
 

Actieagenda

SamenwerkingErfgoed

ToegankelijkheidRuimte

1 Regeling Stimulering (deel)regionale 
samenwerking culturele infrastructuur 
gemeenten Noord-Holland 2018-2019

2 Kennisuitwisselingstraject Kunst, Cultuur & 
Erfgoed partners MRA 2019-2020

3 Cultuurcongres Metropoolregio  
Amsterdam 2019

4 Verkenning Stimuleringsregeling regionale 
samenwerking culturele instellingen MRA

5 Ontwikkeling (online) database Kunst, 
Cultuur & Erfgoed MRA 2019-2020

6 Ontwikkeling cultuurmonitor MRA 2019

7 Project bereikbaarheid Kunst,  
Cultuur & Erfgoed MRA 2019

8 Project cultuurmarketing  
MRA 2019-2020

9 Doorontwikkeling cultuurmarketing 
Goochem 2018-2019

10 Onderzoek collectiemobiliteit MRA 
2018-2019

11 Verkenning samenwerking cultuur-
educatie MRA 2019

12 Project Vervoer Cultuureducatie MRA 
2019-2020

13 Verkenning Regionaal Toptalent-
programma MRA 2019-2020

16  Ontwikkeling cultuurhistorische
waardenkaart MRA 2018 

17  Kwartiermaker Landschaps curator 
MRA 2018-2019

18  Loods herbestemmingen 
monumenten

14  Samenwerking Broed-
plaatsen(beleid) MRA 2019

15  Project Duurzaamheid en 
cultuur MRA 2019-2020

Cultuur aan de basis

 Meer samenwerking en kennisdeling 

tussen MRA-partners op het gebied van 

kunst, cultuur en erfgoed

• Hoe kunnen we samenwerking tussen de 

MRA- partners op cultuur- en erfgoedbeleid 

op deelregionaal niveau bevorderen?

• Hoe kunnen de MRA-partners meer van 

elkaar leren op het gebied van cultuur- en 

erfgoedbeleid?

 Meer regionale culturele samenwerking en 

uitwisseling in de culturele sector

• Hoe kunnen we samenwerking tussen cultu-

rele instellingen en nieuwe initiatieven binnen 

de MRA bevorderen?

 Beschikbaarheid van data, informatie en 

gegevens over kunst, cultuur en erfgoed 

bevorderen

• Hoe kunnen we data en informatie over kunst, 

cultuur en erfgoed in de MRA zo goed moge-

lijk verzamelen en ontsluiten?

 Bereikbaarheid van kunst, cultuur en  

erfgoed optimaliseren

• Hoe kunnen we de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van cultureel aanbod in de 

regio bevorderen?

 Herkenbaarheid en zichtbaarheid van 

kunst, cultuur en erfgoed (marketing en  

promotie) bevorderen

• Hoe brengen we het unieke en onderschei-

dende culturele aanbod in de regio zo goed 

mogelijk onder de aandacht bij inwoners en 

bezoekers van de MRA?

 Inclusiviteit in het aanbod van kunst,  

cultuur en erfgoed bevorderen

• Hoe kunnen we het culturele aanbod in de 

MRA zo toegankelijk mogelijk maken en daar-

mee een zo breed mogelijk publiek bereiken?

 Zichtbaarheid van de unieke collecties van 

musea bevorderen

• Hoe kunnen we de unieke collecties in de 

regionale museumdepots sterker verbinden 

met de regionale identiteiten van de MRA en 

ontsluiten voor meer inwoners en bezoekers 

op meerdere locaties in de MRA?

 Cultuureducatie bevorderen

• Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen  

binnen de MRA in het onderwijs kunnen 

genieten van een goed (kwalitatief hoogwaar-

dig) programma cultuureducatie?

 Talentontwikkeling bevorderen

• Hoe kunnen we komen tot een volwaardige 

ketenbenadering van talentontwikkeling op 

regionaal niveau?

 Broedplaatsen creëren en behouden

• Hoe kunnen we de ruimte die de MRA biedt 

zo optimaal mogelijk benutten voor cultureel 

en creatief talent? 

 Een duurzame cultuursector bevorderen

• Hoe kunnen we de milieu- en klimaatbelasting 

van culturele instellingen en evenementen in 

de MRA verlagen?

 

 

 Een heldere visie ontwikkelen op de  

waarde van cultuurhistorie en erfgoed

• Hoe kunnen we op een toegankelijke manier 

inzicht geven in de waarde van cultuurhistorie 

en erfgoed in de MRA?

 Het landschap verbinden aan de cultuur-

historische waarden van de regio

• Hoe kunnen we de diverse landschappen van 

de MRA als cultuur(historische) dragers ver-

ankeren zodat deze als basis kunnen dienen 

voor de economische positionering van de 

MRA en richting kunnen geven aan ruimtelijke 

ontwikkelingen?

 Herbestemming van gebouwd erfgoed 

faciliteren en bevorderen

• Hoe kunnen we leegstand en verwaarlozing 

van gebouwd erfgoed in de MRA voorkomen 

en een duurzame herbestemming van deze 

objecten bevorderen?

Opgaven programmalijnen

Uitvoeringsagenda Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 2019 - Metropoolregio Amsterdam

Meer samenwerking en kennisdeling tussen 

MRA-partners op het gebied van kunst, 

cultuur en erfgoed  

- We gaan de samenwerking tussen de  

  MRA-partners op cultuur- en erfgoedbeleid  

  op deelregionaal niveau bevorderen.  

- De MRA-partners gaan meer van elkaar leren  

  op het gebied van cultuur- en erfgoedbeleid? 

Meer regionale culturele samenwerking en  

uitwisseling in de culturele sector  

- We gaan samenwerking tussen culturele  

  instellingen en nieuwe initiatieven binnen de  

  MRA bevorderen.  

Beschikbaarheid van data, informatie en 

gegevens over kunst, cultuur en erfgoed 

bevorderen  

- We gaan data en informatie over kunst,   

  cultuur en erfgoed in de MRA zo goed  

  mogelijk verzamelen en ontsluiten.  

Cultuureducatie bevorderen  

- We gaan ervoor zorgen dat alle kinderen binnen de  

  MRA in het onderwijs kunnen genieten van een  

  goed (kwalitatief hoogwaardig) programma voor  

  cultuureducatie.  

Talentontwikkeling bevorderen  

- We komen tot een volwaardige ketenbenadering  

  van talentontwikkeling op regionaal niveau. 

Broedplaatsen creëren en behouden  

- We gaan de ruimte die de MRA biedt zo optimaal  

  mogelijk benutten voor cultureel en creatief talent. 

Een duurzame cultuursector bevorderen  

- We gaan de de milieu- en klimaatbelasting van  

  culturele instellingen en evenementen in de MRA  

  verlagen.

Toegang tot kunst, cultuur en erfgoed 

optimaliseren  

- We gaan de customer journey tot het    
  Cultuur aanbod in de regio bevorderen.  
Herkenbaarheid en zichtbaarheid van kunst, 

cultuur en erfgoed (marketing en promotie) 

bevorderen  

- We gaan het unieke en onderscheidende  
  culturele aanbod in de regio zo goed  
  mogelijk onder de aandacht brengen bij  
  inwoners en bezoekers van de MRA. 
Inclusiviteit in het aanbod van kunst,  

cultuur en erfgoed bevorderen  

- We gaan het culturele aanbod in de MRA zo  
  toegankelijk mogelijk maken en daarmee  
  een zo breed mogelijk publiek bereiken. 
Zichtbaarheid van de unieke collecties van 

musea bevorderen  

- We gaan de unieke collecties in de  
  regionale museumdepots sterker verbinden  
  met de regionale identiteiten van de MRA  
  en ontsluiten voor meer inwoners en  
  bezoekers op meerdere locaties in de MRA.  

 

Een heldere visie ontwikkelen op de waarde van 

cultuurhistorie en erfgoed  

- We gaan op een toegankelijke manier inzicht  

  geven in de waarde van cultuurhistorie en 

  erfgoed in de MRA.  

Het landschap verbinden aan de cultuur- 

historische waarden van de regio  

- We gaan de diverse landschappen van de MRA  

  als cultuur(historische) dragers verankeren zodat  

  deze als basis kunnen dienen voor de  

  economische positionering van de MRA en    

  ruimtelijke ontwikkelingen 

Herbestemming van gebouwd erfgoed faciliteren 

en bevorderen 

- We gaan leegstand en verwaarlozing van  

  gebouwd erfgoed in de MRA voorkomen en een  

  duurzame herbestemming van deze objecten  

  bevorderen. 

Project Verbetering Customer 
Journey Cultuur MRA 2019 



 

Zitten ambtelijk werkgroepoverleg voor en coördineren 

uitvoering van programma. Bereiden bestuurlijk overleg 

voor en schakelen met bestuurlijke trekkers.

Bestaat uit ambtelijke vertegenwoordiging van de 

deelnemende overheden. Komt tweemaandelijks bijeen 

en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

programma. 

Zitten bestuurlijk overleg voor en zijn zowel intern, als 

extern bestuurlijk vertegenwoordigers van het 

programma Kunst, Cultuur en Erfgoed. 

Bestaat uit bestuurders uit deelnemende overheden. 

Komt tweejaarlijks bijeen om de voortgang van de 

samenwerking te monitoren en de werkplannen en de 

begroting goed te keuren. 

Bestuurlijk verantwoordelijk en 

coördinerend in relatie tot de uitvoering 

van acties binnen de programmalijn. 

Koppelen voortgang terug in bestuurlijk 

overleg. 

Voert regie en bewaakt samenhang 

van uitvoering van acties binnen de 

programmalijnen. Elk lid van de 

kerngroep is mede-ambtelijk trekker 

van een programmalijn en koppelt 

aan bestuurlijk trekkers van de 

programmalijn de voortgang van de 

uitvoering terug. 

Mede-verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de acties per 

programmalijn en stuurt samen met 

lid kerngroep zijn of haar bestuurder 

aan. 

Bestuurlijk Ambtelijk

Michiel de Graef 
Provincie Noord-Holland

Araf Ahmadali 
Gemeente Amsterdam

Jack van der Hoek 
Provincie Noord-Holland

Touria Meliani 
Gemeente Amsterdam

Bestuurlijk Overleg Werkgroep

11. Cultuureducatie 

12. Vervoer 

13. Talentontwikkeling

Gemeente Almere 

Gemeente Amsterdam

Jack van der Hoek 
Provincie Noord-Holland 

Michiel Rijsberman 
Provincie Flevoland

Touria Meliani 
Gemeente Amsterdam 

Wimar Jaeger  
Gooi en Vechtstreek 

Hilde van Garderen 
Gemeente Almere  

Touria Meliani 
Gemeente Amsterdam

1. Stimuleringsregeling                       

regionale samenwerking 

2. Kennisdeling 

3. Cultuur congres 

4. Stimuleringsregeling 

culturele instellingen  

5. Database 

6. Monitoring

Provincie Noord-Holland 

Provincie Flevoland

7. Bereikbaarheid 

8. Cultuurimpuls Haarlem en 

marketing 

9. Goochem  

10. Collectiemobiliteit

Gemeente Amsterdam 

Gooi en Vechtstreek 

14. Broedplaatsen 

15. Duurzaamheid

Gemeente Haarlem 

Gemeente Lelystad

Marie-Thérèse Meijs 
Gemeente Haarlem 

Peter Schot 
Gemeente Lelystad 

16. Waardenkaart 

17. Curator 

18. Loods herbestemmingen 

Gemeente Zaanstad 

Provincie Noord-Holland

Sanna Munnikendam 
Gemeente Zaanstad  

Jack van der Hoek 
Provincie Noord-Holland

Kerngroep 

Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, Gemeente Zaanstad

Samenwerking Toegankelijkheid Cultuur aan de basis ErfgoedRuimte

Governance



 

Vertegenwoordiging en deelname

Bestuurlijk

Ambtelijk

Michiel Rijsberman gedeputeerde Kunst en Cultuur provincie Flevoland

Hilde van Garderen wethouder Kunst en Cultuur gemeente Almere

Peter Schot wethouder Kunst en Cultuur gemeente Lelystad

Jan-Jaap de Kloet wethouder Wijdemeren en bestuurlijk trekker Cultuur Erfgoed Recreatie  

 en Toerisme (CERT) Gooi en Vechtstreek

Herbert Raat wethouder Kunst en Cultuur gemeente Amstelveen

Derk Reneman wethouder Cultuurbeleid gemeente Haarlemmermeer

Marie-Thérèse Meijs wethouder Cultuur gemeente Haarlem

Jeroen Verwoort wethouder Kunst en Cultuur gemeente Velsen

Sanna Munnikendam wethouder Cultuur gemeente Zaanstad

Eveline Tijmstra wethouder Kunst en Cultuur gemeente Purmerend

Vincent Tuijp wethouder Cultuur gemeente Edam-Volendam

Touria Meliani wethouder Kunst en Cultuur gemeente Amsterdam

Jack van der Hoek gedeputeerde Cultuur provincie Noord-Holland

Samenwerking

Uitvoering Regeling Stimulering 

(deel)regionale samenwerking 

culturele infrastructuur 

gemeenten Noord-Holland 

2019 

Kennisuitwisselingstraject 

Kunst, Cultuur & Erfgoed 

partners MRA 2019

Cultuurcongres Metropoolregio 

Amsterdam 2019 

Verkenning Stimulerings-

regeling regionale 

samenwerking Cultuur MRA 

Ontwikkeling (online) database 

Kunst, Cultuur & Erfgoed MRA 

& Monitor 2019

Project Verbetering Customer 

Journey Cultuur MRA 2019 

Project cultuurmarketing MRA 

2019  

Doorontwikkeling 

cultuurmarketing Goochem 

Toegankelijkheid

Cultuur aan de basis

Verkenning samenwerking 

cultuureducatie MRA 2019 

Project Vervoer 

Cultuureducatie MRA 2019

Erfgoed

Ruimte

Samenwerking Broed- 

plaatsen(beleid) MRA 2019  

Project Duurzaamheid en 

cultuur MRA 2019 

Ontwikkeling cultuurhistorische 

waardenkaart MRA 2019

Kwartiermaker 

Landschapscurator MRA  

2019 

Loods herbestemmingen 

monumenten 

Provincie Noord-Holland

Haarlem, Amsterdam, Provincie Noord-Holland

Amsterdam, Zaanstad, Lelystad, Provincie Flevoland, Haarlem, Amsterdam 
Marketing

Provincie Noord-Holland, Amsterdam, Provincie Flevoland, Amstelland-

Meerlanden, IJmond

Provincie Noord-Holland, Amsterdam, Zaanstad, Amsterdam Marketing

Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, MRA-Bureau, Almere, Amsterdam 

Marketing

Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, MRA-Bureau, Almere, Haarlem, 

Amsterdam Marketing

Amsterdam Marketing, Amsterdam, MRA-Bureau, Almere, Haarlem

Amsterdam, Velsen, Purmerend, Lelystad, Almere, Provincie Noord-Holland

Amsterdam, Almere, Provincie Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Provincie 

Noord-Holland

Almere, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam

Haarlem, Provincie Noord-Holland, Zaanstad, Amsterdam

Werkgroep Erfgoed (Amsterdam, Haarlemmermeer, IJmond, Purmerend, 

Provincie Noord-Holland, Zaanstad)

MRA-Bureau, Provincie Noord-Holland, Werkgroep Erfgoed

Provincie Noord-Holland

Marja Ruigrok



 

Uitvoering 2019

februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Samenwerking

Uitvoering Regeling Stimulering 

(deel)regionale samenwerking 

culturele infrastructuur 

gemeenten Noord-Holland 

2019 

Kennisuitwisselingstraject Kunst, 

Cultuur & Erfgoed partners 

MRA 2019

Cultuurcongres Metropoolregio 

Amsterdam 2019 

Verkenning Stimulerings-

regeling regionale 

samenwerking Cultuur MRA 

Ontwikkeling (online) database 

Kunst, Cultuur & Erfgoed MRA 

& Monitor 2019

Project Verbetering Customer 

Journey Cultuur MRA 2019  

Project cultuurmarketing MRA 

2019  

Doorontwikkeling 

cultuurmarketing Goochem 

Toegankelijkheid



 

februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Cultuur aan de basis

Erfgoed

Ruimte

Verkenning samenwerking 

cultuureducatie MRA 2019 

Project Vervoer Cultuureducatie 

MRA 2019

Samenwerking Broed- 

plaatsen(beleid) MRA 2019  

Project Duurzaamheid en 

cultuur MRA 2019 

Ontwikkeling cultuurhistorische 

waardenkaart MRA 2019

Kwartiermaker 

Landschapscurator MRA  

2019 

Loods herbestemmingen 

monumenten 

Uitvoering 2019



Financieel kader 2019

* Betreft regeling voor heel Noord-Holland waar ook MRA-gemeenten binnen de provincie gebruik van kunnen maken  

** Betreft inzet capaciteit 

*** Exclusief P.M. posten en inzet capaciteit van partners programma voor uitvoering. Een voorstel voor additionele bijdragen van de partners voor 

uitvoering (zoals boven weergegeven wordt voorbereid voor besluitvorming in het PHO van 28 februari as.

Actie Begroot Financier(s) Bijdragen Financiers()

Uitvoering Regeling 

Stimulering (deel)regionale 

samenwerking culturele 

infrastructuur gemeenten 

Noord-Holland 2019*

€ 106.000 Provincie Noord-Holland € 106.000

Kennisuitwisselingstraject 

Kunst, Cultuur & Erfgoed 

partners MRA 2019

€ 3.000 Partners programma  
Kunst, Cultuur en Erfgoed 
MRA

€ 3.000

Cultuurcongres 

Metropoolregio Amsterdam 

2019 

€ 45.000 Partners programma  
Kunst, Cultuur en Erfgoed 
MRA

€ 15.000

MRA | Platform Economie € 15.000

Rabobank € 15.000

Verkenning Stimulerings-

regeling regionale 

samenwerking Cultuur MRA 

€ 25.000 Partners programma  
Kunst, Cultuur en Erfgoed 
MRA

€ 25.000

Ontwikkeling (online) 

database Kunst, Cultuur & 

Erfgoed MRA 2019

€ 50.000* Provincie Noord-Holland € 20.000

Gemeente Amsterdam € 10.000

Amsterdam Marketing € 20.000

Samenwerking

Actie Begroot Financier(s) Bijdragen Financiers()

Project Verbetering 

Customer Journey Cultuur 

MRA 2019 

€ 125.000 MRA | Platform Economie € 50.000

Ministerie van OCW € 25.000

Vervoersbedrijf € 50.000

Project cultuurmarketing 

MRA 2019

- Onderdeel Jaarplan 2019 
Toerisme in de MRA 2025

-

Doorontwikkeling 

cultuurmarketing Goochem 

2018-2019 

P.M. Amsterdam Marketing P.M.

Actie Begroot Financier(s) Bijdragen Financiers()

Proeftuin cultuureducatie 

MRA 2019

€ 20.000 Ministerie van OCW € 10.000

Fonds Cultuurparticipatie € 10.000

Project Vervoer 

Cultuureducatie MRA 2019

€ 100.000 Ministerie van OCW € 65.000

Prins Bernhard Cultuur 
Fonds

€ 25.000

Fonds Cultuurparticipatie € 10.000

Toegankelijkheid

Cultuur aan de basis

Actie Begroot Financier(s) Bijdragen Financiers()

Samenwerking 

Broedplaatsen(beleid) MRA 

2019

P.M. Gemeente Amsterdam P.M.

Project Duurzaamheid en 

cultuur MRA 2019

€ 90.000 Gemeente Haarlem € 22.500

Gemeente Amsterdam € 22.500

MRA | Platform Ruimte - 

Duurzaamheid

€ 45.000

Ruimte

Actie Begroot Financier(s) Bijdragen Financiers()

Doorontwikkeling 

cultuurhistorische 

waardenkaart MRA 2019

€ 50.000 MRA | Platform Ruimte - 

Landschap

€ 50.000

Loods herbestemmingen 

monumenten* 

€ 100.000 Provincie Noord-Holland € 100.000

Erfgoed

Begroot Financier(s) Bijdragen Financiers()

TOTAAL*** € 714.000 Divers € 714.000

MRA | Platform Economie MRA | Platform Ruimte


