
 

Betr.: Art. 45 vragen  

Onderwerp: Help Zwolse kunstenaars aan ruimte! 

Datum: 11 maart 2021 

Indieners: PvdA en D66 

 

De kunst- en cultuursector in Zwolle heeft het net als in de rest van Nederland zwaar. Aan de 

ene kant zitten veel culturele ondernemers financieel in zwaar weer, maar aan de andere 

kant zien we ook een gebrek aan betaalbare ruimte. Ruimtes om in te creëren als te 

exposeren. Ze hebben letterlijk meer ruimte nodig. 

 

Al in 2017 is er een behoefte-onderzoek gedaan (“Behoefteverkenning Starters en Startups 

Creatieve industrie”). Op eerdere navraag van de PvdA en D66 zou de uitwerking van dit 

behoefteonderzoek eind 2019 worden gedeeld met de raad en de stad. Dat werd uitgesteld 

en later werd het vanwege corona gekoppeld aan het nieuw op te stellen cultuurbeleid. Op 

zich niet raar, maar dat betekende verder uitstel. Het is inmiddels maart 2021; de PvdA en 

D66 horen van diverse makers dat het nog steeds moeilijk is aan een betaalbare ruimte te 

komen. En ondertussen maken de gevolgen van corona de situatie er alleen maar lastiger 

op. Zo loopt bijvoorbeeld de wachtlijst voor atelierruimte bij Stichting Ateliers Zwolle steeds 

verder op. Bestaande creatieve plekken verdwijnen en het is onduidelijk hoeveel en in welke 

prijscategorie er plekken bij kunnen komen. 

 

Een belangrijke waarneming uit het behoefte-onderzoek van 2017 is onderstaande: 

“De ondernemers in de creatieve industrie die vanuit hun vakgebied andersoortige ruimte 

nodig hebben dan een ‘kantoor’-faciliteit, hebben meer moeite hun weg te vinden en lijken 

vast te lopen op de zakelijke markt. Deze groepen hebben doorgaans meer ruimte nodig of 

specifieke (productie)voorzieningen. Deze groepen hebben vaak minder of onzekerder 

inkomenspotentieel. Een dilemma is ook het moeten investeren in specifieke voorzieningen 

in relatie tot tijdelijke beschikbaarheid van ruimtes. Deze doelgroepen betreffen vooral de 

subsector Kunsten, o.a. muziek, maar ook bijvoorbeeld de beroepsgroep fotografen en 

‘makers’.  

Met de signalen uit de stad komen de fracties van de PvdA en D66 tot onderstaande vragen: 

 

1. Wat heeft het college tot nu toe gedaan met de uitkomsten van het behoeftenonderzoek 

uit 2017? 

2. Wat is – naast corona – de reden dat het zo lang duurt voordat het zogeheten 

‘accommodatiebeleid’ van de gemeente is opgesteld? 

3. Is het college op de hoogte van de nijpende situatie en oplopende wachtlijsten als het gaat 

om het vinden van betaalbare ruimtes voor kunst- en cultuurmakers? 

4. Wat kunnen ruimtezoekende kunstenaars in Zwolle op korte termijn verwachten van dit 

college als het gaat om het beschikbaar maken van betaalbare expositie- dan wel 

andersoortige benodigde ruimte? 
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