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a. Een concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord
Cultuur is van groot belang voor de leef- en werkkwaliteit binnen de MR. Cultuur heeft een
intrinsieke waarde daarnaast is opgave in de MRA gekoppeld aan andere opgaven zoals
woningbouw (culturele voorzieningen, vrije tijd/recreatie), de internationale aantrekkingskracht
(toerisme), het vestigingsklimaat en het metropolitaans landschap.
b. Essentie van de uitvoeringslijn
Het programma Kunst, Cultuur & Erfgoed heeft twee primaire doelstellingen:
 Het bevorderen van de cultuurparticipatie in de gehele MRA.
 Het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de gehele MRA.
De uitdagingen en kansen beperken zich hierbij niet tot de gemeentegrenzen en kunnen juist door
samenwerking en kennisdeling beter worden opgepakt.
c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
De ambitie is de twee bovengenoemde doelstellingen uit te voeren aan de hand van 5
programmalijnen:
1. Samenwerking - We bevorderen en faciliteren kennis, uitwisseling en samenwerking op het
gebied van kunst, cultuur en erfgoed in de MRA.
2. Toegankelijkheid- We maken kunst, cultuur en erfgoed in de MRA zo toegankelijk mogelijk
voor alle inwoners en bezoekers.
3. Cultuur aan de basis - Alle kinderen en talenten in de MRA moeten de kans krijgen om hun
creatieve talent te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien.
4. Ruimte We benutten de ruimte in de MRA optimaal voor kunst, cultuur, erfgoed en creatieve
industrie.
5. Erfgoed - We bevorderen duurzaam behoud en het toekomstbestendig maken van het
materiele en immateriële erfgoed in de MRA.
d. De meest relevante (digitale) documenten
https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/meer-informatie-over-hetfonds/nieuws/programma-en-regioprofiel-kunst-cultuur-erfgoed-metropoolregio-amsterdammra/
e.




Kengetallen
34 deelnemers zijnde: 2 provincies, Vervoerregio Amsterdam en 31 gemeenten
7,2 % van de banen in de MRA
tenminste 3,7 % bijdrage aan de Nederlandse economie (landelijk cijfers, in de MRA ligt dit
hoger).
 3 plekken op de Unesco werelderfgoedlijst binnen de MRA
 ruim 1600 culturele instellingen waarvan 66 behorende tot de nationale top
 11 HBO instellingen kunstvakonderwijs
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