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Voorwoord 
 

 
Zwartewaterland heeft op het gebied van cultuur, historie, folklore en musea veel te bieden. 
Daar kunnen we als inwoners trots op zijn. Daar kunnen we en mogen we in participeren,  van 
genieten en dat kunnen we delen met anderen als vorm van vrijetijdseconomie. 
 
Veel inwoners van onze gemeente zijn zelf actief binnen het brede spectrum van cultuur, zowel 
individueel als in verenigingsverband.  Ze zijn betrokken bij diverse activiteiten. Ze zorgen voor 
onderhoud en beheer van historische gebouwen, ze musiceren, ze schilderen of ze organiseren  
tentoonstellingen en evenementen. Gewoon omdat ze het leuk vinden of omdat ze zich 
verantwoordelijk voelen. 
 
Deze cultuurnota geeft een beeld  van het grote aanbod en van het gemeentelijk beleid. Dat richt zich, 
ook in keuzes voortvloeiend uit de voorliggende bezuinigingstaakstelling, op het behouden en 
versterken van het lokale culturele verenigingsleven. We willen hierin meedenken en waar mogelijk 
verenigingen steunen om deze toekomstbestendig te maken. Ook willen we ons totale cultureel en  
historisch aanbod beter als toeristisch-recreatief product  vermarkten. Daarom wordt er voor deze 
periode ingezet op het leggen van verbindingen en op profilering. 
 
Natuurlijk blijven er altijd wensen over of willen we misschien dingen anders. Maar blijf in ieder geval 
genieten. 
 
Gerrit Knol 
Wethouder Kunst en Cultuur 
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1. Inleiding 
 

Zwartewaterland heeft veel te bieden op het gebied van cultuur, historie en erfgoed en de 
cultuurparticipatie is er groot. Het is vooral een zaak van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Veel 
inwoners zijn lid van een muziekvereniging, steken de handen uit de mouwen bij een museum of 
bezoeken lokale evenementen. De culturele activiteiten verlevendigen de plaatselijke samenleving en 
dragen bij aan de  sociale cohesie. Cultuur is daarmee een belangrijke factor voor een aangename 
leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. 
Voldoende uitgangspunten om dit beleidsterrein eens in al zijn aspecten onder de loep te nemen. Het 
resultaat is deze eerste integrale cultuurnota van de gemeente Zwartewaterland. Integraal, omdat de 
nota het brede spectrum aan cultuur binnen de gemeentegrenzen wil behandelen. 

  
Terugblik op de afgelopen jaren 
De afgelopen jaren is het cultuurbeleid in 
Zwartewaterland vastgelegd in de nota’s voor 
museumbeleid, cultuureducatie en culturele 
evenementen. Deze drie nota’s hebben een 
groot deel van het cultuurbeleid vormgegeven. 
Culturele verenigingen hebben gezorgd voor 
een breed cultureel aanbod, waar zowel 
inwoners van de gemeente als bezoekers van 
kunnen genieten. Diverse verenigingen zochten 
de afgelopen jaren elkaar op om samen te 
werken. Dit werd mede gestimuleerd door de 
deelname van de gemeente aan het provinciale 
arrangement ‘Vuur en Vlam’ in de jaren 2005-
2009. Ook culturele festivals en evenementen 
blijken een motor om tot samenwerking te 
komen binnen de kernen. Verder neemt een 
groot aantal lokale culturele verenigingen en 
vrijwilligers deel aan het cultuureducatie-
programma van Zwartewaterland. 

 
Aanleiding voor de cultuurnota 
Gemeente, samenleving en ook cultuur blijven 
steeds in ontwikkeling. Daarom was het tijd  
om het cultuurbeleid in de drie genoemde 
nota’s onder de loep te nemen en te herijken.  
Daarbij werd de kans aangegrepen om te kijken 
naar een overkoepelend cultuurbeleid voor de 
gemeente Zwartewaterland. Een integrale visie 
op cultuur, waarin alle culturele sectoren en 
disciplines zijn opgenomen. Zo kan de 
gemeente beter inspelen op initiatieven uit het 
culturele veld en de gemeenschap. Tevens  
worden zo verbindingen van culturele sectoren 

en disciplines zichtbaar gemaakt. Daardoor kan 
de onderlinge  samenwerking en afstemming 
van organisaties en activiteiten worden 
bevorderd. Het integrale aspect komt ook tot 
uitdrukking in de afstemming  met het 
flankeerde  beleid. Dit wordt nader toegelicht 
in hoofdstuk 3.  
Een andere aanleiding voor de Cultuurnota zijn 
de veranderingen bij de overheid. 
Decentralisaties van de Rijksoverheid en 
bezuiniging op de gemeentelijke budgetten 
maken een herbezinning op de rol van de 
gemeente noodzakelijk. De samenleving moet 
daarom in een positie worden gebracht om 
taken over te nemen en meer zelfredzaam te 
worden. Dit heeft ook consequenties (2013, 
Toekomstvisie Zwartewaterland). Dit brengt 
met zich mee dat het cultuurbeleid op een 
andere manier ingericht dient te worden, meer 
bewust van de trends en ontwikkelingen die 
momenteel spelen (hoofdstuk 2).  
 

Proces 
Voor het samenstellen van deze Cultuurnota is 
er ambtelijk met diverse culturele organisaties 
gesproken over de ontwikkelingen binnen hun 
organisatie, over de rol van de gemeente en de 
gemeentelijke beleidsplannen voor de 
toekomst. Op basis van deze gesprekken zijn er 
een aantal speerpunten opgesteld waar het 
cultuurbeleid voor de komende jaren zich op 
zal gaan richten. 
Deze speerpunten zijn in een presentatie 
toegelicht, waarna er met een interactieve 
sessie een invulling is gegeven aan deze 
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speerpunten. Voor deze interactieve sessie 
kreeg het culturele werkveld van 
Zwartewaterland een uitnodiging om mee te 
denken en hun ideeën en voorstellen kenbaar 
te maken.  
 

Leeswijzer 
Deze nota geeft uitgebreid de kaders weer 
waarop het cultuurbeleid van Zwartewaterland 
is gebaseerd. In hoofdstuk 2 gaan we in op 
trends en ontwikkelingen die zich voordoen 
binnen de culturele sector. In hoofdstuk 3 gaan 
we in op het gerelateerde beleid, waarmee het 
gemeentelijk cultuurbeleid raakvlakken heeft of 

aan is verbonden. De speerpunten in het 
cultuurbeleid worden in hoofdstuk 4 toegelicht. 
In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen per 
cultureel onderdeel weergegeven. Deze zullen 
een nauwe samenhang vertonen met de 
speerpunten. De concrete invulling van de 
speerpunten zal vervolgens in het 
uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 6  aan de 
orde komen. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 
de financiële kaders weergegeven en worden 
er een aantal scenario’s voorgesteld om de 
vastgestelde bezuinigingen te realiseren.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente Zwartewaterland kent een bloeiend cultureel verenigingsleven 
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2. Trends & Ontwikkelingen 
 
Cultuur en cultuurbeleid in Nederland heeft de afgelopen decennia meerdere fasen doorlopen. In 
eerste instantie stond het streven naar een volwaardige plaatst van kunst en cultuur in de samenleving 
hoog op de agenda. Later kwam het accent meer te liggen op het stimuleren van cultuurdeelname. 
Hieruit kwam het inzicht voort dat cultuur ook prima kan worden ingezet om aan sociale, toeristische  
of economische doelen bij te dragen. Kunst en cultuurbeleving staat niet op zichzelf maar staat in 
relatie met andere beleidsvelden en daardoor tot de visie op de maatschappij in zijn geheel. Hierna 
volgen enkele maatschappelijke trends en ontwikkelingen die een specifieke invloed hebben op het te 
voeren cultuurbeleid. 

 
Bevolkingssamenstelling  
Een opvallende trend onder culturele 
organisaties is de vergrijzing. Een gevolg van 
deze vergrijzing is dat kennis, ervaring en 
vaardigheden niet of nauwelijks overgedragen 
worden en langzaam verdwijnen. Oudere 
bestuursleden vinden het ook vaak lastig om 
mee te komen met de snelheid van (digitale) 
ontwikkelingen in de samenleving. Vrijwilligers 
op incidentele basis zijn er gelukkig vaak nog 
genoeg, maar er zijn steeds minder vrijwilligers 
die structureel bij een organisatie aan de slag 
willen.  
 

Economie 
Door de financieel onzekere tijden wordt er 
landelijk, provinciaal en ook bij de gemeente 
bezuinigd op cultuur. De gemeentelijke 
subsidies worden minder, de burger krijgt meer 
eigen verantwoordelijkheid en van organisaties 
wordt steeds meer ondernemerschap 
gevraagd. Dit vraagt om een actievere rol van 
organisaties. Ze zullen meer initiatief moeten 
ontplooien om financieel onafhankelijk(er) te 
worden en creatiever moeten zijn in het zoeken 
naar mogelijkheden tot promotie, organisatie 
en inhoudelijke vernieuwing. 
 

Vrijetijdsbesteding 
De rol van verenigingen en organisaties op het 
gebied van cultuur, sport en spel verandert.  
Eerder sloten mensen zich aan bij een lokale 
vereniging voor vrijetijdsbesteding. Nu zijn er 

meer alternatieven en is de mobiliteit veel 
groter. Van pretparken tot popconcerten en 
van theaterfestivals tot sportwedstrijden; 
lokale culturele verenigingen hebben er veel 
concurrentie bij gekregen. Ze zullen met 
nieuwe, innovatieve ideeën of organisatie-
vormen moeten komen om leden aan te 
trekken en te behouden.  
 

Globalisering  
Door reizen en nieuwe media wordt de wereld 
steeds kleiner, ook de culturele wereld. De 
globalisering zorgt voor steeds meer 
uitwisseling van kunstdisciplines en een 
vermenging van culturele invloeden. De 
internationalisering veroorzaakt echter ook een 
‘tegentrend’, namelijk een herwaardering van 
de streekeigen tradities, volkscultuur en lokale 
geschiedenis.  
 

Digitalisering 
Cultuurbeleving is niet altijd meer fysiek maar 
vaak ook digitaal. Digitalisering vraagt om 
andere vormen van organisatie, distributie en 
presentatie van cultuur. Het benaderen van 
cultuurdeelnemers en het organiseren van 
cultuurdeelname via internet en sociale media 
wordt steeds belangrijker. Het ontbreekt 
culturele organisaties soms aan voldoende  
kennis over digitalisering. 
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3. Gerelateerd beleid 
 
De autonomie van gemeenten op het gebied van kunst en cultuur is groot. Toch is cultuur an sich geen 
autonoom beleidsveld. Diverse beleidsterreinen, beleidsnota’s en projectplannen hebben invloed op 
of staan in verbinding met het te voeren cultuurbeleid. Ook beleid van de provincie en het Rijk heeft in 
meer of mindere mate effect op het gemeentelijk beleid. In dit hoofdstuk geven we een korte 
samenvatting van het belangrijkste flankerende beleid.  

 
Rijksoverheid 
Het cultuurbeleid van het Rijk heeft over het 
algemeen weinig bemoeienis met het 
gemeentelijk beleid. Het richt zich met name op 
de landelijke kunstinstellingen, gezelschappen 
en instituten. In de nota ‘Meer dan Kwaliteit: 
een nieuwe visie op het cultuurbeleid’ heeft de 
staatssecretaris van cultuur voor de periode 
2013-2016 vier hoofdlijnen benoemd:  
  1) internationalisering van de culturele sector 
  2) bevorderen van cultuureducatie 
  3) vernieuwing en talentontwikkeling 
  4) stimuleren van cultureel ondernemerschap 
Met name het onderdeel cultuureducatie is 
voor de gemeente van belang, omdat de 
basisscholen van het Rijk € 10,90 per leerling 
ontvangen voor het ontwikkelen en geven van 
cultuureducatie op school. 
Natuurlijk zijn er wel effecten meetbaar van de 
bezuinigingen op het gemeentefonds door het 
Rijk. Als resultaat daarvan moesten veel 
gemeenten hun ‘huishoudboekje’ bijstellen, 
wat onder meer ook gevolgen had voor de 
beschikbare uitgaven voor cultuur. In 
samenwerking met o.a. de VNG heeft 
onderzoeksbureau Berenschot de effecten van 
de crisis en bezuinigingen op het cultuurbeleid 
van een aantal gemeenten onderzocht. Een 
aantal uitkomsten en conclusies volgen aan het 
eind van dit hoofdstuk. 

 
Provincie 
Cultuur is een kerntaak van de provincie 
Overijssel. Zij waarborgt een provinciale 
infrastructuur van culturele voorzieningen. In 
de nota ‘De Kracht van Cultuur; creatief 
verleden, heden en toekomst’ zijn de 
doelstellingen voor de periode 2013-2016 
vastgelegd. De komende jaren richt de 

provincie zich op behoud en ontwikkeling van 
de culturele identiteit van Overijssel door in te 
zetten op drie hoofddoelen: 
1. Behoud en duurzame ontwikkeling van het 

cultureel erfgoed om zo de identiteit en 
eigenheid van Overijssel zichtbaar en 
beleefbaar te maken; 

2. Stimuleren van de culturele identiteit door 
creatief talent een kansrijke en inspirerende 
omgeving te bieden voor cultureel 
ondernemerschap. 

3. Op het gebied van cultuureducatie wordt 
het beleid van de afgelopen jaren 
voortgezet. De provincie stimuleert en 
subsidieert gemeenten om cultuureducatie 
in hun beleid te verankeren.  

Wat verder opvalt is dat de provincie Overijssel 
het festival- en evenementenbeleid niet meer 
onder cultuur heeft ondergebracht, maar onder 
de portefeuille economie. 

 

Gemeente 
Voor cultuurbeleid bestaat weinig wet- en 
regelgeving met een dwingend karakter voor  

Culturele 
evenementen 
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gemeenten. Vanzelfsprekend zijn er wel een 
aantal beleidsafspraken en -ontwikkelingen 
waarmee het cultuurbeleid rekening dient te 
houden.  
 

Toekomstvisie 2025 
In 2013 werd de toekomstvisie van de 
gemeente Zwartewaterland door de raad 
vastgesteld. Met de focus op het jaar 2025 wil 
de gemeente in de toekomstvisie een aantal 
trends en ontwikkelingen signaleren bij de 
overheid en in de samenleving. Via interactieve 
bijeenkomsten en een enquête konden 
inwoners en maatschappelijke partners mee-
praten over  de visie. Daarbij werden onder 
meer de volgende kwaliteiten in de gemeente 
Zwartewaterland benoemd: 
  - de eigenheid van de kernen  
  - de sociale cohesie  
  - de natuur en het mooie landschap  
  - de rijke cultuurhistorie 
  - betrokkenheid bevolking bij samenleving 
  - het intensieve verenigingsleven 
  - het fraaie cultureel erfgoed 
  - de cultuur-toeristische mogelijkheden  
Cultuur speelt een belangrijke rol bij veel van 
deze thema’s. Dit zal ook naar voren komen in 
de  speerpunten in deze cultuurnota. Daarbij 
wordt ingespeeld op de kansen en mogelijk-
heden van cultuur in Zwartewaterland. Ook 
wordt er geanticipeerd op de veranderende rol 
van de gemeente, die minder te besteden heeft 
en vaker een beroep op de zelfredzaamheid 
van haar inwoners zal doen.  
 

Coalitieakkoord 
CDA, CU en SGP, de drie partijen in het college 
van Zwatewaterland, hebben in het 
coalitieakkoord ‘Samen Sterker’ hun visie op 
overheid en samenleving gegeven voor de 
periode 2014-2018. Samen met inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke partners wil 
men werken aan een leefbare en economisch 
vitale gemeente waar het goed wonen, werken 
en recreëren is.     
Op het gebied van cultuur wordt ingezet op 
(sociaal-)culturele activiteiten. Breed 
gewaardeerde activiteiten dienen voort te 

komen uit particulier initiatief. Daarbij kan de 
gemeente een ondersteunende rol vervullen. 
Het behoud van cultuurhistorische waarden is 
een belangrijk aandachtspunt. De lokale 
identiteit hangt nauw samen met de 
(cultuur)geschiedenis van het gebied. Het 
behoud richt zich dan ook met name op 
historische gebouwen en landschappen en 
folklore en tradities.  
Cultuur en historie spelen ook een belangrijke 
rol in het cultuurtoerisme. Niet alleen de lokale 
evenementen, maar ook samenwerking met 
Refo 500 voor het Lutherjaar in 2017 biedt  
kansen. Daarnaast is de gemeente rijk aan 
cultureel erfgoed en cultuurlandschappen met 
een hoog toeristisch potentieel, dat nog beter 
benut kan worden.  

 
Onderwijs 
Zwartewaterland is een kinderrijke gemeente; 
zo’n 3000 kinderen bezoeken jaarlijks het 
basisonderwijs. Scholen kunnen kinderen in 
contact brengen met cultuur en zo hun 
interesse wekken. Het kan dan gaan om 
activiteiten ten behoeve van kennis, begrip en 
beleving van cultuur. Cultuur levert een 
bijdrage aan het ontwikkelen van fysieke, 
mentale en sociale vaardigheden van kinderen 
en het verrijkt hun belevingswereld. Daarom 
staat het verankeren van cultuureducatie 
binnen het onderwijs hoog op de agenda bij het 
Rijk en de provincie. Sinds 2008 kent de 
gemeente een succesvol cultuureducatie-
programma voor het primair onderwijs, 
waaraan bijna alle basisscholen in de gemeente 
deelnemen. Het programma biedt vijf 
doorgaande leerlijnen voor muziek, literatuur, 
beeldend, erfgoed en voorstelling. De 
leerlingen komen tijdens hun schoolloopbaan 
met vrijwel alle culturele disciplines in 
aanraking. Het aanbod wordt voor een groot 
deel samengesteld met de plaatselijke culturele 
organisaties en instellingen. Kwaliteit van het 
aanbod blijft daarbij het belangrijkste criterium.  
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Cultuurhistorie 
Kunst en cultuur spelen ook een belangrijke rol 
in de openbare ruimte. Kunst en gebouwen in 
de openbare ruimte kunnen de beleving en 
kwaliteit van het (stedelijk) landschap 
verhogen. Zwartewaterland is rijk aan 
bijzondere historische monumenten en 
bouwwerken. Voor het cultuurhistorisch 
erfgoed in Zwartewaterland is er erfgoedbeleid 
opgesteld, dat momenteel geactualiseerd 
wordt. Sinds 2010 is in het Besluit ruimtelijke 
ordening opgenomen dat cultuurhistorie een 
verplicht onderdeel van het bestemmingsplan 
is. Het bestemmingsplan is een belangrijk 
instrument om cultuurhistorische waarden in 
een gebied te beschermen.  
In 2012 is de ‘Structuurvisie tevens woonvisie 
Zwartewaterland’ vastgesteld. Hierin is 
beschreven welke ruimtelijke kwaliteiten de 
gemeente kent in de vorm van cultuur-
historische waarden en hoe de gemeente hier 
in de toekomst mee om gaat. Centraal staat 
daarbij de opdracht om respectvol om te gaan 
met de eigenheid en karakteristieke kenmerken 
het landschap, steden, dorpen en buurt-
schappen in Zwartewaterland. Voor een kort 
overzicht van de belangrijkste cultuurhisto-
rische kenmerken per kern, verwijzen we naar 
bijlage 3.   
 

Recreatie en toerisme 
Culturele evenementen en bezienswaardig-
heden worden niet alleen bezocht door 
inwoners van de gemeente, maar ook door 
toeristen. Cultuurtoerisme, recreatie en 
evenementen zijn belangrijke onderdelen van 
het toeristisch profiel van Zwartewaterland. Ze 
dragen bij aan een aantrekkelijkheid van de 
gemeente voor inwoners en bezoekers. De 
gemeente heeft een Plan Toeristische Promotie 
Zwartewaterland 2012-2015 opgesteld waarin 
cultuur en erfgoed een belangrijke rol spelen. 
In het promotieplan wordt aangegeven dat 
Zwartewaterland zich het beste kan toespitsen 
op de thema’s ‘cultuurhistorie’ en ‘water’. De 
toeristische en recreatieve mogelijkheden van 
het cultureel erfgoed kunnen nog beter worden 

ontwikkeld en gestimuleerd. Daarbij is 
bewustwording van de authenticiteit, uniciteit 
en eigenheid van de lokale geschiedenis en 
erfgoed van belang. 
 

Economie 
Het imago van een gemeente wordt mede 
bepaald door de culturele uitstraling. De 
bereidwilligheid van bedrijven of zelfstandige 
ondernemers om zich in een gemeente te 
vestigen, is voor een deel afhankelijk van het 
leefklimaat. Een vitaal cultureel klimaat is 
daarin een meewegende factor. Culturele 
activiteiten en instellingen brengen niet alleen 
directe werkgelegenheid met zich mee, er is 
ook sprake van een indirecte werkgelegenheid 
in de horecasector en toeristische bedrijven 
zoals jachthavens.  
 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers worden steeds belangrijker in de 
samenleving. Ook het verenigingsleven in 
Zwartewaterland draait voornamelijk om 
actieve vrijwilligers. Ze steken veel tijd, kennis 
en creativiteit in hun vrijwilligerswerk. Dit sluit 
aan bij het beleid van de gemeente om in te 
zetten op participatie van alle inwoners. 
Meedoen is het sleutelwoord. Met als doel de 
sociale samenhang en leefbaarheid in de 
dorpen, wijken en buurten te bevorderen. 
Cultuur geeft mensen de mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten, zich creatief in te zetten 
of zich betrokken te voelen bij de samenleving. 
Ook voor mensen met een beperking kan 
cultuur zorgen voor sociale binding en 
integratie in de maatschappij. Daarmee sluit 
het cultuurbeleid aan bij de prestatievelden 1 
en 5 van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). De gemeente wil eigen 
initiatief van burgers  stimuleren, onder andere 
via de regeling ‘Samen Actief’. Hiermee worden 
inwoners gestimuleerd actief mee te denken 
over een leefbare en aantrekkelijke gemeente. 
Vanuit prestatieveld 4 van de Wmo kent de 
gemeente een collectieve vrijwilligersverzeke-
ring en een vacaturebank voor vrijwilligers. 
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Bezuinigingen op cultuur 
door gemeenten 

 
Bureau Berenschot presen-
teerde op 30 januari 2014 de 
uitkomsten van een onder-
zoek naar het cultuurbeleid 
en de bezuinigingen op 
cultuur bij een dwarsdoor-
snede van 65 gemeenten.  
Het onderzoek wou de 
effecten van de crisis en de 
rijksbezuinigingen op het 
cultuurbeleid bij gemeenten 
in kaart te brengen. 
 
De voornaamste conclusies: 
 
► Gemeenten bezuinigen 
wel op cultuur, maar zien het 
nog steeds als een belangrijk 
onderwerp. 
 
► Gemeenten hebben uit-
eenlopende thema’s die ze 
verbinden met cultuur. 
 
► Meest genoemde thema’s 
van de gemeenten sluiten aan 
bij het Rijksbeleid: 
- Cultuureducatie 
- Cultureel ondernemerschap 
- Relatie leggen met andere 

beleidsterreinen 

 
Bron: Onderzoek Gemeentelijk 
Cultuurcongres 30 januari 2014 
door Berenschot en Kunsten ’92 
in samenwerking met de VNG en 
Multiscope 
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4. De speerpunten 
 
De gemeente Zwartewaterland heeft een aantal speerpunten in het cultuurbeleid. Deze speerpunten 
zijn geformuleerd op basis van de ervaringen met het bestaande  cultuur- en subsidiebeleid, het 
coalitieprogramma voor de periode 2014-2018 en de informatie en ideeën die we tijdens de 
bijeenkomsten met het culturele veld ontvingen. In dit hoofdstuk geven we korte een onderbouwing. 
In hoofdstuk 6 zal worden weergegeven hoe deze beleidsambities vorm gaan krijgen. 

   
Stimuleren van samenwerken en  
onderhouden van netwerken 

 

Samenwerking, het leggen van verbindingen en 
onderhouden van netwerken is noodzakelijk 
om de lokale culturele infrastructuur ook voor 
de toekomst te behouden. Zeker nu de 
gemeente als regisseur en subsidieverstrekker 
steeds vaker een stap terug doet. Dit heeft tot 
gevolg dat de culturele verenigingen financieel 
en organisatorisch zelfstandiger en 
onafhankelijker moeten worden. Ze zullen 
elkaar nog meer moeten opzoeken en/of op 
zoek moeten gaan naar nieuwe partners om 
mee samen te werken. We willen de culturele 
organisaties helpen en stimuleren om zich 
assertief, actief en inventief te profileren en 
promoten.  
 

Kansen voor cultureel 
ondernemerschap 

 

De culturele verenigingen en organisaties 
dienen zich voor te bereiden op een 
veranderende toekomst, zoals deze in de 
gemeentelijke Toekomstvisie is geschetst. Een 
toekomst waarin de gemeentelijke overheid 
steeds verder zal terugtreden en minder 
subsidie te verdelen heeft. De bal zal daardoor 
meer bij de verenigingen zelf komen te liggen. 
Culturele organisaties en vrijwilligers zullen dus 
ondernemender moeten worden als ze hun 
activiteiten willen blijven uitvoeren. Het nemen 
van initiatief, eigen verantwoordelijkheid en 
risico, het overtuigen van financiers en een 
innovatieve en creatieve instelling zijn daarbij 
een voorwaarde. Cultureel ondernemerschap is 
het zoeken naar een goede balans tussen 
zakelijke en artistieke doelstellingen. We willen 
de organisaties helpen om dit ondernemer-

schap te ontwikkelen en ze de nodige 
handvatten daartoe aanbieden. Zo dragen we 
bij aan een toekomstbestendige culturele 
infrastructuur.  
 

Cultuureducatie als fundament   
   ……..          

 

Cultuureducatie brengt kinderen tijdens hun 
schooltijd in aanraking met de veelzijdigheid 
van cultuur. Het stimuleert hun creativiteit en 
spontaniteit en vergroot hun historisch 
bewustzijn. De gemeente wil leerlingen op het 
gebied van cultuur een stevig fundament 
bieden. Voorwaarden daarvoor zijn een goede 
verankering van cultuureducatie in het 
onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij 
lokale culturele organisaties en instellingen. Het 
cultuureducatieproject in Zwartewaterland 
voldoet ruimschoots aan al deze voorwaarden.  
Inmiddels nemen bijna alle basisscholen deel 
aan het programma en zorgen plaatselijke 
culturele organisaties en vrijwilligers voor het 
aanbod op gebied van erfgoed, kunst, muziek 
en literatuur. Dit versterkt de lokale eigenheid 
en houdt de kosten van het programma relatief 
laag. Een doeltreffende coördinatie en 
communicatie zorgen er voor dat er maatwerk 
kan worden geleverd aan scholen van alle 
denominaties. 

 
Cultuurhistorie ter versterking van 
identiteit, toerisme en economie 

 

De gemeente kan cultuurhistorie gebruiken ter 
profilering van de lokale identiteit en als 
verbindende factor tussen de kernen. Daarom 
heeft het cultuurhistorisch erfgoed in diverse 
beleidsvisies en –plannen (het coalitieakkoord 
Samen Sterker, het Plan Toeristische Promotie 

1 

2 

3 

4 
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Het psalmzingen met de Bovenstem wordt sinds november 2013 erkend als immaterieel 
erfgoed. Het is een religieuze traditie die nauw verbonden is met de culturele identiteit 
van Genemuiden. Het is de eerste uitgesproken protestantse traditie die een plaats 
krijgt op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De traditie 
werd voorgedragen door het Christelijk Genemuider Mannenkoor STEREO, die er alles 
aan zullen doen om deze traditie ook een toekomst te geven.  
 
De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de 
Nederlandse ratificatie van de UNESCO-verdrag ter bescherming van het Immaterieel 
Erfgoed. Dit verdrag verplicht Nederland het Immaterieel Erfgoed binnen de eigen 
landsgrens in kaart te brengen en een gunstig klimaat te scheppen waarin dergelijke 
tradities kunnen gedijen.  

Zwartewaterland 2012-2015 en de 
Toekomstvisie 2025) een centrale rol.  
Door het bundelen van het enthousiasme van 
inwoners en verenigingen kan erfgoed en 
historie dienen als basis van een effectieve 
promotie. Niet alleen het materieel erfgoed, 
maar ook het immaterieel erfgoed biedt kansen 
voor promotie van cultuurtoerisme en lokale 
eigenheid. Nationaal en regionaal is er steeds 
meer aandacht voor het immateriële erfgoed. 
Interessante voorbeelden in Zwartewaterland 
zijn bijvoorbeeld tradities als de bedevaart in 

Hasselt, de Bovenzang in Genemuiden en de 
Beiaardcultuur. Deze zijn opgenomen in de 
Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed in 
Overijssel, de laatste twee staan ook in de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland.  
Tenslotte biedt de Canon van Zwartewaterland, 
die in 2012 is verschenen, niet alleen een goede 
basis voor de geschiedenisles op school, maar 
kan het ook dienen als uitgangspunt voor de 
promotie van de plaatselijke cultuurhistorie. 
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5. Onderdelen van het cultuurbeleid 
 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen per cultureel onderdeel weergegeven. Deze vertonen een  
nauwe samenhang met de speerpunten.  

 
Bibliotheek 
Mediagedrag en informatiegebruik veranderen 
door digitalisering en internet. Toch is voor veel 
mensen de bibliotheek nog steeds de meest 
laagdrempelige en vertrouwde toegangspoort 
tot cultuur. De bibliotheken in onze gemeente 
zijn georganiseerd binnen de Stichting 
Openbare Bibliotheek Zwartewaterland. Er 
wordt nauw samengewerkt met de 
bibliotheekstichting van Steenwijkerland, 
waarmee men onder meer de directeursfunctie 
deelt. Op provinciaal gebied werkt men samen 
binnen het netwerk van de Overijsselse 
bibliotheken. Ondersteunende diensten voor 
dit netwerk zijn ondergebracht bij de Rijn Brink 
Groep, voorheen de OBD.  
Er zijn drie volwaardige bibliotheekvestigingen 
verdeeld over de drie kernen van de gemeente 
Zwartewaterland. In Kamperzeedijk is een 
uitleenpost beschikbaar. Een situatie die 
aansluit op het door de provincie Overijssel 
geadviseerde spreidingsbeleid, waarbij een 
bibliotheekvestiging in een kern met meer dan 
5000 inwoners wenselijk wordt geacht.  
De belangrijkste rol van de bibliotheek is de 
leesbevordering. Daarnaast heeft de 
bibliotheek een ontmoetingsfunctie. Het 
bibliotheekgebruik in Zwartewaterland ligt 
boven het landelijk gemiddelde.  
De gemeente heeft met de bibliotheek 
prestatieafspraken gemaakt. Nieuw binnen 
deze afspraken is dat de bibliotheek in de jaren 
2013 t/m 2015 aan alle basisscholen van 
Zwartewaterland literatuuronderwijs aanbiedt 
in de klas. Het aanbod maakt deel uit van het 
cultuureducatieprogramma.  
Een recente ontwikkeling is het cultureel 
ondernemerschap. Voor de bibliotheek liggen 
er kansen om zich op dit vlak te profileren. De 
rol van de bibliotheek zou zich meer naar dat 
van een cultureel centrum kunnen ontwikkelen, 
waarbij ontmoeting een hoofdfunctie wordt. 
Leesbevordering en educatie zijn belangrijke 

doelstellingen bij deze ontmoetingen. Daarbij 
kan de samenwerking met culturele 
organisaties als SCAB, SCEG en SAKZ voor het 
organiseren van lezingen, literaire avonden en 
workshops worden voortgezet.  

 
Cultuureducatie 
Sinds 2008 kent de gemeente een succesvol 
cultuureducatief programma voor het primair 
onderwijs. Het grootste deel van basisscholen 
neemt daar aan deel. Het programma biedt vijf 
doorgaande leerlijnen voor muziek, literatuur, 
beeldend, erfgoed en voorstelling. Het aanbod 
wordt voor een belangrijk deel samengesteld in 
samenwerking met lokale culturele organisaties 
en instellingen.  
De gemeentelijke bijdrage van € 20.000,- werd 
in 2013 beëindigd. Hierdoor dreigde het 
programma te verdwijnen. De basisscholen 
hebben aangegeven dit niet te willen laten 
gebeuren. Daarom werd met ingang van het 
schooljaar 2013/2014 het cultuureducatie-
programma financieel gedragen worden door 
het onderwijs. De Gemeente Zwartewaterland 
draagt zorg voor de coördinatie van het 
programma door de inzet van de combinatie-
functionaris Cultuur. Hierdoor kan het 
programma in Zwartewaterland gebruik blijven 
maken van de provinciale subsidieregeling 
Cultuur aan de Basis.  

 
Muzikale vorming en amateurkunst 
Zwartewaterland heeft tal van verenigingen die 
amateurkunst bedrijven, denk aan de 
toneelverenigingen, zangverenigingen en 
muziekverenigingen. Met name op het gebied 
van muzikale vorming zijn er in de gemeente 
een aantal bloeiende verenigingen te vinden. 
De drie grote muziekkorpsen musiceren in 
verschillende soorten orkesten. Ze kennen een 
rijk jeugdbestand, wat heel positief is, want 
met name voor kinderen en jongeren draagt 
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muzikale vorming bij aan vele vaardigheden: 
naar elkaar luisteren en samen musiceren,  
sociale vaardigheden en bevordering van de 
motoriek. Ook voor de toekomst van de 
verenigingen is een grote omvang van 
jeugdleden erg positief. Alle drie muziek-
verenigingen hebben een eigen opleiding voor 
muziekeducatie. Dit heeft een aantal 
voordelen, maar brengt ook lasten en hoge 
kosten met zich mee. Voor de toekomst liggen 
er mogelijkheden om meer samenwerking 
en/of afstemming te zoeken met de drie 
muziekverenigingen bij het aanbieden van 
muziekeducatie. De verenigingen zouden elkaar 
daardoor kunnen versterken en de lasten en 
kosten kunnen terugbrengen. Naast de 
muziekverenigingen zijn er binnen 
Zwartewaterland muziekscholen actief die 
muziekeducatie aanbieden.  
 

Musea, erfgoed & cultuurhistorie 
Erfgoed, musea & cultuurhistorie hebben een 
prominente positie binnen Zwartewaterland. Zij 
vervullen een belangrijke rol in de levendigheid 
van de kernen en het buitengebied. De musea, 
historische verenigingen en het industrieel 
erfgoed worden in stand gehouden door vele 
vrijwilligers. Zij organiseren activiteiten die 
zowel leerzaam zijn, als voor vermaak zorgen. 
Ook voor toeristen valt er veel te beleven, te 
zien en te leren.  Musea, erfgoed en 
cultuurhistorie laten de historie en identiteit 
van de verschillende gemeenschappen binnen 
de gemeente zien. De bevolking is trots op de 
eigen historie en draagt dit graag uit. De 
gemeente vindt het belangrijk dat de dynamiek 
en levendigheid binnen Zwartewaterland wordt 
versterkt. Het bevordert de sociale cohesie en 
houdt burgers actief betrokken bij de 
instandhouding van zowel het materiële als het 
immateriële erfgoed. Ook draagt bij aan een 
aantrekkelijke omgeving om te wonen of te 
recreëren.  
 

Culturele evenementen 
De culturele evenementen tonen aan dat 
initiatieven vanuit de samenleving met de inzet 
van vele vrijwilligers goed kunnen worden 

georganiseerd. Voorbeelden van deze culturele 
evenementen zijn het ‘W.G. van de 
Hulstfestival’ in Hasselt, ‘Genemusiment’ in 
Genemuiden en ‘Doake’ in Zwartsluis. De 
culturele evenementen dragen bij aan een 
versterking van de samenleving en bevorderen 
de gemeenschapszin. In het Plan Toeristische 
Promotie Zwartewaterland 2012-2015 wordt 
weergegeven dat er moet worden ingezet op 
het behouden en versterken van evenementen. 
Dit komt ten goede van het toerisme en de  
economie in Zwartewaterland. Reden om de 
verantwoordelijkheid voor de grote maritieme  
publieksevenementen Hassailt en Nationale 
Sleepbootdagen onder de portefeuille van 
recreatie en toerisme te scharen. Het verdiend 
aanbeveling om (culturele) evenementen te 
benaderen uit het oogpunt van versterking van 
toerisme en economie. In navolging van de 
provincie zou de gemeente er voor moeten 
kiezen om evenementen onder de portefeuille 
economie of toerisme te laten sorteren.  
Evenementen worden daarmee duidelijk 
geprofileerd als instrumenten van marketing, 
toerisme en publieksbereik voor de gemeente 
Zwartewaterland.    
 

Kunst in de openbare ruimte  
De gemeente Zwartewaterland wil de kunst in 
de openbare ruimte behouden en beheren. In 
tijden van financiële krapte is er gekozen om 
geen budget te reserveren voor de aankoop 
van nieuwe kunstwerken. Wel willen we de 
kunstwerken die er zijn, waar mogelijk, 
verbinden met de met de ambities op het 
gebied van erfgoed en toerisme en gebruiken 
voor promotionele doeleinden. Veel kunst op 
straat heeft een relatie met de plaatselijke 
geschiedenis. De kunstwerken kunnen een 
meer herkenbare plek innemen in het 
cultuureducatieprogramma van het primair 
onderwijs. Daarnaast beschikt de gemeente 
Zwartewaterland over een eigen collectie 
kunst. Onze ambitie is om deze collectie in de 
komende beleidsperiode toegankelijker en 
zichtbaarder te maken voor de inwoners en 
bezoekers van de gemeente door bijvoorbeeld 
wisselexposities. 
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6. Uitvoeringsprogramma 
 
In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe de gemeente Zwartewaterland de culturele speerpunten  gaat 
vertalen naar actiepunten. Wat gaan we doen in de periode 2015 t/m 2018? 

 
Culturele organisaties stimuleren 
om ondernemender te worden 

 

Hoe gaan we dit doen? 
Er wordt een Fonds Eenmalige Culturele 
Activiteiten ingesteld. Culturele organisaties in 
de gemeente kunnen voor specifieke projecten 
een aanvraag indienen voor een (aanvullende) 
bijdrage vanuit dit budget. Op deze manier 
willen we het cultureel ondernemerschap 
bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het 
hanteren van een verplicht percentage aan 
eigen financiering voor het project (niet 
gemeentelijke middelen). Hiermee wordt de 
ondernemende creativiteit om zelf fondsen te 
vinden gestimuleerd.  
De regeling vult voor een deel het gat op dat is 
ontstaan door het afschaffen van de incidentele 
subsidies. Er zullen heldere criteria opgesteld 
worden, waarin wordt vastgesteld onder welke 
voorwaarden een beroep op financiering uit 
het projectenbudget kan worden gedaan en 
hoe de beschikbare middelen onder de 
aanvragers worden verdeeld. 
Gezien de vastgestelde bezuinigingsopdracht 
voor cultuur, zal het projectfonds binnen het 
bestaande cultuurbudget gevormd worden. 
Daarnaast worden er avonden georganiseerd 
over sponsor- en fondswerving en promotie- en 
marketing. Onderwerpen waar deze 
organisaties mee te maken krijgen, maar 
waarvoor vaak de praktische handvatten en het 
netwerk ontbreekt.  
 
In 2015 zal de gemeente Zwartewaterland een 
beursvloer organiseren voor al haar non-profit 
organisaties en verenigingen. Dit zal 
plaatsvinden vanuit het vrijwilligersbeleid. Een 
beursvloer is een maatschappelijke markt. Een 
plek waar lokale en regionale ondernemers 
aanwezig zijn en non-profit organisaties als een 

koor, basisschool of sportvereniging een 
kunnen handelen met hun vraag en aanbod.  
Een onderwerp bij veel bedrijven is 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). Door de organisatie van een beursvloer 
geeft je als gemeente een mogelijkheid om 
concreet invulling te geven aan deze term. 
Daarnaast zorg je er, als lokale overheid, voor 
dat lokale non-profit organisaties, verenigingen, 
maar ook evenementen op een laagdrempelige 
wijze in aanraking komen met het lokale 
bedrijfsleven. Een lokale win win situatie. 
 

Culturele organisaties voorbereiden 
op een veranderende toekomst 

 

Hoe gaan we dit doen? 
De gemeente vindt het belangrijk om haar 
verenigingen en organisaties te ondersteunen 
bij de uitdagingen die de toekomst met zich 
meebrengt. Een terugtrekkende overheid zorgt 
ervoor dat culturele verenigingen en 
organisaties op een andere wijze financiële 
middelen  moeten zien te regelen. Ze kunnen 
niet meer automatisch rekenen op 
overheidssteun.  
De gemeente Zwartewaterland gaat culturele 
organisaties en verenigingen de mogelijkheid 
bieden om deel te nemen aan een cursus 
bestuurlijke vernieuwing. In deze cursus 
worden besturen voorbereid op een 
veranderende toekomst. 
Daarnaast gaat de gemeente Zwartewaterland 
zorgen voor een verbinding met de Sesam 
Academie en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Overijssel.  De Sesam Academie is een 
landelijke organisatie die bestaat uit 
gepensioneerde bestuurders, managers en 
directeuren. Mensen met een brede ervaring, 
kennis en netwerk. De Sesam Academie en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel werken 
op vraag van verenigingen en organisaties. Een 

1 
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Zo naderden wij eens over het water het stadje Hasselt in de kop van Overijssel. We 
kenden het alleen van borden langs de snelweg Zwolle-Groningen. Wat zou er in 
vredesnaam in Hasselt te zoeken zijn?  
Veel, naar ons later bleek, maar kennelijk heeft men ter plekke afgezien van 
‘Hasselt-promotion’. De auto’s razen voorbij over de brug van het Zwartewater. Wie 
weet nog dat Hasselt ooit een welvarende Hanzestad was en een van de 
belangrijkste vestingsteden van Noord-Nederland? Toch is de suggestie van een gaaf 
bewaard verleden hier zo heftig, dat er een goede kans is op een historische 
sensatie, als je er voor openstaat.   
 
Uit: Henk van Os, Moederlandse geschiedenis (2005)  

aantal culturele organisaties uit 
Zwartewaterland heeft de afgelopen jaren al 
kennis kunnen maken met de ondersteuning 
door de Sesam Academie.  
 

Gebruik maken van (provinciale) 
regelingen en subsidies voor cultuur 

 

Hoe gaan we dit doen? 
Cultuureducatie vinden we belangrijk voor de 
jongste inwoners van de gemeente 
Zwartewaterland. Doordat kinderen en 
jongeren in hun jeugd in aanraking komen met 
cultuur wordt er een basis gelegd voor de 
toekomst. De provincie Overijssel stelt in de 
periode 2013-2016 per jaar drie euro per 
leerling voor cultuureducatie beschikbaar. De 
gemeente Zwartewaterland ontvangt deze 
middelen van de provincie en zorgt ervoor dat 
deze worden ingezet voor het cultuureducatie-
programma. De gemeente ondersteunt dit 

programma via personele inzet van de 
combinatiefunctionaris cultuur.   
De provincie zet de komende jaren in op  
erfgoed, cultuureducatie en cultureel 
ondernemerschap. Dit is vastgelegd  in de 
provinciale Cultuurnota ‘De kracht van cultuur: 
creatief verleden, heden en toekomst’. Het is 
belangrijk om de ontwikkelingen bij de 
provincie goed te volgen, zodat geprofiteerd 
kan worden van subsidies en fondsen die 
aansluiten op het lokale cultuurbeleid in 
Zwartewaterland. Ook kunnen we organisaties 
attenderen op de mogelijkheid om gericht een 
beroep te doen op projectfondsen, zoals 
‘Sociaal Kapitaal’. Verder zal worden 
onderzocht of er gebruik kan worden gemaakt 
van de provinciale subsidie om een   
cultuurmakelaar in te zetten. Zij fungeren als 
culturele bruggenbouwers die partijen bij 
elkaar brengen om activiteiten te bundelen en 
nieuwe initiatieven aan te wakkeren.    
  

  

3 
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7. Subsidies en bezuinigingen 

 
Subsidie is een belangrijk sturingsmiddel om de doelstellingen van het cultuurbeleid richting te geven 
en te implementeren. De belangrijkste wet voor gemeenten is daarbij de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). In de Awb is opgenomen dat subsidie een wettelijke grondslag moet hebben. Voor gemeenten 
betekent dit dat subsidieverlening op grond van de gemeentelijke subsidieverordening moet 
plaatsvinden. 

 
Subsidies 
De onderstaande taartdiagram geeft de 
verdeling van de subsidies voor cultuur weer, 
zoals deze was tot de bezuinigingen in 2013. 
Het budget voor cultuureducatie (€ 20.000,-) is 
in 2013 al volledig bezuinigd. Voor een 
overzicht van de huidige verdeling (2014) van 
de subsidies verwijzen we naar bijlage 2.  
 
 

 

 

Bezuinigingen 
De gemeente Zwartewaterland ziet zich de 
komende jaren geplaatst voor een forse 
bezuinigingsopgave. Ook het beleidsveld 
cultuur zal hier een steentje aan bijdragen. 
Uitgangspunt in deze nota is een structurele 
bezuiniging van € 15.000,-. Dit bedrag is tot 
stand gekomen uit de door de raad 
vastgestelde bezuiniging van € 11.000,- op 
cultuur en € 4.000,- op vrijetijdseconomie, waar 
cultuur onderdeel vanuit maakt. In bijlage 1 
worden vijf scenario’s geformuleerd om deze 
bezuinigingsopdracht te realiseren. We geven 
daarbij ook een voorkeursadvies.   
 
Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen is 
de subsidie van de bibliotheek met ingang van 
2013 structureel met € 40.000,- verlaagd. De 

huidige subsidie bedraagt daardoor € 495.000,-. 
Het bibliotheekbestuur is er in geslaagd deze 
bezuiniging te realiseren, zonder al te grote 
gevolgen voor de dienstverlening. Daarnaast 
heeft de gemeenteraad een taakstellende 
bezuiniging van respectievelijk € 55.000,- 
(2015), € 90.000,- (2016) en € 135.000,- (2017) 
aangekondigd. Dat is ruim een kwart van de 
huidige subsidie. In een motie heeft de 
gemeenteraad aan het college de opdracht 
meegegeven om samen met het bibliotheek-
bestuur een plan te ontwikkelen voor de 
invulling van deze taakstelling. De raad heeft 
aangegeven dat het uitgangspunt van drie 
volwaardige bibliotheekvestigingen losgelaten 
kan worden. Wel dient er rekening te worden 
gehouden met langlopende huisvestings-
verplichtingen. Naar aanleiding van dit plan zal 
de raad het definitieve bezuinigingspercentage 
vaststellen.  
 

Harmonisaties 

Naast het realiseren van de bezuinigingen op 
het cultuurbudget, willen we het nog 
beschikbare budget op een aantal plaatsen 
harmoniseren. Door een herschikking van een 
aantal subsidies hopen we twee doelstellingen 
te behalen.  
Ten eerste willen we een aantal subsidies voor 
cultuur- en erfgoedorganisaties ‘gelijktrekken’. 
Bedragen tot en met € 1.500,- worden 
beschouwd als een subsidie waarmee de 
gemeente blijk geeft van haar waardering voor 
de activiteiten die culturele organisaties 
ontplooien en de rol van die organisaties in de 
culturele infrastructuur van Zwartewaterland. 
Uitgangspunt daarbij is dat we met de subsidies 
sturing geven aan de speerpunten van het 
cultuurbeleid. 

Bibliotheek Muzikale vorming 
Culturele activiteiten Cultuureducatie 
Evenementen Historie/Erfgoed/Folklore 
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Ten tweede willen we door de harmonisaties 
budget reserveren voor een Fonds Eenmalige 
Culturele Activiteiten. Hierdoor creëren we 
financiële ruimte voor eenmalige nieuwe 
initiatieven en stimuleren we het speerpunt 
van cultureel ondernemerschap.  
De afgelopen jaren lag de verdeling van de 
subsidies voor culturele organisaties, instel-
lingen en activiteiten in Zwartewaterland 
grotendeels vast. Subsidie is daardoor voor veel 
culturele organisaties min of meer een 
gewoonterecht. Dit is ook legitiem, omdat 
verenigingen behoefte hebben aan continuïteit 
en bestaanszekerheid. Het zorgt echter wel 
voor een spanningsveld tussen continuïteit en 
vernieuwing, omdat het subsidieprogramma 
geen ruimte biedt voor nieuwkomers of nieuwe 
initiatieven. Dit staat haaks op het speerpunt 
van het cultuurbeleid om het cultureel 
ondernemerschap van organisaties te 

stimuleren. Daarom is het essentieel dat de 
gemeente via het subsidiebeleid over 
sturingsmiddelen beschikt om dit speerpunt 
handen en voeten te geven. Het Fonds 
Eenmalige Culturele Activiteiten compenseert 
de bezuiniging op subsidies bij een aantal 
organisaties, want ook zij kunnen een beroep 
doen op dit fonds. Er zullen duidelijke  
beleidsregels voor dit Fonds worden 
vastgesteld. 
Ten derde willen we ook het beleidsterrein 
cultuur ‘harmoniseren’ door voortaan alle 
evenementen onder te brengen bij ‘economie’ 
en/of ‘recreatie en toerisme’. Verder stellen we 
voor om de Zwartsluizer Botter (varend 
museaal erfgoed) en de stadsbeiaardier 
(immaterieel erfgoed) per 2015 van recreatie 
en toerisme naar de portefeuille kunst en 
cultuur te verplaatsen. 
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Het kunstwerk ‘De Veenvaart’ van Hans Mes in Zwartsluis verwijst naar de lokale geschiedenis  



 

 

Bijlage 1 – Scenario’s voor bezuiniging 
 
Hieronder worden vijf scenario’s geformuleerd voor de bezuinigingsopdracht van € 15.000,-. De 
scenario’s zijn voorzien van de voor- en nadelen. Daarbij zijn ook de speerpunten meegenomen. 
 

Scenario 1 
Beëindigen subsidie culturele evenementen 
 

Organisatie 2014 Bezuiniging 2015 

Stichting Met Man en Muis (Doake / WG vd Hulstfestival) 7.500 7.500 0 

SCEG (Genemusiment) 7.500 7.500  0 

In Balans (Full Colourfestival: 3-jaarlijks; 2.500 per jaar) 2.500 2.500  0 

Totaal 17.500 15.000 0  

Reservering Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten     2.500 
 

Voordelen 

 Evenementen hebben ten opzichte van andere gesubsidieerde culturele partijen de grootste kans 
om aansluiting en mogelijkheden te vinden bij andere beleidsterreinen en projecten, zoals 
toerisme en recreatie en de centrumplannen. 

 Door een breder publieksbereik en grote bezoekersaantallen is er, ten opzichte van andere 
culturele partijen, een grotere kans op financiële  onafhankelijkheid door de mogelijkheid om:  
 bezoekers te laten betalen (nu zijn activiteiten vaak nog gratis); 
 ondernemers te interesseren tot faciliteren of financieren van activiteiten; 
 aan sponsor- en fondsenwerving te doen; 
 nieuwe vormen van financiering, zoals bijvoorbeeld crowdfunding, uit te proberen. 

 Culturele evenementen worden slechts met een beperkte frequentie (Genemusiment jaarlijks, 
Doake en WG v/d Hulst eens in de twee jaar, Full Colourfestival om de drie jaar)  georganiseerd. 
Verenigingen en culturele organisaties zijn daarentegen het hele jaar actief zijn met repetitie-
avonden, optredens, activiteiten. Hierdoor hebben ze een veel hoger rendement voor de sociale 
cohesie en culturele netwerk in de gemeente.  

 De organisaties kunnen een beroep doen op het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten (FECA) 
voor een aanvulling in de kosten. 

 

Nadelen 

 De culturele evenementen dragen bij aan de dynamiek en levendigheid in de kernen.  

 Professioneel georganiseerde evenementen kunnen een bijdrage leveren aan de lokale economie 
(evenredig liggen daar ook de kansen op nieuwe financieringsbronnen);  

 Evenementen met de juiste uitstraling kunnen bijdragen aan een positief imago van de  
kernen/gemeente.  

 Het zou kunnen dat evenementen niet meer georganiseerd worden.    
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Scenario 2 
Kaasschaafmethode 
 
Alle subsidiënten leveren 15% van het budget in.  
 

Voordelen 

 De pijn wordt verdeeld en iedereen moet wat inleveren. 

 De bezuinigingstaakstelling wordt gehaald. 
 

Nadelen 

 Sommige verenigingen en organisaties worden misschien bedreigd in hun voortbestaan. Een 
bezuiniging van 15% op een kleine subsidie kan een groot effect hebben op de totale begroting. Dit 
tast de culturele infrastructuur aan;  

 Deze methode is weinig sturend en gaat voorbij aan de hiervoor geformuleerde speerpunten van 
het cultuurbeleid;   

 Er worden veel organisaties geraakt door deze besparing, waardoor er meer kans is op een brede 
maatschappelijke onrust;  

 Grotere budgetten  van evenementen en musea worden minder geraakt, terwijl vooral 
evenementen makkelijker gebruik kunnen maken van externe financiering. 

 
 

Scenario 3  
Bezuinigen op evenementen, culturele verenigingen en erfgoed 
 

Organisatie 2014 Bezuiniging 2015 

Culturele evenementen 17.500 10.000 7.500 

SCAB, SCEG, SAKZ 6.890 2.000  4.890 

Musea 27.745 2.000  25.745 

IJsselacademie 3.430 1.000  2.430 

Totaal 55.565 15.000 40.565  

 
Voordelen 

 Zie voordelen schrappen deel evenementen budget. 

 SCAB, SCEG, SAKZ kunnen blijven voortbestaan, maar zullen voor hun activiteiten een beroep 
moeten doen op andere financieringsbronnen of (hogere) entreegelden c.q. bijdrage vragen aan 
bezoekers. 
 

Nadelen 

 Zie nadelen schrappen deel evenementen budget. 

 Door het verlagen van het budget voor culturele activiteiten en evenementen wordt is er minder 
aanbod in de gemeente Zwartewaterland. 
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Scenario 4  
Bezuiniging op lokaal erfgoed (Historische Verenigingen en de Musea) 
 

Organisatie 2014 Bezuiniging 2015 

Historische Verenigingen 2.000 2.000 0 

Refo500 2.500  2.500  0 

Diverse musea 28.450 10.500  17.950 

Totaal 32.950 15.000 17.950 

 
Voordelen 

 De bezuinigingstaakstelling wordt behaald. 
 

Nadelen 

 De huidige budgetten zijn al beperkt, met nog minder geld kunnen de musea en historische 
verenigingen veel minder uitvoeren en verdwijnen wellicht enthousiaste vrijwilligers die juist 
noodzakelijk zijn voor profilering en promotie van cultureel erfgoed in de gemeente; 

 Voor een aantal musea kan dit betekenen dat ze in hun exploitatie en voortbestaan worden 
bedreigd. Daarnaast zijn bepaalde musea met hun exploitatie verbonden aan andere instellingen. 
Een forse bezuiniging op museum Schoonewelle heeft bijvoorbeeld directe gevolgen voor een 
sluitende exploitatie van de Sluuspoort;  

 Cultuurhistorie en volkscultuur zijn een speerpunt in het coalitieakkoord Samen Sterker, door deze 
bezuiniging worden juist de organisaties geraakt die de fakkeldragers zijn van deze speerpunten;   

 Cultureel erfgoed speelt een prominente rol in de profilering van de lokale identiteit en eigenheid; 

 kernplannen en de lokale eigenheid en een belangrijk onderdeel van de profilering van 
Zwartewaterland; 

 Met minder of zonder budget voor activiteiten wordt het erfgoed minder zichtbaar voor inwoners 
en toeristen; 

 Erfgoed (musea en historische verenigingen) kan niet onder een ander beleidsterrein vallen. 
 
 

Scenario 5  
Bezuiniging op culturele evenementen, muziekverenigingen en muziekcentrum 
 
Organisatie 2014 Bezuiniging 2015 

Culturele evenementen 15.000 5.000 10.000 

Muziekkorpsen 18.960 5.000  13.960 

Muziekcentrum 8.785 5.000  3.785 

Totaal 42.745 15.000  27.745 

 
Voordelen 

 Zie voordelen schrappen deel budget evenementen. 
 

Nadelen 

 Zie nadelen schrappen deel budget evenementen. 

 Cultuureducatie als speerpunt wordt dubbel geraakt door muziekverenigingen en muziekcentrum te 
laten inleveren. Zij hebben juist een belangrijke taak op het gebied van cultuureducatie. 
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 De basis voor cultuureducatie wordt weggehaald door ook nog te bezuinigingen op het 
muziekcentrum, terwijl juist zij een belangrijke rol hebben in de ontwikkelingen. 

 De kans dat er muziekverenigingen omvallen is aanwezig. 

 Muziekverenigingen en muziekcentrum kunnen niet onder een ander beleidsterrein vallen zodat ze 
geen kans maken op andere gemeentelijke subsidies. 

 
 

Het voorkeursscenario 
 
We zijn van mening dat scenario 1, te weten het beëindigen van de subsidies voor culturele 
evenementen, het meeste recht doet aan de geformuleerde uitgangspunten. Daarvoor hebben we de 
volgende argumenten: 
 
Door te kiezen voor dit scenario blijft er een sterke culturele infrastructuur in stand. Alleen in 
samenwerking met een hecht sociaal en cultureel netwerk kunnen we de in deze nota geformuleerde 
speerpunten in de komende periode gaan verwezenlijken. Dit netwerk zal ook een essentiële rol 
kunnen vervullen in de gewenste participatiesamenleving. 
 
We zijn er van overtuigd dat ondanks de bezuiniging op het budget er door de keuze voor genoemde 
scenario een sterk, stabiel en creatief cultureel veld zal voortbestaan in Zwartewaterland. Gezien de 
projectmatige opzet van de meeste culturele evenementen is dit een goed alternatief. 
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Stoomgemaal a/d Kamperzeedijk staat in de top 100 van Nederlandse Unesco monumenten 



 

 

Bijlage 2 – Subsidies 2015-2018 
 
Bijlage 2 geeft de financiële vertaling van de budgetten voor cultuur in de periode 2015-2018. In rood 
zijn de reserveringen voor het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten aangegeven.  
  

Historie en Erfgoed 
Organisatie  2014 2015 2016 -2018 

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 0 1.250 1.250 

Historische Vereniging Hasselt 2.050 1.250 1.250 

Historische Vereniging Zwartsluis 1.950 1.250 1.250 

IJsselacademie 3.430 1.715 0 

Totaal 7.430 5.465 3.750 

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten - 1.965 3.680 
 

Onderbouwing: 

 Subsidie inzetten op de lokale historische verenigingen. Ze ontvangen ieder € 1.250,- voor het 
continueren van hun activiteiten. HV Hasselt  en St. Vrienden van Oud Genemuiden hebben ‘om 
niet’ gebruik van respectievelijk Oude Stadhuis Hasselt en gebouw Historisch Centrum Genemuiden. 

 Structurele subsidierelatie met de IJsselacademie in twee jaar afbouwen en omzetten naar een 
incidentele projectmatige samenwerking. Budget reserveren voor het Fonds Eenmalige Projecten.  

 

Culturele activiteiten 
Organisatie  2014 2015 2016 -2018 

SCEG 2.270 1.885 1.500 

SCAB 2.270 1.885 1.500 

SAKZ 2.350 1.885 1.500 

Totaal 6.890 5.655 4.500 

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten - 1.235 2.390 
 

Onderbouwing: 

 Subsidie van de drie culturele organisaties ‘gelijktrekken’ en afbouwen tot € 1.500.  

 Restant reserveren voor het Fonds Eenmalige Projecten.  
 

Folklore en Traditie 
Organisatie  2014 2015 2016 -2018 

Oranjevereniging Genemuiden  1.585 1.250 1.250 

Oranjevereniging Hasselt 0 1.250 1.250 

Oranjevereniging Zwartsluis 815 1.250 1.250 

Oranjevereniging Kamperzeedijk 148 250 250 

Totaal 2.548 4.000 4.000 

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten - - 1.452  - 1.452 
 

Onderbouwing: 

 De Oranjeverenigingen in de drie kernen ontvangen ieder een gelijkwaardige subsidie voor het 
organiseren van activiteiten tijdens Koningsdag en de Nationale Bevrijdingsdag (5 mei).  

 Oranjevereniging Kamperzeedijk ontvangt een kleinere haar onkostenvergoeding voor activiteiten. 

 De huidige variabele subsidiesystematiek wordt omgezet naar een vaste bijdrage. 
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Muzikale vorming 
Organisatie  2014 2015 2016 -2018 

Muziekcentrum Zwartewaterland  8.785 8.000 7.500 

Chr. Fanfarekorps Irene * 7.050 7.050 7.050 

Muziekvereniging Hasselts Fanfare * 6.075 6.075 6.075 

Muziekvereniging Voorwaarts * 5.835 5.835 5.835 

Totaal 27.745 26.960 26.460 

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten - 785 1.285 
* Bedragen muziekverenigingen 2015-2018 zijn indicaties op basis van subsidie 2014. Berekening vindt plaatst op basis van aantal 
leden en leerlingen. 
  

Onderbouwing: 

 Subsidie Muziekcentrum Zwartewaterland ‘afbouwen’ in twee jaar naar € 7.500,- en in overleg met 
het Muziekcentrum herbepalen welke activiteiten vanaf 2015 nog worden gesubsidieerd.  

 Restant reserveren voor het Fonds Eenmalige Projecten.  
 

Musea 
Organisatie  2014 2015 2016 -2018 

Tapijtmuseum   5.000 6.000 6.000 

Stoomgemaal 4.700 4.500 4.500 

Korenmolen ‘De Zwaluw’ 4.750 4.500 4.500 

Schoonewelle 12.000 9.000 6.000 

Incidenteel 2.000 0 0 

Totaal 28.450 24.000 21.000 

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten - 4.450 7.450 
 

Onderbouwing: 

 Subsidie voor de vier museumstichtingen in twee categorieën verdelen: industrieel erfgoed en 
musea met collectie;  

 Industrieel erfgoed zonder collectie en tentoonstellingen (Korenmolen en Stoomgemaal) ontvangen 
4.500,- voor de instandhouding, openstelling en educatie van het erfgoed; 

 Musea met collectie en tentoonstellingstaak (Tapijtmuseum en Schoonewelle) ontvangen 6.000,- 
voor instandhouding, openstelling, educatie, expositie en behoud van collectie.   

 Schoonewelle heeft sinds de verhuizing naar de Sluuspoort niet meer de exploitatiekosten van het 
museumgebouw. Subsidie Schoonewelle in twee jaar terugbrengen van € 12.000,- naar € 6.000,-. 
Dit heeft waarschijnlijk ook consequenties voor de exploitatie van de Sluuspoort.     

 

Reservering voor Fonds Eenmalige Activiteiten 
Cultuuronderdeel 2014 2015 2016-2018 

Historie en Erfgoed - 1.965 3.680 

Culturele Activiteiten  - 1.235 2.390 

Folklore en Traditie - - 1.452  - 1.452 

Muzikale vorming - 785 1.285 

Musea - 4.450 7.450 

Evenementen - 2.000 2.000 

Totaal  8.983 *15.353 
* Wellicht dat een deel van het bedrag nodig is ter compensatie van exploitatie Sluuspoort door reductie subsidie Schoonewelle.  
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Bijlage 3 – Cultuurhistorie in Zwartewaterland 
 

Cultuurlandschap 
De landschappen in de gemeente zijn qua verschijningsvorm behoorlijk uniek en authentiek. De 
gemeente maakt deel uit van de provincie Overijssel, waarin nog grote en relatief ongestoorde 
cultuurlandschappen voorkomen. Juist om deze landschappen te behouden is het nodig om respectvol 
om te gaan met de eigenheid en karakteristieke kenmerken. Ook in Zwartewaterland zijn de sporen 
van menselijk ingrijpen of handelen in de loop van de geschiedenis vaak nog goed zichtbaar. Hieronder 
volgt kort de historische ontwikkeling van de huidige ruimtelijke structuur van Zwartewaterland.  
 

Genemuiden 
Genemuiden staat bekend als Tapijtstad van 
Nederland. Omstreeks 1700 was er al 
sprake van een florerende mattenindustrie 
door de biescultuur aan de Zuiderzee. De 
matten gingen vooral naar het rijke en 
dichtbevolkte Holland. Vanaf het midden 
van de 19de eeuw nam de mattenindustrie 
een hoge vlucht. Na de Eerste Wereldoorlog  
schakelde Genemuiden over op 
kokosmatten en in de jaren zestig van de 
20ste eeuw op nylon en wol. In het 
Tapijtmuseum is deze ontwikkeling voor 
bezoekers goed te volgen. Naast de tapijtindustrie waren ook veeteelt en hooibouw belangrijke 
bestaansbronnen. De ligging aan de Zuiderzee was een belangrijke bestaansbron voor de vissers, gaf 
de mogelijkheid tot handel en scheepvaart en leverde grondstoffen voor de mattenindustrie. Door de 
jaren heen zijn een aantal rampen op het gebied van overstromingen, oorlogsgeweld en verwoesting 
door brand bepalend geweest voor de ruimtelijke structuur van Genemuiden. Hierdoor kent 
Genemuiden nu relatief weinig oude gebouwen en maar twee rijksmonumenten. Wel zijn er een 
aantal historische instellingen bewaard gebleven: de Grootburgerij, het Provisoorfonds en het 
Armenfonds Camen. Het zijn monumenten van gemeenschapszin. 
 

Zwartsluis 
De ligging van Zwartsluis aan de monding 
van het Meppelerdiep en het Zwarte Water 
is voor de economische ontwikkeling van 
Zwartsluis van doorslaggevende betekenis 
geweest. Door de groeiende scheepvaart 
ontstonden er scheepswerven, zeilmakerijen 
en touwslagerijen. Vooral de handel en 
doorvoer van turf uit de Noordelijke 
provincies maakten van Zwartsluis een 
welvarend dorp. Pas in de periode van de 
industrialisatie ontwikkelde Zwartsluis zich 
sterk. Door het beperkt beschikbare 
grondgebied zijn wonen en werken in 
Zwartsluis voor lange tijd samengegaan. Het industriële erfgoed is daarom nog steeds duidelijk 
zichtbaar aanwezig in Zwartsluis. De gunstige ligging aan water- en landwegen verleende de plaats in 
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militair opzicht strategische waarde. Daarom werd er in de 16e eeuw een schans aangelegd, die 
bedoeld was als militaire versterking om de toegangswegen tot het Noorden te beschermen. Van deze 
verdedigingswerken is helaas niets meer terug te vinden. 
 

Hasselt 
Ondanks enkele veranderingen heeft 
Hasselt zijn historische karakter voor een 
groot deel weten te behouden. De 
historische binnenstad van Hasselt en zijn 
verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen 
als beschermd stadsgezicht. In de 
binnenstad bevindt zich een stadsdeel met 
grote historische waarde: de grachtengordel 
met de Brouwersgracht, Prinsengracht, 
Baangracht en Heerengracht. Dit deel van 
de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ 
vooral aan de grachten, kades en 
monumentale panden. In totaal kent de binnenstad ruim 70 rijksmonumenten. Ook wat betreft het 
religieus erfgoed heeft Hasselt een aantal bijzondere monumenten zoals de Grote of Stephanuskerk uit 
de 14de eeuw, het Heilige Geestgasthuis en de overblijfselen van het Mariaklooster aan de 
Baangracht. De RK kerk aan het Eiland werd gebouwd in 1933 tijdens het katholiek reveille. De 
jaarlijkse bedevaart naar deze ‘Heilige Stede’ verwijst naar de van oorsprong Middeleeuwse 
bedevaarttraditie. Het laat-gotische raadhuis in het centrum van de stad dateert grotendeels uit 1550 
en werd in 1907/08 door Joseph Cuypers ingrijpend gerestaureerd. Het gebouw symboliseert de macht 
van het stadsbestuur door voorspoed en welvaart in de handel van de Hanzestad. Tot het industrieel 
erfgoed behoren het gerestaureerde kalkovencomplex en korenmolen ‘De Zwaluw’ uit 1867. De molen 
staat aan de Stenendijk, de laatste stenen (Zuider)zeewering die in Nederland bewaard is gebleven.  

 
Polder Mastenbroek 
De polder Mastenbroek is in de late 
middeleeuwen ontgonnen. Karakteristiek 
zijn de grote open ruimten, het regelmatige 
patroon van wegen en weteringen en 
boerderijen op huisterpen. In de woonkern 
Mastenbroek is vooral de kerk bijzonder. De 
polder heeft een belangrijke cultuur-
historische waarde als een zeldzaam en 
vroeg voorbeeld van veenontginning in de 
Middeleeuwen. Sinds kort kan men met een 
speciale Polder Mastenbroek App en met 
behulp van QR-codes ter plaatse door de 
geschiedenis van de polder grasduinen. De 
bijzondere waarden van de polder staan beschreven in de nota ‘Polder Mastenbroek, beschrijving van 
de ruimtelijke kwaliteit’, die in 1997 door Het Oversticht is opgesteld. In deze nota is de polder 
Mastenbroek samen met polder de Pieper, de Zuiderzeepolder opgenomen op de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van Nederland. Inmiddels is de polder Mastenbroek aangewezen als Nationaal 
Landschap IJsseldelta. Mastenbroek is de enige polder in Nederland met een eigen parfum: L’essence 
de Mastenbroek.  
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Zwartewatersklooster 
In 1233 werd door bisschop van Utrecht in 
de nabijheid van Hasselt een klooster 
gesticht ter nagedachtenis aan zijn 
voorganger Otto II.  Deze was zes jaar 
eerder gesneuveld tijdens de slag bij Ane. 
Het vrouwenklooster kende verschillende 
namen, maar werd later ‘nigra aqua’ 
(zwarte water) genoemd. Het was van groot 
belang voor de ontwikkeling van het gebied 
in de huidige gemeenten Zwartewaterland 
en Staphorst. Door de reformatie raakte het 
klooster in verval. Later zijn de huizen en 
schuren die daarvoor in aanmerking 
kwamen tot boerderijen ingericht. Van het 
klooster bleef vrijwel niets bewaard. Alleen het kerkhof is gebleven en doet nog steeds dienst voor het 
buurtschap ‘Zwartewaterklooster’. De plek waar het klooster heeft gestaan werd in 1974 op de lijst 
geplaatst van archeologische monumenten van nationaal belang. Momenteel zijn er plannen om ter 
plaatse een kennis- en informatiecentrum in te richten om de bijzondere cultuurhistorie van de locatie 
voor een breed publiek toegankelijk te maken.  
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