
 

27 augustus 2015 

 

Aan de leden en steunfractieleden van de gemeenteraad Zaanstad 

 
Als toekomstige gebruikers van het Cultuurcluster, hebben overeenstemming bereikt over de keuze 
van een adviseur om ons in de komende fase te begeleiden. Dit bureau 4 Advies, zal ons adviseren 
bij het voorlopig ontwerp van de bouw en de bijbehorende organisatie tbv beheer en exploitatie. Wij 
verwachten over een paar maanden met een gezamenlijke presentatie te kunnen komen aan de raad. 
Inmiddels voelen wij ons ook “uitgenodigd”, te reageren op het pamflet van de referendum-
initiatiefgroep. (flyer is opgenomen als bijlage) 
 
 
 

Reactie op pamflet “Kultuurklutser” 
 

 

In de Zaanse brievenbussen verschijnt op dit moment een flyer van KULTUURKLUTSER die 

oproept te stemmen tegen het Cultuurcluster. 

 

We hebben al heel wat van dit initiatief voorbij zien komen. Op zich prima. Iedereen heeft 

recht op een eigen mening. Maar het is wel belangrijk je mening te vormen op basis van 

de juiste feiten. En de flyer laat weer eens zien dat mensen opgeroepen worden zich tegen 

het Cultuurcluster te keren op basis van onjuistheden. 

 

Dit zetten we graag recht. 

Om te beginnen reageren we graag op de argumenten uit de flyer (maar we hebben er 

meer): 

de bouwkosten minstens 30 miljoen zijn 

Het cultuurcluster kost veel geld. Maar niet de 30 miljoen die veelal wordt genoemd. Dat 

bedrag is namelijk inclusief een fietsenstalling, een Kiss & Ride, fietspaden en een toegang 

voor trouwauto's. De algemene infrastructuur voor Inverdan zeg maar. Cultuurcluster zelf is 

geraamd op 23 miljoen. 

 

de jaarlijkse exploitatiekosten zijn minimaal € 2.5 miljoen voor komende 50 jaar 

Dit is hetzelfde als 2x 30 miljoen noemen. Want in de exploitatiekosten zit ook de huur, de 

terugbetaling van de eerder genoemde bouwkosten. Feitelijke bedragen: kosten voor huur 

en beheer zijn geraamd op 2,3 miljoen per jaar. Dekking:  1 miljoen uit de huidige bijdragen 

van de instellingen voor huur en beheer. De overige 1,3 miljoen is extra subsidie. 

Grotendeels was dit al gereserveerd voor het eerdere plan: De Bieb boven het Spoor. 

 

cultuurclusters elders jaarlijks forste verliezen lijden 

Er zijn inderdaad cultuurclusters in andere gemeenten die kampen met tekorten in de 

exploitatie. We proberen vooral goed te leren van die voorbeelden om de risico’s zo klein 

mogelijk te houden. De gemeente is hierin een goede, constructief meedenkende partner. 

We hebben allen hetzelfde doel: zo calculeren dat de risico’s zo klein mogelijk zijn. 

 

er al meer dan genoeg op de Zaanse cultuur bezuinigd is 

Daar zijn we het helemaal mee eens. Daarom zijn we ook blij met deze extra investering in 



 

cultuur. Let op het woord 'extra', want dit loopt buiten het cultuurbudget om. Overigens een 

budget dat nog steeds zeer bescheiden is vergeleken met andere gemeenten. 

 

er al bibliotheken en buurthuizen verdwenen zijn 

Het is steeds lastiger subsidies te krijgen voor monofuncties. Gebouwen 'open houden' lukt 

vaak alleen met vrijwilligers. Dat ervaren wij zelf ook bij bv Podium de Flux en FluXus. Dat 

punt spreekt juist vóór een Cultuurcluster. Samen hebben we meer overlevingskansen. Het 

Cultuurcluster versterkt onze strategische positie op de lange termijn. Bezuinigen op de 

gebruikers, betekent problemen met de financiering van het cultuurcluster. 

 

Zaanstad meer is dan alleen 'Inverdan' en 

cultuur over heel Zaanstad verspreid moet zijn 

Het is waar, cultuurgebouwen verspreid over de stad, geeft op meerdere plaatsen 

levendigheid. Kijken we echter naar de huidige situatie dan draagt elke gebouw, met een 

relatief kleine, eigen functie, maar beperkt bij aan die levendigheid. Zie ook het argument 

hierboven. De overlevingskansen zijn beperkter. 

 

Met de realisatie van het cultuurcluster wordt voorzien in een kwalitatief goede 

infrastructuur voor verschillende culturele functies in Zaanstad. Die infrastructuur biedt 

zowel klanten als huidige en toekomstige gebruikers de goede voorwaarden om op een of 

andere wijze deel te nemen aan of geconfronteerd te worden met cultuur.  

 

verhuizing culturele instellingen onder subsidiedwang past niet in democratisch land 

Subsidie “stuurt”, maar van subsidiedwang is geen sprake. Alle betrokkenen staan positief 

tegenover het Cultuurcluster. De Bieb, Het Filmhuis De Fabiek, FluXus, De Flux, Zaanradio en 

Babel hebben besloten naar een spraakmakend Cultuurgebouw te gaan, om naast onze 

bestaande functies samen en met anderen extra kansen voor cultuur te creëren.  

 

We lichten met genoegen onze reactie toe. 

Vincent Kruger (de Flux) 

Jelle Linnekamp (Zaanradio) 

Robert Lenerink (Babel) 

Parwin Mirrahimy (De Fabriek) 

Marga Rosier (De Bieb) 

Harrie Swinkels (FluXus) 

 

 

contact: Harrie Swinkels;  hswinkels@fluxus.nl / tel 06 21848954 

  



 

 



 

 


