
  
 Secretariaat: Mevr. M. Blanken 
 Van Polanenstraat 10 Hendrik-Ido-
Ambacht 
  
 info@beeldenparkdrechtoevers.nl 
 www.beeldenparkdrechtoevers.nl 
  
 Rabobank NL60RABO0397647565 
 KvK. Rotterdam 41122201 

 
 

Papendrecht, juni 2021        

 

1%-regeling overheid t.b.v. de verhoging van de kwaliteit van de buitenruimte 

 

Geachte voorzitters van de politieke partijen , 

 

Mede door de corona-crisis zijn mensen zich veel bewuster geworden van het feit dat het goed is voor 

lichaam en geest om naar buiten te gaan om te wandelen, te sporten of te recreëren. 

 

Hierdoor hebben wij ook vastgesteld dat de kwaliteit van de buitenruimte vaak te wensen over laat.  

Er is steeds minder geld beschikbaar voor dit doel en dat heeft geleid tot deze achteruitgang. 

 

Dit heeft betrekking op het onderhoud ervan, maar ook op kunst die de kwaliteit van onze 

leefomgeving wezenlijk kan verbeteren en de aantrekkelijkheid voor bewoners en bedrijven kan 

verhogen. 

Uiteraard kost dit geld en dat blijkt vaak een lastig onderwerp te zijn. 

De vraag is of dit ook op andere manier gefinancierd kan worden. 

 

Na diverse gesprekken over dit onderwerp zijn wij tot de conclusie gekomen dat het mogelijk moet 

zijn om de financiering op een alternatieve wijze te realiseren. 

 

In de vorige eeuw werd veel gebruik gemaakt van de zogenaamde 1%-regeling.  

Dit kwam er in het kort op neer dat gemeenten bij realisatie van een nieuw gebouw er voor zorgden 

dat de ontwikkelaar 1% of 1,5% van de bouwsom reserveerde voor de decoratieve aankleding van het 

gebouw. In de praktijk werd er voor dat bedrag vaak een kunstwerk geplaatst bij het gebouw.  

De regeling is nog steeds van kracht maar wordt helaas bijna niet meer toegepast. 

 

Zie ook de tekst uit Wikipedia hieronder. 

 

Wij willen u nu het volgende vragen: 

1. Maak vanaf nu weer optimaal gebruik van deze regeling, hij is niet voor niets in het leven 

geroepen! 

2. Voor het beschikbaar gekomen bedrag kan uiteraard, zoals voorheen, de aanschaf van een 

kunstwerk worden gefinancierd. Dit kunstwerk zou dan niet per definitie bij het nieuwe 

gebouw geplaatst hoeven worden, maar zou ook elders in de gemeente een plaats kunnen 

krijgen. 

3. Daarnaast zouden deze middelen ook breder ingezet kunnen worden om de kwaliteit van de 

buitenruimte in de gemeente te verhogen. 

4. Graag zouden wij zien dat u hiervoor een paragraaf opneemt in uw verkiezingsprogramma of 

in ieder geval dit voorstel serieus in de gemeenteraad zult willen bespreken en vervolgens over 

te gaan tot een positieve besluitvorming. 

 

Bij voorbaat heel veel dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Beeldenpark Drechtoevers 

Bas den Hartog 

Voorzitter 
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Tekst uit Wikipedia: 

De percentageregeling voor beeldende kunst is een Nederlandse regeling die inhoudt dat bij 

nieuwbouw, verbouw of koop van rijksgebouwen door of in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, 

kunst zal worden toegepast. De regeling wordt toegepast indien de totale bouwkosten groter zijn dan € 

1.000.000,-. Gemeenten en provincies kennen vaak vergelijkbare regelingen ter bevordering van de 

kunst in of bij hun gebouwen.  

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken] 

In 1951 werd op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de kern van 

de huidige percentageregeling voor gebouwen in beheer van de Rijksgebouwendienst vastgesteld. 

Voor de decoratieve aankleding van belangrijke, representatieve gebouwen werd voortaan 1,5 % van 

de nieuwbouwsom gereserveerd.[1] De Rijksoverheid preciseerde en actualiseerde de regeling voor de 

eerste keer in 1963 via de officiële brochure Decoratieve aankleding van rijksgebouwen en scholen 

(uitgave ministerie van OK&W). In 1974 werd door de Raad van Cultuur voor de minister van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) het Rapport van de studiecommissie 

Percentageregelingen opgesteld. Als vervolg daarop werd door de minister de Werkgroep Beeldende 

Kunst Rijksgebouwen in het leven geroepen (Commissie Gruijters), die in 1977 de Nota Kunst bij 

Rijksgebouwen presenteerde. De toepassing van de Rijksregeling werd daarmee verbreed. Deze opzet 

van de Rijksregeling is tot op heden min of meer ongewijzigd in stand gebleven. De uitwerking van de 

Percentageregeling is het meest recent in 2009 beschreven in het handboek Percentageregeling 

beeldende kunst versie 1.1. Het percentage staat niet meer vast op 1 of 1,5%, maar is gekoppeld aan 

de omvang van de bouwsom. 

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de percentageregeling is het resultaat (ruim 2500 

kunstwerken) vastgelegd in het boek In Opdracht[2] 
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