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 MANAGEMENTSAMENVATTING

Het Rijk wil de noordelijke Randstad laten 

uitgroeien tot een duurzame, internationaal 

concurrerende Europese topregio. Daarom is Almere 

gevraagd om versneld door te groeien van 193.000 

inwoners in 2011 naar 350.000 inwoners in 

2030/2040. Concreet komen er 60.000 huizen en 

100.000 extra arbeidsplaatsen bij. 

De uitbreiding van Almere is met name een kwalita- 

tieve opgave. Het gaat niet alleen om woningen en 

infrastructuur, maar vooral ook om het creëren van 

een leef- en woonomgeving die op (inter-)nationaal 

niveau wervingskracht heei en die van toegevoegde 

waarde is voor de stad en de regio. Een onderschei-

dende culturele infrastructuur is hiervan een 

onmisbaar onderdeel. Cultuur draagt namelijk in 

belangrijke mate bij aan de identiteit, leejaarheid en 

diversiteit in een stad en aan de persoonlijke 

ontwikkeling en tevredenheid van bewoners. Ook is 

het een belangrijke economische factor. 

In het Integraal Afspraken Kader (2010, paragraaf 6) 

met het Rijk en de provincie is de volgende afspraak 

gemaakt over cultuur: “[...] komen het ministerie van 

OCW, de gemeente Almere en de provincie Flevoland 

overeen dat expliciete aandacht wordt besteed aan 

de culturele infrastructuur, zowel ten aanzien van de 

omvang als betreffende de kwaliteit van de 

kunstproductie, opdat de gemeente Almere haar 

positie als grote stad in het nationaal cultuurbestel 

zo snel mogelijk kan innemen. De minister van OCW 

zal zich inspannen om het culturele voorzieningen-

niveau mee te laten lopen met de groei van de 

gemeente Almere. De gemeente Almere stelt hiertoe 

[…] een visie vast. [...] Op basis van deze visie maken 

de gemeente Almere en het ministerie van OCW waar 

nodig en waar mogelijk nadere afspraken.”

Achterstandssituatie

Op dit moment vragen de inwoners van Almere om 

meer cultuuraanbod in de eigen stad. Almere heei 

al een decennium lang een stijgende cultuurdeel-

name. Toch is het cultuuraanbod in Almere kleiner 

in omvang en minder divers dan in steden met een 

vergelijkbare grooGe. Ruim de heli (53%) van de 

cultuurbezoeken van Almeerders vindt dan ook 

plaats buiten de eigen stad. 

Feitelijk is er op dit moment sprake van een 

achterstandssituatie bij de opbouw van de culturele 

infrastructuur. Waar andere steden eeuwenlang een 

culturele infrastructuur hebben kunnen opbouwen, 

is Almere een jonge stad. De culturele infrastructuur 

in Almere is daarom nog pril. De  achterstandssitu-

atie wordt in stand gehouden door de huidige 

verdeling van rijksgelden voor cultuur. De financie-

ringssystematiek is gebaseerd op historisch 

gegroeide landelijke belangen en op het onderhou-

den van oude woningen en historische kernen. New 

Towns als Almere hebben per definitie geen van 

beide. Almere loopt op die manier jaarlijks 

miljoenen euro’s mis uit het gemeentefonds en het 

Cultuurconvenant met het Rijk. De financierings-

systematiek versterkt de achterstandssituatie in 

Almere, terwijl het Rijk een tegenovergestelde 

beweging van de stad vraagt. 
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Een visie op cultuur in 2030

Om te komen tot een gedragen visie op cultuur in 

Almere in 2030 hebben we gesproken met experts 

binnen en buiten Almere over mogelijke scenario’s 

en eindbeelden. Ook de provincie en het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn diverse 

malen geconsulteerd. Dit traject heei geleid tot een 

eigentijdse visie die aansluit bij de specifieke 

kwaliteiten van Almere: het groenblauwe karakter, 

de jeugd en de ondernemingszin van de bevolking. 

Het culturele profiel van Almere in 2030 is dat van 

een eigenzinnig ‘continu laboratorium’ dat de 

kwaliteiten van (grote) steden in de regio 

complementeert. 

De ontwikkeling van de culturele infrastructuur 

vindt plaats langs vier programmalijnen:

1.  Nationale voorzieningen koppelen aan 

 Almeerse kwaliteiten 

In 2030 neemt Almere in het nationale cultuurbe-

leid de plek in die past bij de vijfde stad van het land. 

De gemeente heei haar culturele infrastructuur met 

steun van het Rijk kunnen uitbreiden met musea, 

gezelschappen en andere cultuurinstellingen van 

landelijke allure. Deze sluiten aan bij de specifieke 

kwaliteiten van Almere op het gebied van jeugd, 

groene ruimte en nieuwe stedelijkheid. 

2.  Versterking van het cultureel middenveld

In 2030 is de culturele infrastructuur van Almere 

vergelijkbaar met die van andere grote steden. De 

basis wordt gevormd door aanbieders die uitgaan 

van eigen financiële kracht. Deze basisinfrastructuur 

wordt aangevuld door gesubsidieerde instellingen. 

Kenmerkend voor deze organisaties is een stevige 

band met Almere, ondernemerschap en intensieve 

onderlinge samenwerking. 

3.  Ik creëer cultuur in almere

In 2030 hebben inwoners kracht en ideeën om hun 

leefomgeving betekenis te geven en te verfraaien 

met culturele uitingen. De kleinschalige creatieve 

sector in Almere is krachtig en zichtbaar aanwezig. 

Creatieve ondernemers ontwikkelen nieuwe vormen 

van cultuuraanbod, waarmee ze ook andere 

doelgroepen bereiken. De overheid stimuleert waar 

mogelijk het cultureel ondernemerschap met 

betaalbare broedplaatsen, microkredieten en 

coaching. 

4.  Cultuureducatie en talentontwikkeling

In 2030 is een brede kennismaking met cultuur in 

het primair onderwijs een onlosmakelijk onderdeel 

van de culturele infrastructuur. Daarvoor bestaat een 

goed geolied systeem van vraag, aanbod en bemid-

deling. In 2030 zijn er meerdere middelbare scholen 

en vervolgopleidingen met een cultuurprofiel. In 

alle disciplines zijn er talentontwikkelingsprojecten. 

De programmalijnen zijn van elkaar avankelijk en 

geven elkaar kracht. De samenhang is essentieel. 

Het is niet mogelijk om één programmalijn buiten 

beschouwing te laten zonder het totale eindbeeld te 

beschadigen. Er is structurele aandacht nodig om de 

culturele infrastructuur de komende decennia in 

samenhang verder uit te bouwen, parallel aan de 

groei van Almere. Dat vergt niet alleen inzet van de 

gemeente Almere, maar, gezien de bovenlokale 

belangen, ook de betrokkenheid van de andere 

overheidslagen.
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Realisatie

Om de gewenste situatie te bereiken, is inzet en betrokken-

heid van alle partijen nodig. Daarbij is het Rijk voor Almere 

een belangrijke partner. In Almere gaat het immers om 

uitbreiding en ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur 

voor een groeiende stad. Dat is niet mogelijk met de huidige 

(financiële) systematiek. Almere heei het Rijk nodig om 

mogelijkheden te creëren deze omvaGende taak gerealiseerd 

te krijgen, alsmede om van de financiële systematiek te 

corrigeren. Daarnaast moet de ondernemende kracht van de 

stad ruimte krijgen. 

Na vaststelling van de visie gaan we in gesprek met onze 

bestuurlijke partners over een passende positie in de 

verdeling van de rijksmiddelen, zodat Almere zijn positie in 

het landelijk cultuurbestel kan innemen. Daarna brengen we 

de visie terug naar de partners in de stad met de vraag mee te 

denken over processtappen en een geschikte rolverdeling bij 

de realisatie.
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Het Rijk vraagt Almere versneld door te groeien van 

193.000 inwoners (2011) naar 350.000 inwoners in 

2030/2040. Dat houdt direct verband met de wens 

de noordelijke Randstad te laten uitgroeien tot een 

duurzame, internationaal concurrerende Europese 

topregio. Daarvoor zijn nieuwe woningen nodig en 

extra arbeidsplaatsen. Concreet komen er tussen 

2010 en 2030/2040 60.000 huizen en 100.000  

extra arbeidsplaatsen bij in Almere. Dit betekent dat 

er een stad ter grooGe van Nijmegen bij komt. 

Almere biedt de ruimte om de groeiambitie van Rijk 

en regio te realiseren.

Deze forse ruimtelijke groei stelt ook eisen aan de 

groei van het voorzieningenpakket. Zowel 

kwantitatief als kwalitatief. In de Structuurvisie 

Almere 2.0 staat dan ook: “[...] zal Almere een 

toereikend voorzieningenpakket moeten hebben. 

Almere moet bijschakelen om zich aan te passen aan 

de nieuwe omvang van de stad en de kwalitatieve 

doelen van de Schaalsprong.” Almere wil een 

wervend woon-, werk- en leefmilieu creëren, dat van 

betekenis is voor de rijks- en regionale ambitie voor 

een internationale topregio. De uitbreiding van 

Almere is dan ook met name een kwalitatieve 

opgave. Het gaat om meer dan woningen en 

infrastructuur. Het gaat om de kwaliteit van de 

woonomgeving. Een onderscheidende culturele 

infrastructuur is hiervan een onmisbaar onderdeel.

Het cultuuraanbod in Almere is nu kleiner in 

omvang en minder divers dan in steden met een 

vergelijkbare grooGe. Gezien de ambitie – en deze 

geprojecteerd op de huidige situatie – hebben het 

Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere 

in het Integraal Afspraken Kader (IAK) Almere een 

afspraak opgenomen over een culturele schaal-

sprong, die luidt:

“[...] komen het ministerie van OCW, de gemeente 

Almere en de provincie Flevoland overeen dat 

expliciete aandacht wordt besteed aan de culturele 

infrastructuur zowel ten aanzien van de omvang als 

betreffende de kwaliteit van de kunstproductie, 

opdat de gemeente Almere haar positie als grote 

stad in het nationaal cultuurbestel zo snel mogelijk 

kan innemen.

 

De minister van OCW zal zich inspannen om het 

culturele voorzieningenniveau mee te laten lopen 

met de groei van de gemeente Almere. De gemeente 

Almere stelt hiertoe [...] een visie vast. [...] Op basis 

van deze visie maken de gemeente Almere en het 

ministerie van OCW waar nodig en waar mogelijk 

nadere afspraken.”

In dit stuk lichten we op hoofdlijnen de gewenste 

ontwikkeling van cultuur in Almere toe. In 2012 

werken we samen met het ministerie van OCW en de 

provincie Flevoland de visie volgens afspraak uit in 

een uitvoeringsplan met concrete maatregelen, 

budgeGen en rolverdeling. 

1 INLEIDING
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Anno 2011 is de realiteit dat zowel de gemeenten als 

provincies en het Rijk een forse bezuinigings- 

opgave hebben. Ook Almere ontkomt daar niet aan, 

al hebben we er voor gekozen zo te bezuinigen 

(vanaf 2011 oplopend naar maximaal 10% in 2015) 

dat onze bestaande culturele infrastructuur geheel 

intact bliji. Dat laat onverlet dat wij nadenken over 

de toekomstige ontwikkeling van de culturele 

infrastructuur in relatie tot de gestelde rijksvraag 

over de groei van Almere.
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2.1. Het belang van cultuur voor de nationale 

  groeiplannen van Almere 

De groei van Almere is een kwalitatieve opgave. 

Het doel is het versterken van de aantrekkings-

kracht van zowel de regio als Almere voor mensen 

en bedrijven. Er is een directe samenhang tussen 

de aanwezigheid van cultuur en het economisch 

succes van steden. Aantrekkelijke steden zijn 

economisch succesvoller. Voorzieningen, 

waaronder een gevarieerd cultureel aanbod, in 

combinatie met de bereikbaarheid van werk en de 

aanwezigheid van natuur spelen daarin een 

sleutelrol.1 Cultuur, en dan vooral de nabijheid van 

concerten en theatervoorstellingen, heei een 

significante invloed op de hoogte van de grond-

prijs en op de positieve waardering van een 

woonlocatie.2 Maar het gaat om meer dan dat. Het 

gaat om het bevorderen van een duurzame, 

aantrekkelijke samenleving.

Op die manier kan Almere een bijdrage leveren aan 

de internationale concurrentiekracht en het 

vestigingsmilieu voor de regio versterken. Voor een 

gezonde ontwikkeling van Almere is een toename 

aan diversiteit vereist. Almere is nu vooral een stad 

van jonge gezinnen. Voor een meer stabiele opbouw 

van de lokale bevolking is een toename van het 

aantal studenten, hogeropgeleiden en 55-plussers 

nodig. De sociale agenda van Almere geei aan dat 

we daarom ook voor deze groepen een divers 

aanbod aan stedelijke voorzieningen en cultuur 

moeten realiseren. Dat betekent uitbreiding en 

versterking van het culturele aanbod met niches en 

onverwachte, kleinschalige cultuuruitingen.3

Ook Bert van Meggelen benadrukte het belang van 

meer variatie en stedelijkheid in zijn verkenning 

naar de kansen van kandidaatstelling van Almere als 

Europese Culturele Hoofdstad 2018. Hij zag daarbij 

een belangrijke rol voor cultuur in de brede zin: 

cultuur is het gist en het desem die het stedelijk 

leven doen rijzen en het zout dat smaak geei.4 

“De passie voor het maken van de hardware van de 

nieuwe stad Almere heei de soiware (het ‘mensen 

maken de stad’) naar de achtergrond gedrongen. De 

sociale, maatschappelijke en culturele dimensies die 

een stad diversiteit – en daarmee ook echte 

stedelijkheid – geven zijn achtergebleven. Erg 

vreemd is dat niet. De maakbaarheid van zulke 

soiware vereist namelijk heel andere handelingen 

en gedragswijzen dan de maakbaarheid van een stad 

als fysiek bouwproject. Nu Almere zich de komende 

decennia waarschijnlijk zal ontwikkelen van een 

middelgrote tot een grote stad met 350.000 

inwoners, wordt het des te urgenter dat Almere 2.0, 

zoals deze ‘schaalsprong’ wordt aangeduid, 

samengaat met een ‘cultuursprong’. Meer dan ooit 

wordt ook op het sociale, maatschappelijke en 

culturele vlak pionierschap gevraagd met verbeel-

dingskracht en scheppingskracht.”, aldus Van 

Meggelen.5

2 WAAROM ZET ALMERE 2.0  

OOK IN OP CULTUUR 
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2.2  Het belang van cultuur voor het 

  bestaande stedelijke gebied

Overigens zullen we, om een duurzame stad te 

worden, ook moeten blijven investeren in het 

bestaande stedelijke gebied. Cultuur heei daarbij 

een cruciale sleutel in handen. Uit onderzoek blijkt 

dat het zowel bijdraagt aan de leejaarheid als aan 

de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van 

bewoners. Dat is voor een samenleving in wording 

een belangrijk gegeven. Cultuurimpulsen in 

aandachtswijken hebben een positief effect op de 

leejaarheid. Wijken met een cultuuraanbod scoren 

op alle indicatoren van de leejaarheid hoger dan 

wijken zonder.6

Een ander onderzoek leert dat er een significante 

relatie is tussen levensgeluk en het deelnemen aan 

culturele activiteiten in brede zin. Vooral receptieve 

culturele activiteiten (zoals het bezoeken van een 

theatervoorstelling) worden geassocieerd met een 

gezond gevoel, tevredenheid en minder angst en 

depressie.7 Diverse onderzoekers concluderen dat 

specifiek muziek maken zowel de sociale vaardighe-

den als de intelligentie van kinderen bevordert.8

De bijna 195.000 inwoners die Almere nu al heei, 

vragen ook om meer cultuuraanbod in de eigen 

stad. Dat is niet vreemd: hoe groter de stad, hoe 

groter de verwachting dat de stad een gevarieerd en 

toereikend aanbod heei. Het driejaarlijkse 

cultuurparticipatieonderzoek laat zien dat Almere al 

een decennium lang een stijgende cultuurdeelname 

heei. Tussen 2008 en 2010 steeg de cultuurdeel-

name van de Almeerders zelfs met gemiddeld 10%, 

wat in Nederland uniek te noemen is (zie bijlage 1 

voor een vergelijking met cultuurparticipatiecijfers 

van andere gemeenten).9

Conclusies belang van cultuur voor Almere

– De groeiopgave van Almere komt voort uit de 

rijks- en regionale ambitie om de noordelijke 

Randstad te laten uitgroeien tot een duurzame, 

internationaal concurrerende Europese topregio.

–  Almere heeC de ruimte om een bijdrage te 

leveren aan de kwantitatieve en kwalitatieve 

vraag van het Rijk.

–  Een breed, divers cultuuraanbod is één van de 

belangrijkste internationale vestigingsfactoren 

en telt substantieel mee in de aantrekkelijkheid 

van steden. Het geeC ‘smoel’ aan de stad en is 

een economische factor.

–  Cultuur blijkt ook een belangrijke factor in de 

opbouw van de stedelijke samenleving. Het 

draagt bij aan de leeJaarheid in wijken. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zowel de 

samenwerkingsvaardigheden als de  

persoonlijke ontwikkeling van kinderen 

bevordert.

–  Almeerders doen veel aan cultuur. Bovendien 

stijgt de cultuurdeelname van de Almeerders 

trendmatig.

1 G. Marlet, ‘De aantrekkelijke stad’, 2009.

2  Centraal Planbureau, ‘Stad en land’, 2010. Het aanbod van voorzienin-

gen bepaalt 30% van de grondprijsverschillen. Zo leiden honderd extra 

voorstellingen per jaar gemiddeld tot 16 euro extra grondwaarde per 

vierkante meter.

3  Gemeente Almere, ‘Almere, Mensen maken de stad – de sociale 

agenda’, 2009, pagina 79.

4  B. van Meggelen, ‘Almere 2018?! Een verkenning naar kansen en 

betekenissen’, 2010, pagina 18.

5   B. van Meggelen, ‘Almere 2018?! Een verkenning naar kansen en 

betekenissen’, 2010, pagina 19.

6  Nicis Institute, ‘De kracht van cultuur. E_ectieve cultuurimpulsen in  

de wijken.’, 2011, pagina 21.

7  K. Cuypers e.a., ’Paberns of receptive and creative cultural activities’, 

Journal of Epidemiology and Community Health, 2011.

8  Een overzicht van de resultaten van Duits, Canadees, Amerikaans, 

Engels en Zwitsers onderzoek op dit gebied is te vinden op  

www.muziekmaaktslim.nl.

9  Gemeente Almere, ‘Vrije tijd & cultuur in Almere 2011. De cultuur-

participatie van Almeerders’, 2011.
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3.1  De kwaliteiten van Almere

Bert van Meggelen heei in zijn verkenning naar de 

kansen van Almere op de kandidatuur voor Europese 

Culturele Hoofdstad 2018, het DNA van de stad op 

treffende wijze in beeld gebracht. Hij zag dat Almere 

kwaliteiten heei die de stad uniek maken. Hiermee 

heei Almere een toegevoegde en complementaire 

waarde voor de regio.

De filosofie van de tuinstad ligt aan de basis van de 

opbouw van Almere. Het is een stad waar het groen 

overal aanwezig is. Het is niet zozeer een groene 

stad, maar veel meer een stedelijk landschap. Groen 

en bebouwing zijn in evenwicht met elkaar. Almere 

is een landgoed voor 250.000 inwoners. Daarnaast is 

Almere een stad waar veel aandacht is besteed aan 

de kwaliteit van de architectuur. Vanuit de hele 

wereld komen mensen kijken naar het werk van 

internationaal vermaarde architecten in het 

Stadscentrum, dat is ontworpen door Rem 

Koolhaas. 

Als New Town is Almere wereldwijd een voorbeeld-

stad. Het karakter als nieuwe stad heei ook direct 

invloed op minder tastbare aspecten van het 

stedelijk leven. Almere is een stad waar onder-

nemerschap, pionieren en toekomstgerichtheid in 

de genen van de bevolking ziGen. Een stad met veel 

verschillende etniciteiten en veel jeugd. Er is een 

bloeiende jeugdcultuur, waaruit al veel grote 

talenten zijn voortgekomen. Zoals talenten in de 

podiumkunsten: Ali B, Aliyah Kolff, runner-up bij 

Idols Floortje Smit en Roy Hadisubroto. Daarnaast 

komen meerdere prijswinnaars van het klassieke 

Prinses Christina Concours uit Almere.

In allerlei opzichten was en is Almere een laborato-

rium waar nieuwe concepten worden uitgepro-

beerd. Of dat nu een nieuw systeem van eerstelijns 

gezondheidszorg, strikt gescheiden verkeerssyste-

men, de invoering van passend onderwijs, een 

Politieke Markt, de introductie van de Almere 

Principles als basis voor een duurzame ontwikkeling 

van de stad10 of de eerste grootschalige invoering 

van particulier opdrachtgeverschap in de woning-

bouw is. Op cultuurgebied leverde dit eveneens 

interessante concepten op. We hebben de wijken  

De Fantasie, De Realiteit en De Eenvoud, waar we op 

kleine schaal ruimte gaven aan architectonische 

experimenten.11 Op archeologisch gebied is Almere 

uniek met de toolbox ‘steentijdwildernis’, een 

inrichtingsconcept waarmee zo’n zestig steentijd-

vindplaatsen beleejaar en bruikbaar worden 

gemaakt.12 De nieuwe bibliotheek was de eerste 

bibliotheek in Nederland waar het klantconcept 

werd geïntroduceerd. Daarbij is de inrichting van de 

bibliotheek en de plaatsing van de boeken 

gebaseerd op klantprofielen en lifestyle. Museum  

De Paviljoens heei geen oude collecties en kan zich 

richten op het tonen van verbanden tussen de 

verschillende kwaliteiten van Almere – stedelijk-

heid, landschappen, culturele diversiteit – en 

hedendaagse kunst.

3 WAAR STAAN WE NU?
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3.2.  Knelpunten

De nieuwe groeivraag aan de stad in combinatie met 

haar jonge geschiedenis brengt ook knelpunten met 

zich mee. In de sociale agenda van Almere is deze 

ontwikkeling onderzocht. Hieruit blijkt dat er 

risico’s op grootstedelijke problemen ontstaan, 

wanneer Almere onzorgvuldig omgaat met de 

nieuwe groeiopgave. Dat heei te maken met de 

kenmerken van Almere als adolescente stad: een 

eenzijdige bevolkingsopbouw, een laag aandeel 

hogeropgeleiden en het ontbreken van een 

stedelijke cultuur.13 Daarbij (of mede daardoor) heei 

Almere bij bepaalde groeperingen buiten de stad 

een imagoprobleem: bij hen staat Almere te boek 

als een vinexstad waar niets te doen is.

Dit gaat gepaard met speculaties over de toekomst 

van de stad. Zo stelde Gerard Marlet al in 2010 dat 

groeisteden moeten oppassen. Hij verwacht dat de 

groei onder druk komt te staan, omdat er ruimte 

ontstaat op de woningmarkt. Mensen kunnen 

kiezen waar ze willen wonen, waardoor de 

concurrentie tussen gemeenten toeneemt. Bij die 

keuze geei de aantrekkelijkheid van een gemeente 

de doorslag.14 Hij stelde daarom ook dat de groei van 

Almere alleen realistisch is, als die gepaard gaat met 

verbetering van de bereikbaarheid en het voorzie-

ningenniveau, waaronder cultuur.
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Amsterdam 27 14 28 2 2 8 2 16 21 19

Roberdam 23 11 12 1 1 2 1 3 21 13

Den Haag 19 14 20 2 1 5 1 5 11 20

Utrecht 15 13 8 2 2 1 1 3 17 15

Eindhoven 9 7 8 1 2 1 1 4 5 6

Tilburg 8 6 8 1 0 1 1 5 0 10

Almere 3 1 3 2 1 2 0 1 2 9

Groningen 10 7 10 1 1 3 1 3 8 16

Apeldoorn 5 2 2 1 1 4 0 0 1 7

Zaanstad 5 14 9 1 1 4 1 1 2 21

Zoetermeer 4 1 3 1 1 1 0 1 0 3

Figuur 1: Benchmark culturele infrastructuur van een aantal gemeenten. Bron: BMC, 2011

10 zie ook www.almere.nl/almereprinciples.

11 zie ook www.eenvoudalmere.nl.

12 Gemeente Almere, ’Steentijdwildernis in Almere’, 2011. 

13 Gemeente Almere, ‘Almere, Mensen maken de stad – de sociale 

agenda’, 2009, pagina 26.

14 G. Marlet e.a., ‘Atlas voor Gemeenten 2010’, 2010.
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Figuur 2: CultuurKaart van Nederland 2012. Bron: Atlas voor Gemeenten.
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Dit is ook conform de filosofie van de conceptstruc-

tuurvisie Almere 2.0 en hetgeen in het IAK door het 

Rijk, de provincie en de gemeente Almere in 

wederkerige afspraken is vastgelegd. In andere 

publicaties  toont Marlet aan dat cultuur een van de 

belangrijkste factoren is in de aantrekkelijkheid van 

de stad.15 Uit een vergelijking tussen vijiig gemeen-

ten blijkt dat er in Almere op het gebied van cultuur 

nog substantieel geïnvesteerd moet worden.16 Zeker 

als Almere een bijdrage moet leveren aan een 

wervend internationaal vestigingsmilieu.

3.3  Een benchmark met andere steden

Minder culturele voorzieningen dan 

referentiesteden

Een benchmark van Almere met andere grote steden 

op voorzieningen en geldstromen (gemeentefonds, 

rijksfinanciering via fondsen en het Cultuur-

convenant) toont aan dat Almere inderdaad een 

beperkter voorzieningenniveau heei dan andere 

grote steden (figuur 1 op pagina 13). 

 

Het voorzieningenniveau van Almere (zevende stad 

van Nederland) is ongeveer van dezelfde orde als dat 

van een stad als Zoetermeer (de 21e stad van 

Nederland met 121.000 inwoners). In de waardering 

van de totale culturele infrastructuur neemt Almere 

de 49e plek in, zoals blijkt uit de CultuurKaart in de 

Atlas voor Gemeenten 2011 (figuur 2 op pagina 14).

Feitelijk is er op dit moment sprake van een 

achterstandssituatie bij de opbouw van de culturele 

infrastructuur.

Lage rijksbijdrage voor cultuur

Op grond van gegevens van het Centrum voor 

Beleidsadviserend Onderzoek (Cebeon)17 en gegevens 

van het Rijk hebben we in beeld gebracht hoe de 

financiering van cultuur in Almere en een aantal 

andere steden is geregeld. Daarbij hebben we zowel 

gekeken naar de gemeentelijke uitgaven, als naar de 

bijdrage van het Rijk en de rijksfondsen. In dat kader 

blijkt dat de huidige verdeling van de rijksgelden voor 

cultuur ongunstig uitpakt voor Almere.

Cultuurconvenant

Via het Cultuurconvenant komen rijksbijdragen naar 

de stad Almere. In het Cultuurconvenant wordt 

steeds voor vier jaar afgesproken welke bijdragen 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap, de provincie Flevoland en de gemeente 

Almere uitkeren aan specifieke culturele instellin-

gen in de stad. Sinds Almere in 2005 deelnemer 

Aantal inwoners 2010
Rijksbijdrage in cultuurconvenant  

2009-2012

Rijksbijdrage  

per inwoner

Utrecht 310.000 €  10.429.164 €  34

Eindhoven 215.986 €  6.352.013 €  29

Tilburg 205.000 €  4.190.450 €  20

Almere 190.000 €  568.551 €  3

Groningen 190.000 €  12.303.169 €  65

Haarlem 150.000 €  3.835.765 €  26

Figuur 3: Vergelijking rijksbijdrage aan verschillende steden via Cultuurconvenant. Bron: Cultuurconvenanten 2009-2012.

15 G. Marlet, ‘De aantrekkelijke stad’, 2009. 

16 G Marlet e.a., ‘Atlas voor Gemeenten 2011’, 2011.

17  Cebeon, ’Ontwikkeling van de lnanciële positie van Almere zonder en 

met schaalsprong’, 2009.
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werd van het Cultuurconvenant Midden Nederland, 

is de rijksbijdrage gegroeid. Maar hij bleef altijd 

sterk achter bij die aan andere steden. Tegenover de 

kleine 600.000 euro rijksgeld die instellingen in 

Almere ontvangen volgens het Cultuurconvenant 

2009-2012, staat voor Groningen meer dan 12 

miljoen, voor Utrecht ruim 10 miljoen, voor 

Eindhoven ruim 6 miljoen, voor Haarlem ruim 3 

miljoen en voor Deli ruim 800.000 euro (figuur 3 

op pagina 13)

Feitelijk gaat er minimaal 3 miljoen euro per jaar 

minder naar Almere dan naar andere steden die 

deelnemen aan  een Cultuurconvenant. 

Ook de bijdrage van de rijksfondsen aan Almeerse 

instellingen is zeer beperkt. Oorzaak hiervan is de 

financieringssystematiek die vanuit het Rijk en de 

fondsen wordt gehanteerd. Deze is gebaseerd op 

landelijk artistiek belang. New Towns komen vanuit 

een situatie zonder culturele infrastructuur en 

hebben vanuit hun startsituatie per definitie geen 

producenten van landelijke allure. De culturele 

infrastructuur moet van de grond af aan worden 

opgebouwd. Dat kost tijd. De financieringssystema-

tiek van het rijk voorziet niet in extra impulsen om 

het cultuuraanbod naar een vergelijkbaar niveau te 

brengen als andere steden. Mede door financiële 

inzet van het Rijk, de provincie en de stad is het 

Almere echter wel gelukt om landelijk bekende 

instellingen als theatergezelschap BonteHond en 

Museum De Paviljoens aan te trekken.

Gemeentefonds

Almere ontvangt een uitkering uit het gemeente-

fonds. Deze uitkering maakt onderdeel uit van de 

algemene middelen van de gemeente. Dit is geen 

geoormerkt geld. Gemeenten zijn vrij om te bepalen 

waar ze de uitkering aan besteden. Het gemeente-

fonds is opgedeeld in clusters. Kunst & Ontspanning 

(met als ijkpunt onder meer centrumfunctie) en 

Oudheid (met als ijkpunt de aanwezigheid van 

historische woningen en een historische kern) zijn 

zulke clusters. Deze clusters worden gebruikt om te 

onderzoeken of de verdeling van het gemeentefonds 

wel aansluit op de uitgaven van gemeenten.

Een vergelijking met de ijkpuntscores van de 

100.000+ gemeenten en de G4 laat zien dat de 

verdeelsystematiek Almere een beduidend lagere 

bijdrage uit het gemeentefonds oplevert voor de 

clusters Kunst & Ontspanning en Oudheid dan de 

andere steden18 (figuur 4).

Feitelijk scheelt dit bij een bevolkingsomvang van 

195.000 inwoners circa 5 miljoen euro per jaar ten 

opzichte van andere 100.000+ gemeenten. Bij een 

doorgroei naar 350.000 inwoners bedraagt dit 

verschil 8,5 miljoen euro per jaar, wanneer de 

verdeelsystematiek ongewijzigd bliji. Als we de 

vergelijking trekken met de G4, is het verschil bij de 

huidige bevolkingsomvang bijna 13 miljoen per jaar. 

Bij een doorgroei naar 350.000 inwoners bedraagt 

dit verschil ruim 22 miljoen euro per jaar. 

 100.000+ excl. G4 G4 Almere

Kunst en ontspanning €  117 €  124 €  112

Oudheid €  19 €  52 €  0

Totaal €  136 €  176 €  112

Figuur 4: Vergelijking ijkpuntscores op de clusters ‘Kunst & Ontspanning’ en ‘Oudheid’ binnen het gemeentefonds. Bron: Cebeon

18 Zie ook bijlage 3 voor een gedetailleerdere vergelijking met meer steden.
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Dit is onder andere te verklaren door de ongunstige 

doorwerking van de verdeelmaatstaven. Een New

Town heei per definitie geen oude woningen of 

historische kern. Almere heei echter wel een 

geschiedenis die 11.500 jaar teruggaat. Ook besteedt 

de stad veel zorg en geld aan onderzoek en behoud 

van een groot areaal aan archeologische vindplaat-

sen. Daarnaast heei Almere volgens de gemeente-

fondssystematiek nauwelijks een centrumfunctie 

door de nabijheid van grote steden als Amsterdam 

en Utrecht. Bovendien is de provincie Flevoland een 

overheersend landelijke provincie met grote 

afstanden tussen de bewoonde kernen in Flevoland.

Samengevat is er sprake van een publieke financie-

ringssystematiek voor de culturele infrastructuur die 

de achterstandssituatie in Almere versterkt, terwijl 

er door het Rijk een tegenovergestelde beweging 

wordt gevraagd.

Forse eigen bijdrage aan cultuur

Almere investeert zelf meer geld in cultuur dan op 

grond van de maatstaven wordt toebedeeld figuur 

5). Het Cebeon heei becijferd dat Almere op de 

clusters Kunst & Ontspanning en Oudheid in totaal 

€ 82 per inwoner meer uitgeei dan de ijkpunten uit 

het gemeentefonds.19 Dat is op jaarbasis een kleine 

16 miljoen euro. Deze hogere uitgaven zijn vooral 

toe te schrijven aan de hoge stille lasten van een 

aantal cultuurgebouwen.20 Het resultaat is uiteraard 

een tekort op dit cluster.

Subclusters Nebo uitgaven Stille lasten

IJkpuntscore  

van Almere Verschil 

Kunst en ontspanning €  119 €  65 €  112 €  72

Oudheid €  10 €  0 €  0 €  10

Totaal    €  82

Figuur 5: Verschil tussen ijkpuntscores en uitgaven van Almere op subclusters in het gemeentefonds. Bron: Cebeon

19  De € 112 van het ijkpunt omvat ook € 35 voor sport. Uit het onderzoek 

van Cebeon blijkt dat we op sport geen afwijking hebben ten opzichte 

van het ijkpunt. Met andere woorden: de afwijking van € 82 wordt vol-

ledig verklaard door cultuur.

20  Cebeon, ’Ontwikkeling van de lnanciële positie van Almere zonder en 

met schaalsprong’, 2009, pagina 31-35.
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Zeer hoge cultuurdeelname

De cultuurparticipatie van de Almeerders is 

bijzonder hoog. Een vergelijking met de beschikbare 

landelijke cijfers, cijfers uit de 100.000+ gemeenten 

en andere steden laat zien dat hij op landelijk niveau 

ligt (zie ook bijlage 1). 

 

Figuur 6: Toename cultuurbezoek Almeerders 2005-2011. 

Bron: gemeente Almere

Recent onderzoek laat zien dat in Almere de 

cultuurparticipatie nog altijd fors stijgt. Tussen 2008 

en 2011 is het aandeel Almeerders dat in zijn vrije 

tijd aan kunstbeoefening doet, gestegen van 41% 

naar 53%. Het aantal Almeerders dat cultuur 

bezocht, steeg van 83% naar 92%. Dat is een stijging 

binnen alle kunstdisciplines behalve film (de best 

bezochte cultuuruiting). Het aantal mensen dat vaak 

cultuur bezoekt, is ook fors gestegen, van 57% naar 

73%.  De Almeerders zijn bovendien tevreden over 

de Almeerse culturele instellingen. Zij krijgen 

vrijwel allemaal een hogere waardering dan in 2008 

en geen enkele instelling krijgt een onvoldoende.

Meer dan de heli van de cultuurbezoeken (53%) 

wordt buiten Almere afgelegd. Dat is niet geheel 

vrijwillig. De meest aangevoerde reden is namelijk 

dat mensen naar andere steden gaan, omdat het 

bezochte aanbod niet in Almere te vinden is. De 

Almeerders geven in toenemende mate aan dat zij 

culturele voorzieningen in Almere missen.21 Dit tij 

willen en moeten we keren met oog op de gevraagde 

groei van Almere. 
Bezoekers van

één of meer

culturele

voorstellingen,

musea of llms

Cultuurbezoek in 2011 toegenomen tot 92%

% volwassen Almeerders

  2011

  2008

  2005

50% 70% 90%

Bezoekers van

één of meer

culturele

voorstellingen of

musea, excl. llms

21 Gemeente Almere, ‘Vrije tijd & cultuur in Almere 2011. De cultuurpartici-

patie van Almeerders’, 2011. 
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Conclusies huidige situatie

–  Almere heeC een aantal bijzondere kwaliteiten: 

het is groen en stedelijk, met zeer veel jeugd en 

jongeren. Het is een New Town waar volop 

geëxperimenteerd kan worden, omdat de stad 

geen historische ballast heeC.

–  Er is slechts een marginale culturele infrastruc-

tuur, die niet in overeenstemming is met de 

omvang van de stad.

–  De oorzaak van deze marginale infrastructuur is 

terug te vinden in de lnancieringssystematiek. 

Hierdoor loopt Almere – afgezien van haar groei- 

opgave – op dit moment jaarlijks circa 5 miljoen 

euro uit het gemeentefonds en circa 3 miljoen 

euro uit de Cultuurconvenanten mis.

–  Door de huidige systematiek is er sprake van een 

gemankeerde situatie voor de opbouw van de 

culturele infrastructuur. Dit is afgezien van de 

rijksvraag om de stad verder te laten ontwikke-

len tot 350.000 inwoners. Almere geeC op de 

clusters Kunst & Ontspanning en Oudheid in 

totaal € 82 per inwoner meer uit dan de 

ijkpunten uit het gemeentefonds. Dat is in totaal 

bijna 16 miljoen euro per jaar. Deze uitgaven 

betre_en vooral stille lasten van de 

cultuurgebouwen.

–  De cultuurparticipatie van de Almeerders is hoog 

en stijgt fors. Hierdoor neemt in toenemende 

mate de disbalans met de geboden culturele 

infrastructuur toe. Door de achterstandssituatie 

op het gebied van cultuurvoorzieningen zijn de 

Almeerders gedwongen om naar andere steden 

te gaan voor hun cultuurbezoek. Ruim de helC 

van de cultuurbezoeken wordt dan ook buiten 

Almere afgelegd.
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Naast de kwantitatieve aspecten hebben we ons 

gericht op de kwalitatieve aspecten. Daarbij kwamen 

de landelijke trends aan bod en de keuzes die 

Almere kan maken bij het uitbreiden van haar 

culturele infrastructuur. We hebben gesproken met 

experts binnen en buiten Almere over de scenario’s 

en eindbeelden voor cultuur in een groeiend Almere 

en welke stappen ons daar naartoe kunnen leiden. 

Ook de provincie en het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap zijn in het traject tot het 

opstellen van de visie diverse malen geconsulteerd.

Hieronder staan de verslagen van de onderzoeksfase 

over de kwantitatieve aspecten en de gesprekken 

met landelijke experts, de creatieve sector van 

Almere en de maatschappelijke partners.

4.1  Landelijke trends en ontwikkelingen

Als eerste stap naar het antwoord op de vraag welk 

cultuuraanbod Almere zou moeten realiseren, 

hebben we gesproken met een aantal landelijke 

experts op het gebied van cultuur en culturele 

trends.22 Centrale thema’s tijdens het gesprek waren: 

– De ligging van Almere in een regio met twee 

historische grote steden die een gevarieerd 

cultuuraanbod hebben; 

– De landelijke ontwikkeling om als overheid meer 

marktwerking in de cultuur te realiseren en 

cultuur minder avankelijk te maken van 

subsidies;

– De algemene trends op het gebied van kunstbeoe-

fening in de vrije tijd.23

De belangrijkste notie van dit gesprek was dat 

Almere nog niet wordt gehinderd door eeuwenlange 

tradities en vastgeroeste patronen. Almere heei de 

kans om een eigentijdse en onderscheidende 

culturele infrastructuur op te zeGen. Daarbij werd 

geadviseerd vooral in te zeGen op de eigen kracht en 

het versterken van het organiserend vermogen van 

de stad. Verder kwam de relatie tussen cultuur en 

bedrijfsleven in al zijn faceGen langs: zowel het 

zoeken van nieuwe verbindingen tussen cultuur en 

het bedrijfsleven, als het stimuleren van de creatieve 

ondernemers. Ook gaf men aan dat Almere sterk zou 

moeten inzeGen op cultuureducatie.

4 HET PROCES TOT DE VISIE

22  Rondetafelgesprek met Cor Wijn, Ocker van Munster, Jan Post, Andries 

van den Broek, Bastiaan Vinkenburg, toenmalig gedeputeerde René van 

Diessen en toenmalig wethouder Berdien Steunenberg onder leiding 

van oud-wethouder Arie-Willem Bijl op 24 september 2010.

23  Sociaal Cultureel Planbureau, ‘Toekomstverkenning kunstbeoefening’, 

2010. Met de vijf I’s van sociaal-culturele ontwikkelingen (individualise-

ring, informalisering, intensivering, internationalisering en informatise-

ring) in de kunstbeoefening.
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4.2  Gespreksronde met creatieve ondernemers

In de zomer van 2011 hebben we vier bijeenkomsten 

georganiseerd met Almeerse experts op het gebied 

van cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Dit waren grotendeels ongebonden creatieve 

ondernemers, omdat we een eigentijdse aanpak 

wilden. Dat kan, omdat we niet vastziGen aan de 

soms statische infrastructuur die oudere steden 

hebben. Wij kunnen kiezen voor een dynamischer 

model. Volgens ons zit de dynamiek in Almere 

vooral bij de creatieve ondernemers. 

Almere heei een heel ondernemende bevolking, 

met meer zzp‘ers dan elders. Binnen de groep zzp’ers 

is het aantal creatieve ondernemers in de periode 

van 2008 tot en met 2010 met 75% gegroeid.24 Wij 

beschouwen deze groep van bewoners/ondernemers 

als een belangrijke kracht in de stad.

De eerste drie gesprekken voerden we aan de hand 

van thema’s van Almere die we rekenen tot het DNA 

van de stad: Groen & Stedelijk, het karakter van 

Almere als New Town, en Jeugd Nu & Straks.25  

Tijdens de bijeenkomsten is met scenariodenken in 

beeld gebracht wat de Almeerse experts beschouwen 

als essentiële succesfactoren bij deze thema’s. Deze 

succesfactoren (ondernemerschap, netwerken en 

ontmoeting en talentontwikkeling) zijn in een 

slotdebat door circa vijiig mensen uitgewerkt aan 

een aantal tafels.

De noties uit de gesprekken en uit het slotdebat zijn 

bijna allemaal meteen voorzien van concrete 

uitvoeringssuggesties (zie ook bijlage 2):

–  Waardeer en koester dat wat nu al bestaat;

–  Geef ruimte aan de eigen kracht van Almere;

–  Bied als gemeente meer ruimte en laat los;

–  Ondersteun kleinschalige initiatieven  

(‘humus in de stad’);

–  Geef talenten de ruimte in de stad (educatie);

–  Faciliteer ontmoeting en gebruik de netwerken 

van cultureel actieven;

–  Leg een relatie met het groene karakter van  

de stad;

–  Schep ruimte voor nieuwe, landelijke 

cultuurorganisaties. 

Uitbreiding van de infrastructuur met landelijke 

initiatieven vonden de deelnemers belangrijk, maar 

de meesten hadden daarbij wel kanGekeningen. We 

moeten niet slechts een ‘kunstje’ van buiten halen, 

maar een worteling in de stad hebben. Een aantal 

mensen gaf aan dat landelijke trekkers eigenlijk 

organisch vanuit de stad zouden moeten ontstaan. 

Daarbij werd duidelijk dat de basis hiervoor op dit 

moment te klein is en het tijdpad te lang. Conclusie: 

we hebben mogelijk instellingen met landelijke 

uitstraling van buitenaf nodig, maar dan als een 

aanvulling op de basis en niet ten koste van de 

huidige voorzieningen.

24  Gemeente Almere, ‘Almeerse zzp’ers in beeld’, 2010.

25  Thema’s ontleend aan: B. van Meggelen, ‘Almere 2018?! Een verkenning 

naar kansen en betekenissen’, 2010. 
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4.3 Gespreksronde met het maatschappelijk 

  middenveld

In september, oktober en november 2011 toetsten 

we de noties uit de eerdere gesprekken bij de 

directies van een groot aantal maatschappelijke 

organisaties uit Almere: culturele instellingen, het 

welzijnswerk, citymarketing, corporaties, onderwijs, 

een aantal stichtingen (Stad & Natuur, Flowland) en 

de Kamer van Koophandel. Herkenden zij de 

uitkomsten van de eerdere bijeenkomsten? 

Daarnaast bespraken we in hoeverre deze organisa-

ties een rol konden spelen in het bevorderen en tot 

stand komen van de gewenste situatie. In deze 

gesprekken scherpten we een aantal aspecten aan, 

maar globaal genomen kon iedereen zich goed 

vinden in het beeld en de noties uit de eerdere 

sessies. Nieuwe elementen waren:

–  Verbeter de zichtbaarheid en ontsluiting van het 

aanbod (bijvoorbeeld met een website of 

kunstladder);

–  Realiseer een toegankelijker aanbod voor de grote 

Almeerse middenklasse (met behoud van 

artistieke kwaliteit);

–  Schep ruimte voor experimenten, subculturen en 

niches naast het reguliere aanbod;

–  Zorg dat de bestaande cultuurinstellingen 

voldoende samenwerken met elkaar en kleine 

creatieve ondernemers.

 

Conclusies proces tot de visie

–  Werk bobom-up door in te zeben op de 

aanwezige eigen kracht van de stad en faciliteer 

de zelforganisatie.

–  Ga uit van de kwaliteiten van Almere, dus 

besteed aandacht aan cultuureducatie en  

talentontwikkeling van de jeugd en versterk de 

relatie tussen natuur en cultuur.

–  Waardeer en koester wat is opgebouwd. Behoud 

en versterk de al aanwezige culturele infrastruc-

tuur, want zonder basis kun je niet bouwen. 

Bovendien bouw je daarmee aan continuïteit.

–  Haal landelijke instellingen binnen als dat 

lnancieel kan en als het niet ten koste gaat van 

de huidige infrastructuur. Dat zou de continuïteit 

schaden.

–  Creëer ruimte voor experimenten, niches, 

subculturen en ontmoeting van kleine creatieve 

ondernemers.
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Almere heei in 2030/2040 rond de 350.000 

inwoners. Vergeleken met 2012 hebben we er een 

stad ter grooGe van Nijmegen bij. Almere heei dan 

een veel meer diverse bevolkingssamenstelling. Met 

meer ouderen en een nog altijd bovengemiddeld 

aandeel jonge gezinnen. En meer hogeropgeleide 

inwoners.

Door de inzet van het hoger onderwijs op onderne-

merschap van de studenten, is de bedrijvigheid in de 

stad fors versterkt. Het aandeel zzp’ers is bovenge-

middeld. Er zijn nog steeds veel forenzen, maar dat 

is geen probleem meer dankzij de sterk verbeterde 

ontsluiting met de IJmeerlijn, de verbreding van de 

A6 en de verbetering van het spoor. Amsterdam is 

dichtbij voor de Almeerders en Almere is goed 

bereikbaar voor de Amsterdammers. Almere is 

onderdeel van de regio. Het staat bekend als het 

groenblauwe deel van de regio, waar zowel de 

recreatie in de natuur als de waterrecreatie bloeien. 

Wat is de positie van cultuur in deze stad?

5.1  Cultuur in de regio

De noordelijke Randstad heei twee steden die een 

sterk historisch gegroeid cultureel profiel hebben:

Utrecht en Amsterdam. De culturele infrastructuur 

in Utrecht draagt historisch bewustzijn uit met de 

Vrede van Utrecht, het Festival Oude Muziek en 

musea als het Catharijneconvent, het 

Spoorwegmuseum, het Geldmuseum en Museum 

Speelklok. Amsterdam heei veel faceGen, van 

historisch tot innovatief, maar is uniek omdat het 

als enige een groot aantal podia en aanbieders van 

internationale allure biedt, zoals het Concert-

gebouw, het Nationale Ballet, het Van Goghmuseum 

en het Anne Frank Huis. Goede ontsluiting van 

Almere, onder andere met de IJmeerlijn, is van groot 

belang voor de culturele beleving in de regio. 

Hierdoor kunnen Almeerders gemakkelijker 

gebruikmaken van het bijzondere aanbod in de twee 

historische steden in de regio en vice versa.

5.2  Een complementair en eigenzinnig 

  profiel voor Almere

Het culturele profiel van Almere in 2030 is 

opgebouwd op grond van een aantal uitgangspun-

ten. Er is gekozen voor een organische ontwikkeling 

op grond van de kracht die in de stad aanwezig is. 

Dat maakt het onmogelijk om anno 2012 reeds een 

blauwdruk te geven voor een culturele infrastruc-

tuur in 2030.

Ook steden als Amsterdam en Utrecht zijn op een 

organische manier gegroeid. In zo’n proces dienen 

zich onvoorziene kansen en initiatieven aan die de 

stad kan verzilveren.

Wat we nu al weten, is dat het culturele profiel van 

Almere per definitie onderscheidend zal zijn. Dat 

heei te maken met de regionale samenhang, maar 

ook met het feit dat er minder publieke financiering 

is, waardoor meer ruimte wordt gegeven aan 

ondernemerschap. Verder heei Almere een heel 

eigen geschiedenis en genius loci. De specifieke 

kwaliteiten van Almere, het groenblauwe karakter, 

de jeugd en de ondernemingszin, zullen het 

5 DE VISIE: CULTUUR IN 2030
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culturele profiel hebben vormgegeven. Waar nodig 

zijn top-down gestuurde keuzes gemaakt. De kern 

van de culturele identiteit van Almere ligt in het 

experiment. Almere is de stad van de nieuwe 

vormen. Bert van Meggelen noemt Almere een stad 

die zichzelf aan het uitvinden is, een stad die is 

opgebouwd met pionierszin, verbeeldingskracht en 

technisch vernui, die proefondervindelijk vaststelt 

waar kansen en mogelijkheden liggen.26 Er is geen 

eeuwenoude traditie, er zijn geen verworven 

rechten. Dat maakt Almere tot een ‘continu 

laboratorium’.

De ontwikkeling heei plaatsgevonden langs een 

aantal lijnen:

1.  Nationale voorzieningen gekoppeld aan Almeerse 

kwaliteiten;

2.  Versterking van het cultureel middenveld;

3.  Ruimte voor zelforganisatie aan de basis;

4.  Talentontwikkeling en cultuureducatie.

 

Programmalijn 1: Nationale voorzieningen 

koppelen aan Almeerse kwaliteiten 

Almere heei een aantal bijzondere kwaliteiten. 

Almere is een groene stad met veel (buiten)ruimte 

en een jonge bevolking. Deze eigenschappen en het 

karakter als New Town met een geschiedenis van 

11.500 jaar, vormen de kern van een eigen cultureel 

profiel dat de regio aanvult. De stad heei veel 

jeugd- en locatietheater en kenmerkende Almeerse 

stadslandgoederen met een brede culturele 

programmering. Op diverse locaties in de stad biedt 

de bijzondere en rijke natuur het decor voor theater 

en andere cultuurvormen. Almere onderscheidt zich 

doordat haar culturele infrastructuur zich heei 

genesteld in het kenmerkende groenblauwe 

raamwerk. Verder heei Almere meerdere internati-

onaal vermaarde  landschapskunstwerken en het 

International New Town Institute. De archeologi-

sche vindplaatsen zijn zichtbaar en beleejaar in de 

stedelijke inrichting. De stad is op nationaal niveau 

de plaats waar cultuur op een aantrekkelijke en 

vernieuwende manier gekoppeld wordt aan jeugd, 

groene ruimte of de thematiek van New Towns en 

nieuwe stedelijkheid. In 2030 neemt Almere in het 

nationale cultuurbeleid de plek in die past bij de 

vijfde stad van het land, omdat de gemeente, 

gesteund door het Rijk, ook zijn reguliere infrastruc-

tuur heei kunnen uitbreiden met musea, gezel-

schappen en andere landelijke cultuurinstellingen.

Eindbeeld 2030/2040 programmalijn 1

–  Landelijke culturele organisaties voor jeugd, 

groene ruimte en nieuwe stedelijkheid hebben 

zich in Almere gevestigd.

–  Almere heeC een aantal landelijke (BIS-)functies 

op cultuurgebied.

–  Almere staat op regionaal en (inter)nationaal 

niveau bekend om het culturele aanbod waarin 

de nadruk ligt op het groene karakter en het 

complementaire prolel van Almere in de 

Noordvleugel. Voorbeelden zijn culturele 

organisaties die een relatie leggen naar de 

groene ruimte van Almere of een nieuw 

landschapskunstwerk.

–  De Floriade 2022 heeC geresulteerd in een 

blijvende voorziening en eigentijdse 

landschapskunstwerken.

Programmalijn 2: Versterking van het cultureel 

middenveld

In 2030 is de culturele infrastructuur van Almere 

vergelijkbaar met die van andere grote steden. De 

basis wordt gevormd door aanbieders die uitgaan 

van een eigen financiële kracht. Zij ontvangen geen 

structurele exploitatiesubsidie. Deze basisinfrastruc-

tuur wordt aangevuld door gesubsidieerde 

instellingen, waaronder een aantal organisaties met 

een landelijk speelveld en cofinanciering door het 

26  B. van Meggelen, ‘Almere 2018?! Een verkenning naar kansen en beteke-

nissen’, 2010, pagina 18. 
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Rijk. De gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde 

organisaties die het cultureel middenveld van onze 

stad vormen, zijn financieel gezond en zijn 

geworteld in de stad. Zij dragen actief bij aan de 

bloei van de totale culturele en creatieve sector. 

Kenmerkend voor deze organisaties is:

 

a. Een stevige band met Almere

Het cultureel middenveld heei als voornaamste 

doelgroep de eigen inwoners. Ze hebben zich in de 

loop der jaren gezamenlijk en individueel met hun 

aanbod gericht op de Almeerders. Op grond van 

publieksonderzoek en barrièreonderzoek sluit het 

aanbod goed aan op de vraag. Door intensieve 

samenwerking op het gebied van marketing, 

publiciteit en ontsluiting van het aanbod is voor de 

Almeerders duidelijk welk aanbod voorhanden is. 

Almeerders leven in een culturele stad en beleven 

een groot deel van hun cultuur in Almere. De 

culturele instellingen van Almere onderhouden 

actief een band met de Almeerders. Als publiek én 

als betrokkene. Vriendenkringen, klantenpanels en 

adviesraden waarin betrokken burgers kunnen 

meepraten over de programmering, adoptie van 

wijken en een kwalitatief goed educatieaanbod zijn 

daar voorbeelden van. Hiermee is het draagvlak voor 

cultuur in de eigen stad, zowel qua bezoek als 

financieel, groter dan in 2012.

b. Meer ondernemerschap

In 2030 hebben alle (on)gesubsidieerde culturele 

organisaties duurzame constructies voor de eigen 

verdiencapaciteit en de stabiliteit van de organisa-

ties. Sponsoring in natura wordt bijvoorbeeld 

succesvol verhandeld op de Beursvloer.27 

Crowdfunding levert een financiële basis én een 

relatie met het publiek.

Alle organisaties weten gebruik te maken van 

voordelen uit de fiscale regelgeving, zoals die op het 

gebied van schenkingen. Zo zijn zij minder 

avankelijk geworden van overheidssubsidies.

c. Samenwerken, delen van expertise, netwerken

Als grote New Town heei Almere intensieve 

verbanden en netwerken in de cultuursector. In 

2030 is er een veel fijnmaziger cultureel netwerk 

ontstaan. Met spontane ontmoeting als gemeen-

goed. De grotere culturele instellingen zeGen hun 

expertise in om jonge creatieve ondernemers te 

ondersteunen. Door hun kennis, ervaring en 

netwerk onbaatzuchtig beschikbaar te stellen aan 

nieuwe cultuuraanbieders en hen uit te dagen, 

dragen ze bij aan een kwaliteitsimpuls voor de hele 

sector. Zo wordt doorlopend gebouwd aan 

versterking en uitbreiding van de culturele en 

creatieve sector.

Eindbeeld 2030/2040 voor programmalijn 2

– De basis op orde: de basisinstellingen zijn 

lnancieel gezond en hebben meerdere 

inkomstenbronnen buiten de 

overheidssubsidies.

– Het cultuuraanbod is gericht op de Almeerders, 

het sluit aan bij hun vraag en is goed vindbaar 

voor alle doelgroepen. De culturele organisaties 

werken nauw samen in hun marketing en 

publiciteit. Daardoor vinden de Almeerders hun 

basisaanbod aan cultuur in hun eigen stad.

– De (gesubsidieerde) instellingen zijn een 

stimulerende kracht voor nieuwe en kleinere 

creatieve ondernemers, door hen te ondersteu-

nen met expertise. 

27  zie ook www.beursvloeralmere.nl
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Programmalijn 3: Ik creëer cultuur in almere. 

Cultuurpsycholoog Jos van der Lans stelt in zijn boek 

‘Burgerkracht’28 dat welzijnsorganisaties sterk 

georiënteerd zijn op (verantwoordingseisen van) de 

overheid en vice versa. Daarbij is de burger volgens 

Van der Lans buiten beeld geraakt; hij staat niet meer 

centraal in het welzijnswerk. In zekere zin geldt dit 

ook voor de cultuursector. Professionals realiseren 

veel van het culturele aanbod in opdracht van de 

overheid. Ze houden vooral veel rekening met 

burgers als publiek dat geïnformeerd wordt of 

waarvoor educatiemateriaal wordt ontwikkeld. Het 

zelf vorm geven aan cultureel aanbod door burgers 

gebeurt nog relatief weinig. In het Almere van 2030 is 

dit anders. Dan staat het Almere Principle ‘Mensen 

maken de stad’ centraal. De kracht die aanwezig is in 

de inwoners en de mensen die nog gaan komen, 

wordt gebruikt om cultuur in Almere vorm te geven.   

De eigen kracht van de inwoners krijgt in 2030 de 

ruimte. Burgers hebben kracht en ideeën om hun 

leefomgeving betekenis te geven en te verfraaien 

met culturele uitingen.29 Daarmee dragen ze bij aan 

de leejaarheid en sociale cohesie in de stad en 

verrijken ze de culturele infrastructuur. Er is ruimte 

voor spontaniteit. De inzet van de gemeente is in dit 

geval ‘Search, find and enable’. Per situatie wordt 

gezocht naar de optimale situatie die bewoners in 

staat stelt hun initiatief te nemen. Soms betekent 

dat loslaten, soms verbinden en soms subsidiëren 

In 2030 is de kleinschalige creatieve sector in Almere 

krachtig en zichtbaar aanwezig. De groei en potentie 

die anno 2012 werden geconstateerd, zijn verzilverd. 

Het is een bewuste keuze geweest deze sector te 

ondersteunen en verder tot bloei te brengen. 

Ondernemerschap en experiment ziGen immers in 

het DNA van Almere.

Door deze sector te ondersteunen en verder tot bloei 

te brengen, is het aanbod groter en gevarieerder 

geworden. Er zijn veel jonge mensen die het 

nicheaanbod realiseren dat de gevestigde culturele 

organisaties niet bieden. Ze ontwikkelen nieuwe 

vormen van cultuuraanbod, waarmee ze ook andere 

doelgroepen bereiken. Daarmee vullen zij de 

bestaande culturele basis aan en vormen ze een 

motor van continue vernieuwing voor de culturele 

sector. Deze vernieuwing is niet alleen van belang 

voor Almere, maar heei een bredere betekenis. 

Door een principieel andere opzet van de culturele 

infrastructuur, waarin organische groei en 

ondernemerschap centraal staan, komen uit Almere 

continu nieuwe stimulansen voor culturele 

vernieuwing.

Waar nodig haalt de overheid belemmeringen weg 

om deze initiatieven en spontaniteit de ruimte te 

geven. Zij faciliteert waar mogelijk het cultureel 

ondernemerschap. Dat gebeurt in ieder geval met 

drie specifieke instrumenten:

a. Betaalbare werkruimte (broedplaatsen)

Vernieuwing en ontwikkeling van nieuwe producten 

komen vaak voort uit ontmoeting en samenwer-

king. Daarvoor is gezamenlijke vestiging van 

creatieve ondernemers een belangrijk instrument. 

Startende ondernemers met een onzekere financiële 

basis, zeker binnen de creatieve sector, hebben een 

sterke voorkeur voor oude, goedkope huisvesting. 

Almere biedt hiertoe diverse broedplaatsen. Waar 

andere steden gebruikmaken van oude gebouwen, 

maakt Almere voor haar broedplaatsen gebruik van 

voormalige kantoorpanden en schoolgebouwen. 

28  N. de Boer en J. van der Lans, ‘Burgerkracht’, 2011. 

29  Voorbeelden van burgerinitiatief: de stichting Cultuurspoor Nieuwland, 

die samen met de NS/Prorail een aantal Almeerse NS-stations verfraaide 

met kunst en gedichten en een kunstlokaal voor laagdrempelige cultuur-

activiteiten in het leegstaande station Muziekwijk. Het initiatief

 Zijderups, dat onder andere de groenstrook op de Evenaar voorzag van 

cortenstalen platen met gedichten, deels gemaakt met omwonenden. 

Zijderups zoekt naast gemeentelijke subsidie ook steun van derden.
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Door prille initiatieven te ondersteunen, is een 

aantal broedplaatsen ontstaan. De ondersteuning  

is maatwerk en varieert van het beschikbaar stellen 

van een pand, bemiddeling richting eigenaars, 

investeringen, garantstelling op een lening of het 

juridisch mogelijk maken van de bestemming 

broedplaatsen. Op regionaal niveau is de samen-

werking tussen broedplaatsen versterkt. Almere en 

Amsterdam zeGen hier gezamenlijk op in.

b. Microkredieten

(Jonge) creatieve ondernemers zijn in 2030 een 

belangrijke factor in het culturele leven van Almere. 

Zij opereren grotendeels op eigen inkomsten; hun 

drijfveer ligt in hun ondernemerschap. Voor deze 

starters zijn net als in andere bedrijfstakken 

startkapitaal en microkredieten te verkrijgen. 

Daarvoor is er een Almeers cultuurfonds dat wordt 

gevoed door particulieren en verschillende 

overheden.30

c. Coaching op ondernemerschap

Door de opgroeiende jeugd, het grotere aantal 

studenten in de stad en de betere ontsluiting van 

Almere kan de stad in 2030 een groeiend aantal 

jonge ondernemers verwelkomen.  

Hun artistieke en creatieve kwaliteiten hoeven niet 

ondersteund te worden. Wel zorgen we ervoor dat zij 

een optimale bijdrage kunnen leveren aan de 

cultuur in Almere en de regio. Dat gebeurt met een 

set van instrumenten voor coaching, raad en 

doorverwijzing in de kunstwereld voor starters met 

een creatieve achtergrond. Deze zijn ontwikkeld 

door de creatieve en culturele sector, in samen-

spraak met de Kamer van Koophandel.

  

Eindbeeld 2030/2040 voor programmalijn 3 

– Almeerders leveren een substantiële bijdrage als 

opdrachtgever of producent van cultuur in de 

stad.

– Vele creatieve ondernemers vestigen zich in 

Almere. Almere is op nationaal niveau de 

cultureel ondernemende stad. Er is een 

uitdagend klimaat, waarin ondernemers naast 

hun creativiteit ook hun zakelijkheid kunnen 

ontwikkelen. Zij zijn zichtbaar in de stad en 

dragen bij aan het culturele leven in Almere en 

de creatieve activiteiten in de stad.

– Het culturele en creatieve aanbod is divers en 

afwijkend ten opzichte van steden met een 

traditionele culturele infrastructuur. Almere 

heeC een culturele infrastructuur die past bij een 

New Town:  eigenzinnig, ondernemend en 

doorlopend vernieuwend.

30  Vergelijk ook de cultuurleningen door Triodos Bank en Cultuur en 

Ondernemen op www.triodos.nl.
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Programmalijn 4: Cultuureducatie en 

talentontwikkeling

Almere is een stad met veel jeugd. Die kinderen zijn 

de cultuurconsumenten en -producenten van later.

Als onderdeel van de culturele infrastructuur 

investeren we continu in hen. Zij bouwen op 

termijn verder aan de culturele basis. Daarom is een 

brede kennismaking met cultuur in het primair 

onderwijs een onlosmakelijk onderdeel van de 

culturele infrastructuur van Almere 2.0. Daarvoor 

bestaat een goed geolied systeem van vraag, aanbod 

en bemiddeling. De focus ligt op de volgende 

aspecten:

a. De scholen zijn goede inkopers

Vanuit het Rijk is gestuurd op gestructureerde 

programma’s voor cultuureducatie in het primair 

onderwijs. Met lokale steun hierbij hebben alle 

scholen cultuureducatiebeleid en een coördine-

rende functie voor cultuur kunnen ontwikkelen.  

Zo komen alle kinderen tijdens hun basisschool-

periode regelmatig met alle vormen van 

cultuur(historie) in aanraking.

b. Er is goede bemiddeling

In 2030 is al het beschikbare cultuureducatieaanbod 

van zowel culturele instellingen als van creatieve 

ondernemers en individuele kunstenaars centraal 

(digitaal) inzichtelijk, van archeologie en archief tot 

nieuwe media en moderne kunst. De bijzondere 

archeologische achtergrond, de geschiedenis als 

New Town, de relatie tussen cultuur en natuur en 

architectuur zijn hierdoor onderdeel geworden van 

het collectieve geheugen van de Almeerders.

c. De cultuuraanbieders zijn sterk in educatie en 

werken vraaggericht

Alle (gesubsidieerde) culturele organisaties hebben 

gekwalificeerde educatief medewerkers. Ook 

creatieve ondernemers met een educatieve 

achtergrond verzorgen aanbod voor het onderwijs. 

De aanbieders werken vraaggericht: hun aanbod 

sluit aan bij de vraag van het onderwijs als afnemer.

Via deze kennismaking komen kinderen ook in

aanraking met hun eigen talenten. Almere zet breed 

in op talentontwikkeling. Net als bij sport geei de 

culturele infrastructuur aan kinderen de kans om 

hun bijzondere talenten uit te bouwen.31 Op alle 

denkbare disciplines zijn talentontwikkelings- 

trajecten en vooropleidingen beschikbaar voor 

kinderen onder de 18. Daarvoor zijn samenwerkings-

verbanden met landelijke gezelschappen, die 

talentvolle jeugd in Almere komen scouten.32

Er zijn meerdere middelbare scholen met een 

cultuurspecialisatie. In aanvulling op het ROC met 

cultuurgerelateerde mbo-beroepsopleidingen, is 

ook een aantal gespecialiseerde hbo-opleidingen. 

Bijzonder is dat Almere zowel de puur artistieke 

kunstopleidingen herbergt, als culturele opleidin-

gen die gerelateerd zijn aan de specifieke kenmer-

ken van Almere: (landschaps)architectuur, culturele 

bedrijfskunde en planologie van New Towns.

31  Lessen in de vrije tijd of het lidmaatschap van een amateurkunstver-

eniging zijn vormen van vrijetijdsbesteding die niet structureel worden 

gesubsidieerd. Ouders die om lnanciële redenen geen lessen kunnen 

betalen, kunnen terecht bij het Jeugdcultuurfonds. Aanbieders van vrije-

tijdslessen opereren ongesubsidieerd op de markt. Wel zijn er ruimtes 

beschikbaar tegen gereduceerde tarieven, zoals in De Glasbak, 

Extravert of in buurthuizen.

32  Een voorbeeld is de talentklas dans van het Scapino Ballet in Almere.
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Eindbeeld 2030/20400 voor programmalijn 4

– De basis op orde: bij alle Almeerse basisscholen 

is cultuureducatie in het curriculum opgenomen. 

Zij worden ondersteund door een expertise-

centrum cultuureducatie. Ook bij de gevestigde 

culturele organisaties is cultuureducatie 

verankerd.

– Schoolkinderen hoeven niet tot nauwelijks de 

stad uit voor cultuureducatie: er is in de eigen 

stad een breed en divers aanbod aan cultuur-

educatieve activiteiten, van archeologie tot 

nieuwe media, van urban tot klassiek, aangebo-

den door grote en kleine instellingen.

– Er zijn meerdere middelbare scholen met een 

cultuurprolel. 

– In het mbo en hbo is een aantal cultuur- 

gerelateerde opleidingen beschikbaar, die raken 

aan de specileke kwaliteiten van Almere:  

ondernemerschap, New Town en architectuur en 

het groenblauwe karakter (bijvoorbeeld land- 

schapsontwerp) van de stad. Voor de ‘pure’ 

kunstvakopleidingen kunnen Almeerse jongeren 

in andere steden terecht. 

– In alle disciplines zijn er talentontwikkelings-

projecten, waaronder vooropleidingen voor het 

kunstvakonderwijs.
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6.1 Integrale benadering

In het voorgaande hebben we langs vier program-

malijnen geschetst hoe cultuur er in het Almere van 

2030/2040 uitziet. De vier geschetste programmalij-

nen zijn niet los van elkaar te zien. Ze zijn avanke-

lijk van elkaar en vullen elkaar aan. Samen 

bestrijken ze het hele culturele veld en verschillende 

maatschappelijke actoren: het gaat om bewoners 

(en meer specifiek om de jeugd van Almere), om 

creatieve ondernemers, lokaal gesubsidieerde 

instellingen en landelijke trekkers. 

De programmalijnen zijn van elkaar avankelijk en 

geven elkaar kracht. Door jonge Almeerders kennis 

te laten maken met cultuur, houden we de cultuur-

deelname sterk. Talentvolle jeugd kan zich 

ontwikkelen tot cultuurproducent. Startende 

creatieve ondernemers en talenten worden 

geïnspireerd, gecoacht en gestimuleerd door de 

gevestigde instellingen. Instellingen met een 

landelijk bereik brengen een andersoortig net- 

werk en aanvullende kwaliteiten naar de stad.  

Alle bouwstenen samen vormen het huis van de 

cultuur in 2030/2040.

Deze visie is geen blauwdruk, maar biedt mogelijk-

heden voor een gefaseerde aanpak en een invulling 

die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. De 

samenhang tussen de programmalijnen is daarbij 

essentieel. Het is niet mogelijk om één programma-

lijn buiten beschouwing te laten, zonder het totale 

eindbeeld te beschadigen. Dan ontstaat er een 

gemankeerd geheel. Een integrale aanpak is 

essentieel. Het gaat om een brede, samenhangende 

benadering, die zo veelomvaGend is dat hij – in lijn 

met het Rijk-regioprogramma Amsterdam Almere 

Markermeer (RRAAM) – een  gezamenlijke 

inspanning vergt, van Rijk tot gemeente.

6.2 Gezamenlijke aanpak

Om de eerder beschreven situatie te bereiken, is 

inzet en betrokkenheid van alle partijen nodig. 

Conform het IAK maken de gemeente, de provincie 

en het Rijk op basis van de voorliggende visie 

afspraken over zowel de omvang als de kwaliteit van 

de kunstproductie. De minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap spant zich in om het 

culturele voorzieningenniveau mee te laten lopen 

met de groei van Almere. Zo kan Almere haar positie 

als grote stad in het nationaal cultuurbestel zo snel 

mogelijk innemen. 

Eén van de belangrijkste randvoorwaarden voor het 

slagen van de visie, is dat de financieringssystema-

tiek van het Rijk op orde wordt gebracht. In Almere 

gaat het, in tegenstelling tot andere steden, niet 

alleen om het onderhouden van een bestaande 

infrastructuur, maar ook om uitbreiding en 

ontwikkeling van een nieuwe structuur. Dat is niet 

mogelijk met de huidige financiële systematiek, die 

Almere op achterstand zet. Almere heei het Rijk 

nodig bij het corrigeren van deze problematiek. 

6 REALISATIE EN VERVOLG
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Het Rijk heei ook een grote rol in de landelijke 

basisinfrastructuur. Daar waar in de komende 

decennia kansen ontstaan om landelijke cultuur-

functies in Almere te vestigen – of het nu om musea, 

jeugdtheater of andere landelijke cultuurdragers 

gaat – verwachten wij van het Rijk positieve 

betrokkenheid bij de uitbouw van de culturele 

infrastructuur van Almere. 

Hiernaast zet Almere met de andere overheden in op 

het stimuleren van het creatieve ondernemerskli-

maat. Dit wordt op bovenlokaal niveau een 

onderscheidende kwaliteit van de culturele 

infrastructuur in Almere. Alleen door het stimule-

ren, benuGen en belonen van initiatief en 

ondernemerschap kan het creatieve profiel van 

Almere als ondernemende stad volledig vorm 

krijgen. De gemeente neemt hierin een faciliterende 

opstelling en een positieve grondhouding aan. 

Zeker in de eerste jaren is ook extra financiële inzet 

noodzakelijk om een eerste stimulans  te geven aan 

het creatieve klimaat, bijvoorbeeld in de vorm van 

broedplaatsen of financieringsmogelijkheden voor 

kleine creatieve ondernemers. 

Ten sloGe is een fundamentele herbezinning nodig 

op de rol van de overheden. Cultuur is geen 

synoniem voor subsidie. Wij buigen de traditionele 

rolverdeling van subsidiegever en aanvrager om 

naar partnerschap. De gewenste toekomstige 

culturele infrastructuur brengen we tot stand vanuit 

een andere opstelling. We stimuleren ondernemers 

en instellingen om zich te richten op de vraagkant. 

We faciliteren, creëren voorwaarden en versterken 

netwerken, opdat cultureel ondernemerschap 

ruimte en kans van slagen krijgt. 

Avankelijk van het verloop van het proces en de 

behaalde resultaten formuleren we fasegewijs de 

vervolgstappen.

6.3  Bestuurlijke partners

Aan de hand van deze visie gaan wij het gesprek aan 

met onze bestuurlijke partners. Op basis van de

IAK-afspraak maken we met provincie en het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

afspraken over de realisatie van de visie. Onderdeel 

hiervan is de herijking van het gemeentefonds voor 

de sleutels Kunst & Ontspanning en Oudheid en een 

passende positie in de verdeling van de middelen 

van Rijk en rijksfondsen, zodat Almere haar positie 

in het landelijk cultuurbestel kan innemen. 

Daarnaast brengen we per programmalijn in beeld 

welke publieke middelen van Rijk, provincie en 

gemeente nodig zijn voor (het begin) van de 

realisatie.
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 BIJLAGE 1
 Vergelijking cultuurparticipatie

18 jaar en ouder Avo 2007 Cultuurpeiling Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie

en cultuur-bereik Cultuurparticipatie

Nederland 100.000+ Lelystad

2007

R’dam 2009 Drecht steden

2009

Den Bosch 2010

Toneel (theater) 22% 23% 22% 25% 25% 30%

Cabaret 23% 24% 29% 22% 24% 33% 

Dans 10% 13% 11% 13% 12% 

Klassiek 16% 20% 10% 14% 18% 17% 

Opera 6% 9% 4% 6% 16% 12% 

Pop, blues, rock 26% 28% 29% 22% 42% 

(muziekoptreden 

modern)

41%  (pop/ 

wereldmuziek)

Populair 19% 19% 

Wereldmuziek 10% 13% 11% 

Urban 3% 5% 10% 

Jazzconcert 8% 12% 11% 10% 22% 

Musical 25% 27% 25% 23% 31% 33% 

Dance/House 11% 03% 8% 11% 17% 

Bioscoop 51% 58% 52% (samen met

llmhuis)

58% 54% 68% (bios of

llmhuis)

Filmhuis 14% 22% 

Museum 50% 56% 47% 53% 

Cultuurparticipatie 

algemeen

80% 83% 78% 88% 

Cultuurparticipatie 

algemeen excl.

llm

75% 78% 70% 67% 

Voorstelling of 

concert
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Cultuur en uitgaan 

Kunst- en

Cultuurmonitor

Rapport

cultuurdeelname

Peiling cultuur-

participatie

Utrecht

Monitor

Ede 2010 A’dam

2010

Kampen 2010 Deventer

2010

Utrecht 2010 Almere 2010 Almere 2011

41% (theater) 20% 37% (incl. 

cabaret) 

38% 32% 39%

22% 17% 36% 35% 40% 

10% 8% 21% 17% 20% 

21% 17% 27% 22% 18% 

7% 8% 10% 10% 10% 

25% (pop/ 

wereldmuziek)

23% 46% 

(popconcert)

35%

21% 

15% 

10% 

14% 8% 13% 14% 

25% 25% 31% 33% 36% 

8% 39% (disco/

houseparty)

9% 16% 

70%  (bios of

llmhuis)

60% 61%  (bios of

llmhuis)

79%  (incl

llmhuis)

76% 76% 77% 

24% 14% 

49% 51% 47% 69% 43% 51% 

87% 68% 88% 89% 83% 92% 

74% 85% 

56% 
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 BIJLAGE 2

Verslag slotsessie creatieve ondernemers, 11 juli 2011

Plenaire start

Wethouder Berdien Steunenberg heet de aanwezi-

gen van harte welkom. “Een deel van de aanwezigen 

komt zelfs al voor de tweede keer in dit traject 

meedenken over de culturele toekomst van Almere. 

Dank daarvoor! Kijk om u heen: Almere is mensen-

werk. Alles wat je ziet, de natuur, het water, de 

wijken, is door mensenhanden gemaakt. Dat geldt 

ook voor de cultuur. Niets gebeurt vanzelf.” 

Wethouder Berdien Steunenberg vraagt de 

deelnemers dan ook mee te denken over een visie 

over ‘waar we met cultuur naartoe moeten’ op de 

middellange (tot 2016) en de lange (2030) termijn. 

“Het gevaar is dat we nu iets gaan verzinnen voor de 

cultuurconsument van nu (u dus) terwijl het ook 

bedoeld is voor de 55.000 Almeerse kinderen die 

straks volwassen zijn.” Zij gelooi dat het kan: “Als je 

hier iets wilt, is er nog zoveel pioniersgeest, dat 

mensen meteen de handen uit de mouwen steken. 

De kracht van Almere is Almere zelf.

VoorziGer van de avond, Rento Zoutman (senior 

adviseur van de DSP-groep), licht vervolgens de 

bedoeling van de avond toe. De drie expertmeetings 

die aan deze bijeenkomst voorafgingen, hebben al 

een flink aantal scenario’s opgeleverd. De rode 

draden zijn:

– Kijk niet (alleen) naar andere grote steden, maar 

begin bij de Almeerders zelf;

– Geef ruimte aan kleinschalige initiatieven. 

Gebruik de ontstane broedplaatsen als ‘humus-

laag’ voor de cultuur in de stad;

– Maak gebruik van de netwerken van cultureel 

actieve Almeerders en versterk ze;

– Ondersteun en stimuleer initiatieven door ruimte 

beschikbaar te stellen en samen te zoeken naar 

mogelijkheden.  

Vanavond buigen vijf groepen met acht tot tien  

deelnemers zich over drie thema’s: 

Ondernemerschap (het kan in Almere), Verbinding 

(Linked in Almere) en Talentontwikkeling (Almere 

kweekvijver).

Hierna volgt een verslag van de bevindingen van de 

verschillende groepen:
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Het kan in Almere: ondernemerschap

Groep 1a: Almere is nieuw, dat is de kracht van de 

stad. De groep pleit voor aandacht voor kleine 

initiatieven: vele kleine dingen maken een groots 

geheel. De initiatieven moeten tegelijkertijd ook  

zichtbaar en vindbaar zijn. Een stad met de omvang 

van Almere heei ´serieus´ beleid nodig, zoals 

broedplaatsenbeleid. Maar beleid moet niet leiden 

tot regelgeving: versoepel de regels en durf los te 

laten is de oproep aan de gemeente! Er moet een 

cultureel loket (steunfunctie) komen, waar 

bewoners van Almere informatie kunnen inwinnen. 

Ook kan het loket een functie hebben in het 

bevorderen van samenwerking en afstemming 

tussen initiatiefnemers. Vraag en aanbod komen er 

samen. Educatie is van groot belang, want het is de 

voedingsbodem van talent. Niet alleen het 

topniveau waarderen, maar ook het middenveld of 

‘tussenniveau’:  initiatieven van burgers die de 

leejaarheid verbeteren. Voorgestelde acties:

– Poëzie in het straatbeeld: verrassingen in de 

openbare ruimte, gedichten, à la Loesje. Schrijf 

hiervoor een prijsvraag uit;

–  Exposities in de passages van het gemeentehuis. 

Met mogelijkheid tot verkoopprijzen vermelden;

–  Een kunstetalage in Almere Centrum: voor en 

door kunstenaars;

–  Een internationaal netwerk van kunstenaars voor 

uitwisseling en inspiratie;

–  Verbinding met het bedrijfsleven om initiatieven 

mogelijk te maken;

–  De Kunstlinie als bemiddelaar tussen cursisten en 

kunstenaars, in plaats van zelf cursussen 

aanbieden;

–  Goedkope ruimte voor broedplaatsen met een 

betaalbare vierkantemeterprijs (vergelijk 

Amsterdam met € 55 per m²). Dat kan al volgend 

jaar, er is leegstand;

–  Een academische kunstopleiding (2030) of 

‘summer school’ in samenwerking met het hoger 

onderwijs (2016).

Groep 1b:  Deze groep sluit zich aan bij de ideeën 

van groep 1a en heei ook aanvullingen. Zo is er

een centraal punt nodig, zoals Tumult vroeger, een 

Tumult 2.0 dus. Een organisatie gericht op helpen

organiseren. Almere heei veel startende onderne-

mers, die veel kunnen leren van anderen/mentoren.

Onder het mom van ´adopteer een zzp‘er´. We 

kunnen trots zijn op Sjopping Mol (kunstsuper-

markt) en andere initiatieven – ook op onze eigen 

bandjes. Het lijkt erop dat grote festivals voorrang 

krijgen op festivals van eigen bodem. Een bestaand 

festival is op zoek naar een goede plek om bandjes 

een podium te geven (zie discussie op LinkedIn).

Linked in Almere

Groep 2a:  Almeerders doen en geven veel aan de 

stad. Geef mensen de ruimte om hun activiteiten en 

publiek zelf te organiseren. Dat betekent voor de 

gemeente: loslaten. Koester de humuslaag. Maar 

wel een rol nemen in: kennisdelen, duurzaam 

contacten onderhouden en minder regelgeving. Het 

probleem is wel een hardnekkig gebrek aan publiek. 

De groep vindt dat de slotbijeenkomst eigenlijk een  

startbijeenkomst is. De genodigden willen vaker 

met de gemeente en met elkaar om tafel om van 

gedachten te wisselen! De groep stelt de volgende 

acties voor:

–  Rondom publiciteit en het vastleggen van al het 

goede dat er al is, maar te weinig zichtbaar is: 

maken van bidbook of jaarboek cultuur, maar ook 

meer digitale nieuwsbrieven en elkaars netwer-

ken gebruiken;

–  Initiatieven verbinden en meer samenwerken, 

dwars door alle lagen heen (kunstenaars, 

instellingen, ondernemers);

–  Het openen van een podium: cultuurhuis 

Corrosia, maar ook aandacht voor een openlucht-

theater (gebruikmakend van de kwaliteiten van 

het volgroeide stadslandschap;

–  Onderhuids is voelbaar dat een deel voor 

crowdfunding is. (Meer) ondernemerslef tonen;
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–  Maar ook: het slechten van regels. En dit is iets 

waar het gesloten ambtelijk apparaat aan mee 

zou moeten werken;

–  Meer ruimte voor zzp’ers: broedplaatsen en ‘Seats 

to meet’;

–  Doorleef de zeven Almere Principles.

Groep 2b:  De groep pleit voor een goede basisinfra-

structuur, plekken voor ontmoeting, mogelijkheden 

tot doorstroom (talentontwikkeling) via een aanbod 

voor amateurkunst en voor continuïteit van beleid 

– denken in lange lijnen. Het tot bloei komen van 

kracht en creativiteit heei aanjagers nodig, het gaat 

volgens hen niet vanzelf. Ook zelforganisatie moet 

je organiseren. Hoe dat moet, daar kwam de groep 

nog niet uit. Wel was men het eens dat er podia 

moeten komen op buurtniveau en expositiemoge-

lijkheden, om te kwaliteit van Almeerders te kunnen 

tonen. Mensen moeten met kunst en cultuur in 

aanraking kunnen komen, want onbekend maakt 

onbemind. Een fysiek of virtueel platform – een 

centrale plek – wordt genoemd, gericht op 

informeren, ontmoeten en ontwikkelen. Voor 

allochtone vrouwen kan de figuurlijke ruimte 

worden vergroot, om te tonen wat zij kunnen. 

Er is voldoende programmering, maar vraag en 

aanbod van kunst en cultuur vinden elkaar niet. Het 

aanbod is versnipperd en het is niet goed bekend of 

het wel aansluit op de vraag. Investeren in mensen in 

beweging krijgen tot cultuurparticipatie is geboden, 

onder meer door inzet van de professionele 

instellingen.

Ook een centrale plek als een museum kan een 

aanjagende functie hebben. Het initiatief van een

museum voor Outsiderkunst wordt als voorbeeld 

genoemd. Culturele ontmoetingen in de openbare 

ruimte. De volgende acties worden genoemd:

–  Huiskamergedachte: laagdrempelige 

ontmoetingsruimte;

–  De rol van amateurkunstverenigingen uitbreiden;

–  Bewonersondersteuning door cultuurmakelaars 

van initiatieven;

–  Culturele initiatieven in beeld brengen via nieuwe 

media;

–  Zorgen voor een museale voorziening die iets 

nieuws toevoegt aan de regio Groot Amsterdam;

–  Een platform voor talent ontwikkelen;

–  Culturele borrels organiseren;

–  Krachten bundelen, zodat de Kunstlinie een 

krachtig cultuurhuis is.

Almere Kweekvijver

Groep 3:  De groep die zich over talentontwikkeling 

buigt geei een lijst met doelstellingen mee voor 

2016:

–  Een kunstvakopleiding;

–  Voldoende laagdrempelige podia (zoals Piano in 

de nieuwe bibliotheek);

–  Meer Community Art: kunst in de wijk, buren 

maken met elkaar laagdrempelig theater met 

eenvoudige middelen;

–  Authentieke kwaliteit en kruisbestuiving. Er is 

ruimte en durf om elkaar te verrassen;

–  Een ´Festival der culturen´, waar mensen hun 

eigen cultuur kunnen ontplooien in relatie tot de 

stad Almere;

–  Scholen met theaterprofielen: onder schooltijd 

en buitenschools;

–  Een universitaire architectuuropleiding in 

Almere;

–  Plekken voor jongeren om dingen laagdrempelig 

uit te proberen;

–  Meer festivals à la De Parade, De Rode Loper.  

De festivals zijn een informele manier om zelf 

betrokken te raken bij cultuur/kunst, met echte 

sterren/performances;

–  Mensen bereiken met kunst en cultuur gericht op 

het ontwikkelen van talent en kwaliteit;

–  Cultuuromslag binnen scholen: ze staan open 

voor kunst en cultuur en zijn zich ervan bewust 

dat het belangrijk is. 
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De groep destilleert vervolgens drie thema´s uit 

deze lijst: 1. onderwijs, 2. wijken en 3. ontwikkeling. 

Ad 1. Onderwijs: dit is de plek waar kinderen de 

liefde voor kunst en cultuur kunnen opdoen. Breng 

de kunstenaar naar de klas voor een inspirerende 

ontmoeting, maak ruimte voor nieuwe en 

vooruitstrevende creatieve vakken en cursussen. 

–  Scholen warm krijgen voor kunst en cultuur: de 

vijf schoolbesturen meenemen in de omslag;

–  Iedere basisschool biedt structureel kunst- en 

cultuurles onder schooltijd;

–  Gericht inzeGen van combinatiefunctionarissen;

–  Een kunstopleiding passend bij Almere, met 

stages in de stad (denk aan: landschapsarchitec-

tuur, landart, stedenbouw) Concreet idee: 

postacademisch onderwijs koppelen aan 

schaalsprong Almere. Almere 2.0 is studievoer 

voor opleidingen en wordt de kweekvijver voor 

heel Nederland. Denk ook aan Oostvaarderswold. 

Dat is een groot voorbeeld als groot project voor 

unieke ontwikkeling in Nederland.

Ad 2. Wijken: Creëer laagdrempelige podia en 

ontmoetingsplekken in de wijk.  

–  De ruimte die er al is bekendheid geven, zodat 

verschillende doelgroepen ze ook weten te 

vinden;

–  Meer initiatieven als BG-22-24 , meer ruchtbaar-

heid geven aan kleine initiatieven;

–  Meer professionalisering, meer posters, social 

media;

–  Ketenontwikkeling: een creatieve carrière 

mogelijk maken, zoals ook in de sportsector;

–  Theaterfestival of openluchtfestival.

Ad 3. Ontwikkeling: Na de educatieve fase is er een 

vervolgstap nodig, een partner met wie je kwaliteit 

kunt bewaken en aanscherpen, om initiatieven een 

stap verder te brengen.

–  Startende creatieve ondernemers kunnen gericht 

coaching inhuren;

–  Scholen nodigen gastdocenten uit;

–  Een ‘echte’ creative campus. Nu zijn er veel 

commerciële bedrijven actief in de huidige 

Creative Campus. Onderzoek of aanbod en 

behoeie aan broedplaatsen op elkaar aansluiten;

–  Bied een overzicht van activiteiten, organisaties 

met daarbij het niveau waarop het plaatsvindt,  

à la Mocca in Amsterdam met een aantrekkelijke 

frontoffice.

Plenaire afronding

Directeur Fonds voor Cultuurparticipatie  

Jan Jaap Knol

“Koester de” grassroots. Juist onder de (jonge) 

Almeerders vind je de mensen met loyaliteit aan de 

stad, liefde voor hun omgeving en boven alles de 

authentieke drive om hun talent te ontwikkelen. 

Een organisatie als Tumult (2.0) kan daar een 

formule voor zijn. Er zijn ook andere mogelijkhe-

den, maar met kleine budgeGen, vrijplaatsen en 

slimme begeleiders met goed oog voor talent komt 

Almere een heel eind. En met zo’n jonge bevolking 

als deze stad zou ik zeker ook veel investeren in 

cultuureducatie in zowel het basisonderwijs als het 

voortgezet onderwijs. Ook daarmee kweek je talent. 

Het zou interessant kunnen zijn om te kijken of 

Almere zich in onderwijskundig opzicht kan 

onderscheiden via basisscholen die zich sterk 

toeleggen op cultuureducatie. Tot slot, Almere als 

jonge stad is bij uitstek een plek waar nieuwe 

vormen van kunst en cultuur kunnen ontstaan en 

kunnen worden aangeboden. Door bijvoorbeeld 

een summer course te organiseren of door nieuwe 

manieren van kunst/ondernemerschap te 

stimuleren.

Gedeputeerde Jaap Lodders

“Almere werkt aan een visie op cultuur voor 2030. 

De provincie Flevoland heei ingestemd met het 

stappenplan om tot een visie te komen. De visie 

komt tot stand van onderaf en moet ruimte bieden 
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om talent tot ontwikkeling te laten komen. De 

provincie kan daar inspiratie uit puGen om iconen 

voor de stad vorm te geven, bijvoorbeeld gebaseerd 

op de rijkdom aan architectuur in Almere. De 

provincie geei samen met de gemeente Almere en 

het Rijk vorm aan de schaalsprong in 2030.” 

Gedeputeerde Lodders geei aan dat nu de gemeente 

aan zet is om vervolg te geven aan de ideeënvorming 

van deze avond. Als het past, bijvoorbeeld bij 

bovenstedelijke thema´s, dan komt de provincie in 

beeld.

 

Joost van den Donck (bewonersinitiatief 2018)

“Ik heb zeker nieuwe dingen gehoord vanavond. 

Plannen en ideeën die prima passen in het bidbook

waar ons initiatief aan werkt, zoals het plan voor 

Corrosia. Stuur graag dit soort initiatieven aan mij 

door, dan groeit het bidbook met input van jullie. 

Doel van het bidbook is het verbinden van losse 

initiatieven. Er ontstaat een marktplaats van ideeën. 

Met elkaar kunnen we ook kunst en cultuur 

mogelijk maken, bijvoorbeeld via crowdfunding 

(vrijwilligerswerk, zelf financieren en dan veel 

publiek dat komt kijken, belasting). Laat iedereen 

weten wat er al aan moois gebeurt in Almere!”

Wethouder Berdien Steunenberg

“Alle informatie van de avond was bruikbaar en 

inspirerend. De verschillende tafels boden plek aan 

zeer verschillende discussies. Ook anarchie is 

belangrijk voor de cultuurnota! Een boodschap die 

ik heb meegekregen is: laat de ideeën doorrijpen. 

Kleine succesvolle initiatieven kunnen verspreid 

worden over de hele stad. Investeren in het 

basisonderwijs is belangrijk voor de lange termijn. 

Nu investeren is van belang, anders hebben we 

straks niks meer.

Wat betrei het aanbod is de vraag of we in Almere 

bieden wat het publiek wil/nodig heei. Krijgen we 

op dit moment wel de mensen in beweging die nog 

nooit iets met cultuur te maken hebben gehad?  

En hoe komen vraag en aanbod bij elkaar? Wat kan 

de Kunstlinie daarin doen (à la Mocca in 

Amsterdam)?

Aan het begin van de bijeenkomst werd de vraag 

gesteld in hoeverre de stad en cultuur in Almere 

maakbaar zijn? Zoals de natuur ook niet maakbaar 

is. Daar geloof ik niet in! Laten we doen wat we 

kunnen en laten we – om de metafoor door te 

trekken – wieden en schoffelen om het onderste uit 

de kan te halen!”

 



Cultuur 2.0 – Een visie op cultuur in Almere in relatie tot de groeiopgave | 39

 BIJLAGE 3
 Vergelijking bijdragen gemeentefonds clusters Kunst & Ontspanning en 

 Oudheid, 100.000+ gemeenten Bron: septembercirculaire 2011

Stad Inwoners Bedrag per inwoner, cluster 

Kunst & Ontspanning

Bedrag per inwoner,  

cluster Oudheid

Ede 107.686 € 105 €      2

Emmen 109.151 € 107 €      2

Zwolle 116.365 € 119 €    19

Leiden 116.878 € 119 €    53

Maastricht 118.004 € 118 €    38

Dordrecht 118.182 € 119 €    37

Zoetermeer 119.504 € 109 €      0

‘s-Hertogenbosch 136.481 € 122 €    16

Haarlemmermeer 140.648 €   91 €      2

Amersfoort 141.211 € 118 €    13

Zaanstad 142.863 € 108 €    14

Arnhem 143.582 € 127 €    24

Haarlem 147.640 € 114 €    56

Enschede 154753 € 113 €    16

Apeldoorn 155.108 € 114 €      4

Nijmegen 161.251 € 128 €    18

Breda 170.960 € 117 €    14

Groningen 182.484 € 131 €    39

Almere 183.270 € 109 €      0

Tilburg 202.091 € 118 €    16

Eindhoven 210.333 € 129 €    17

Utrecht 294.737 € 123 €    35

‘s-Gravenhage 475.681 € 118 €    53

Roberdam 582.951 € 129 €    46

Amsterdam 747.093 € 125 €    62

       

Gemiddeld 100.000+ exclusief G4   € 117 €    19

Gemiddeld G4   € 124 €    52
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Naam gesprekspartner Werkzaam bij/als 

Jerome Adema  Jerome Adema Architects

Entisar Al-Ghareeb  Freelance journalist

Arjen Anker  Theatergezelschap Vis à Vis

Reinder Bakker  Overtreders W

Ans van Berkum  Architectuurcentrum CASla

Boj van den Berg  Gemeente Almere

Jaap Jan Berg  Bergplaats

Marieke Berkers  Freelance architectuurhistoricus

Arie Willem Bijl  Titaannetwerk 

Esther Bolte  Theatergroep Suburbia

Harriët Bosman  Kunstencentrum De Kunstlinie

Laura Bouwmeester  Voormalig gedeputeerde cultuur provincie Flevoland

Barry Bouquet  Poppodium de Meester

MariëGe Bouwer  Ymere 

Bas ten Brinke  70F Architecture

Andries van den Broek Sociaal Cultureel Planbureau

Masja de Vries  Almere City Marketing

Mariska Bronstring  Vandaar/

Pieter Jan Datema  Ymere 

Roeland Dekkers  Productiehuis BonteHond

Bas Delmee  Bas Young Works

René van Diessen  Toenmalig gedeputeerde cultuur  provincie Flevoland

Joost van den Donk  Almere2018

Jessey Jacobus Durand Almere2018

Judith Flapper  Architectuurcentrum CASla

Klazien Fokker  Arte College

Connie Franssen  Tekstbureau Horen, zien & schrijven

Bastiaan Gietema  Stichting Art Culture

Linda Graanoogst  Freelance journalist

Pim Groot   Baken Park Lyceum

Mark Haaksman  Stichting Flowland

 BIJLAGE 4 
 Gesprekspartners 
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Naam gesprekspartner Werkzaam bij/als 

Franc Heijke  Kunstencenrum De Kunstlinie

Caroline Helversteijn  Stichting Jazz below the sea

Willem-Jan Hogestijn Stadsarcheoloog gemeente Almere

Brigit Huijbens  Jeugdcultuurfonds

Marga Janse  InnovatiefLerenLeren BV

Henk Jansen  ZINspelers

Han JeGen   Stichting De Schoor

Anneliek Jeuken  Goede Stede

Kasper Jongejan  Freelance fashion designer

Pim Jonker  BG-22-24

Jan Jaap Knol  Fonds Cultuurparticipatie

Mannie Krak  Kunstenaar, docent De WiGe Olifant

Ellis Kreuwels  Stadsarchivaris gemeente Almere

Caroline Lamens  Willem de Kooning Academie

Marlies Lammers  Ymere 

Elly Linzel   Literair genootschap Eindig Laagland

Klaar van de Lippe  Kunstenares

Jan Melle Liscaljet  Cultureel Management Liscaljet

Valery Mak  Stichting Twisted

Yorgos Mayenburg  YM Media

Ocker van Munster  Directeur SKVR

Caroline Oort  Stichting Stad & Natuur

Dhiredj Pahladsingh  Blogger, ontwerper, Evenementenorganisator

Taco Pauka  Veiligheidsexpo/Nedederlands Politiemuseum

Maarten Pel  De Alliantie

Remon Popelier  BG-22-24

Jan Post   Club van 12, M-lab e.a.

Jan Resink   Kunstloods Mica

Quinten Faust Rijnja  Theaterschool Faust 

Riet Rijs Stichting   Flevolandschap

Macha Roesink  Museum De Paviljoens

Mina de Rooij  Stichting De Schoor

Ym de Roos  Almere2018

Kirsten Roth-Koch  Kunstenares

Sacha de Ruiter  Stichting De Schoor

Ineke Rutgers  Theatergezelschap Vis à Vis

Gaétan van de Sande  Stichting Twisted

Bertina SleGenhaar  Kunstenares

Hans Snel   Almere City Marketing

Bart Stuart   Kunstenaar
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Naam gesprekspartner Werkzaam bij/als 

Peter Swinkels  Schouwburg Almere

Nick Teunissen  Stichting Open Podium Almere

Frédéric Tonnon  Windesheim Flevoland

Ronald Venrooy  Corrosia!

Ingrid Verheggen  Almeerse Scholen Groep

Bastiaan Vinkenburg  Bureau Berenschot

Jort Vlam   Theatergroep Suburbia

Jan de VleGer  Architectuurcentrum CASla

Natasja de Vries  ROC Flevoland

Sjors de Vries  Stichting Ruimtevolk

Hans Walgenbach  Historisch Museum RoGerdam

Hein Walter  Stichting De Zijderups

Hans Warrink  Stichting Stad & Natuur

Herman van der Werf  Kamer van Koophandel

Chris Wiersma  De nieuwe bibliotheek

Christian Wisse  Beeldend kunstenaar/keramiste en tuinontwerper

Cor Wijn   BMC

We hebben in dit proces met een groot aantal mensen gesproken en dat zo zorgvuldig mogelijk  

gedocumenteerd. Het kan echter zijn dat we daarbij niet alle gegevens juist hebben genoteerd.
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Tekst:

Janica Kleiman (gemeente Almere)

Contactpersonen betrokken overheden:

Margreet Ramaker (provincie Flevoland)

Christa Eringa (OC&W)

Begeleiding gespreksfase:

Stella Blom (DSP-groep)

Marieke de Groot (DSP-groep)

Tobias Woldendorp (DSP-groep)

Rento Zoutman (DSP-groep)

Vormgeving:

TS Design, Almere

 

Druk:

Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

 COLOFON



In RRAAM werken het Rijk, de provincies Noord-

Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Almere 

en Amsterdam samen om de drievoudige ambitie op 

het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en 

ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven.

September 2012


