmabureau Stad (PBS) 
waarbij bewoners van Almere over diverse onderwerpen geconsulteerd worden. Zelf organiseren wij in de 
laatste week van november Cultuurtafels in de stadskernen (Haven, Buiten, Poort en Stad). Voor de 
Cultuurtafels worden naast alle culturele initiatieven, ook actieve bewoners en relevante stakeholders  
uitgenodigd om input te geven. Wij werken hierbij samen met de cultuurscouts van Cultuurfonds Almere en 
onze eigen gebiedsmanagers- en specialisten. Aan het eind van de week organiseren wij een Cultuurtafel  in 
het centrum voor de groot- en bovenstedelijke  stakeholders uit cultuur, onderwijs, welzijn en het 
bedrijfsleven. De raad is bij al deze Cultuurtafels uitgenodigd.  
 
Openbaar Cultuurdebat 
In januari 2019 willen wij de hoofdlijnen voor het Cultuurplan Almere 2019-2024 presenteren in een openbaar 
en stadsbreed Cultuurdebat. De raad wordt hiervoor, evenals alle deelnemers van de verschillende 
Cultuurtafels,  uitgenodigd. Daarnaast zal het Cultuurdebat aangekondigd worden in de lokale media. Het is de 
laatste consultatie van de stad, waar wij de keuzes die wij willen maken voor het toekomstige cultuurbeleid 
zullen voorleggen en toetsen. Daarna vervaardigen wij het definitieve Cultuurplan Almere 2019-2024 dat wij 
vervolgens aanbieden aan de raad. 
 
Gedurende het gehele traject voorziet een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit cultuur, erfgoed en 
citymarketing ons van feedback op proces en inhoud. 
 
Al deze stappen hebben wij voor het overzicht in een stroomschema gezet: 
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september  

2018 

• Opdracht Cultuurplan Almere 2019-2024 aan BMC 

• Koersdocument + Cultuurkaart Almere opstellen 

oktober      

2018 

• Koersdocument + Cultuurkaart Almere bespreken met klankbordgroep 

• Koersdocument + Cultuurkaart Almere bespreken met wethouder 

november  

2018 

• Koersdocument + Cultuurkaart Almere bespreken met de raad  

• Opzet Cultuurtafels bespreken met klankbordgroep 

• Cultuurtafels in alle stadskernen - raad is van harte welkom! 

• Cultuurtafel met relevante stakeholders - raad is van harte welkom! 

december  

2018 

• Uitkomsten Cultuurtafels bespreken met wethouder 

• Hoofdlijnen Cultuurplan Almere 2019-2024 opstellen  

begin 

2019 

• Hoofdlijnen Cultuurplan Almere 2019-2024 bespreken met klankbordgroep 

• Hoofdlijnen Cultuurplan Almere 2019-2024 bespreken met wethouder 

• Stadsbreed Cultuurdebat: presentatie hoofdlijnen Cultuurplan 2019-2024 door de wethouder 
- raad is van harte welkom! 

• Verwerken input Cultuurdebat in Cultuurplan Almere 2019-2024 

• Cultuurplan Almere 2019-2024 ter vaststelling in college 

• Cultuurplan Almere 2019-2024 aanbieden aan de raad 
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