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1.5 Cultuur  
 
Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Naast haar intrinsieke waarde en de waarde voor onze 
identiteit en geschiedenis draagt cultuur bij aan de economie van ons land, bijvoorbeeld door bij te dragen aan 
toerisme en een goed vestigingsklimaat. Interesse in kunst en cultuur, bijvoorbeeld door cultuureducatie, kan 
niet vroeg genoeg beginnen. De culturele sector is er, na een periode van flinke hervormingen, in geslaagd om 
nieuwe geldstromen, nieuw publiek en verrassende samenwerkingsvormen te vinden. Wel staan specialistische 
kennis en de reserves van instellingen onder druk. Komende jaren willen we daarom gericht extra investeren in 
kwaliteit.   
 

 We breiden de basisinfrastructuur uit en zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in 
binnen- en buitenland kunnen vasthouden. De Geefwet blijft. 

 Vernieuwing en talentontwikkeling krijgen meer ruimte bij de cultuurfondsen. Daarbij is het belangrijk dat 
het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is, zowel in de Randstad als de regio. Stedelijke 
centra zoals Groningen, Breda,  Enschede en Eindhoven kunnen hierin een belangrijke aanjagende functie 
vervullen. Een betere onderlinge afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten draagt daaraan bij.    

 Het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van 
volkscultuur.  

 Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp 
van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. 
Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Particuliere monumentenbezitters blijven 
financieel gesteund worden. We trekken hier deze kabinetsperiode 325 miljoen euro voor uit.  

 Door als overheid garant te staan voor geleende topstukken (indemniteitsregeling) kunnen 
tentoonstellingen makkelijker tot stand komen. Goed collectiebeheer, onderzoek, en ruimte voor nieuwe 
aankopen, vormen de basis voor waardevolle tentoonstellingen in de toekomst.  

 We vinden het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten. 
Deze maken ons tot wat we samen zijn. In Nederland is iedereen gelijkwaardig, ongeacht geslacht, 
seksuele geaardheid of geloof. Tolerantie naar andersdenkenden is de norm en kerk en staat zijn 
gescheiden. In Nederland kun je kiezen welk geloof je wilt belijden, of om niet te geloven. Dit zijn waarden 
waar we trots op zijn en die ons maken tot wie we zijn. Het is van groot belang dat we die historie en 
waarden actief uitdragen. Het zijn ankers van de Nederlandse identiteit in tijden van globalisering en 
onzekerheid. Op school leren kinderen daarom het Wilhelmus, inclusief de context ervan. Ook maken we 
het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken. We 
investeren in het beter zichtbaar maken en zo mogelijk toegankelijk maken van historische plaatsen in het 
land die het verhaal van onze geschiedenis vertellen. De in 2006 opgestelde nationale canon is hierbij 
leidend. Deze nationale canon wordt uitgereikt aan jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken en aan 
personen die het Nederlanderschap verwerven. 

 

1.6 Sport  
 
Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Sport verdient daarom onze 
aandacht, te meer omdat bonden en verenigingen het steeds lastiger hebben om vrijwilligers te vinden en de 
financiële mogelijkheden voor verdere professionalisering van de breedte- en topsport beperkingen kennen. 
Samen met de sportsector en gemeenten willen we de sport in Nederland financieel en organisatorisch 
versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie. 
 

 We willen een sportakkoord sluiten. Belangrijke partners hierbij zijn de sportbonden, sportverenigingen, 
sporters met een beperking, en gemeenten. Doel is om de organisatie en financiën van de sport 
toekomstbestendig te maken. Daar hoort  in onze tijd ook diversiteit in de samenstelling van sportbonden 
bij, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen. 
Voor het versterken van de positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. 
De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt daarnaast verlengd. 

 Het kabinet verdubbelt de in 2016 afgesproken structurele intensivering voor de topsport van 10 miljoen 
euro per jaar naar 20 miljoen euro per jaar om meer kansen te bieden aan onze Olympische en 
Paralympische teams. Daarnaast komt er meer ruimte voor topsport talenten om onderwijs en topsport 
combineren. 
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