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Voorwoord
Provincies en kiezen in cultuurbeleid
Kiezen in cultuurbeleid. Aangespoord door dit thema zijn
twaalf provincies aan de slag gegaan om de betekenis van
kunst en cultuur in het provinciaal beleid te verdiepen en te
versterken. Het resultaat zoals verwoord in deze publicatie
biedt een indruk van de rijkdom en diversiteit in twaalf
provincies en bevestigt tegelijkertijd het belang van eenheid.

De rijkdom van diversiteit
Deze publicatie is de vierde op rij waarin de provincies met
verhalen, feiten en cijfers inzicht geven in het cultuurbeleid van de
provincies. Uit de publicatie blijkt wederom dat elke
provincie in Nederland vorm en inhoud geeft aan een eigen
kunst en cultuurbeleid. Uitgaande van de kenmerken van de
betreffende provincie, de bestuurlijke visie, de specifieke kunst en
cultuur en de afspraken met de andere overheden investeren
provincies in de culturele infrastructuur. De resultaten van deze
provinciale inzet laten een grote culturele rijkdom zien waarop
we trots en zuinig moeten zijn. Tot in de haarvaten van Nederland
wordt aan kunst en cultuur gedaan en provincies spelen daarin
zowel financieel als inhoudelijk een steeds belangrijker rol.
Het is bijzonder om te zien dat provincies in hun verscheidenheid
in inzet voor kunst en cultuur spiegelen aan de kenmerken van
hun provincie. In elke provincie weerspiegelt een eigen
culturele identiteit, die niet statisch of kunstmatig is, maar juist
levend en inspirerend. Het is ook goed om te zien dat steeds
meer provincies samen met de gemeenten hun schouders
zetten onder het kunst en cultuurbeleid. Uit de gegevens blijkt dat
het cultuurbeleid zich uitstrekt van media tot bibliotheken, van
archieven tot archeologie, van streektaal tot theater, van beeldende kunst tot cultuureducatie en amateurkunst en daar blijft het
niet bij. Binnen de provincies wordt kunst en cultuur steeds meer
in relatie gebracht met andere provinciale thema’s zoals ruimtelijke
ordening, jeugdbeleid en economische ontwikkeling.
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Uit de rijkdom van kunst en cultuur in Nederland blijkt de
noodzaak en de waarde van cultuurbeleid en van de provincies.
Uit deze rijkdom groeit ook de kracht van een gezamenlijke
positionering: Kiezen in Cultuurbeleid

Het belang van eenheid
Het IPO startte begin 2005 een discussie over de gezamenlijke
positie van provincies in kunst en cultuurbeleid. Het project heet
"kiezen in cultuurbeleid" en kent een serie activiteiten van werkconferenties en interviews tot en met de IPO Jaarconferentie in
september 2005. Gezamenlijk hebben de provincies gekozen
voor die onderdelen die naadloos aansluiten bij de positie van
provincies als middenbestuur en hun deskundigheid op het
gebied van de regionale culturele infrastructuur. De resultaten,
verwoord in een pamflet met de onderwerpen en provinciale
rol in cultuurbeleid zijn opgenomen in het eerste deel van
deze publicatie. Het pamflet vormt het vertrekpunt voor de
gezamenlijke provinciale ‘cultuuragenda’ voor de komende jaren
en versterkt de profilering van de provincies naar
gemeenten, het rijk en de culturele instellingen.
Jan Franssen
Voorzitter IPO

De provincies

Kiezen in cultuurbeleid
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Kiezen in cultuurbeleid
Nieuwe positie provincies in cultuurbeleid
Eind 2004 constateerden de twaalf provincies dat het tijd was
om de positie van provincies in het cultuurbeleid opnieuw te
definiëren. Niet dat het slecht ging, maar het provinciale
kunst- en cultuurbeleid is in de afgelopen tien jaar breder en
diverser geworden. Tegelijkertijd zijn op verschillende onderwerpen van cultuurbeleid langlopende afspraken met de andere
overheden gemaakt. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan het
actieprogramma cultuurbereik en de begeleiding van de veranderingen in de bibliotheeksector. Die veelheid aan onderwerpen,
rollen en afspraken worden voortvarend opgepakt en uitgevoerd
door de provincies. De behoefte om de positie opnieuw te
definiëren kwam dan ook voort uit de wens om de sterke kanten
van het provinciale cultuurbeleid uit de veelheid te destilleren en
deze sterke kanten meer dan tot nu toe tot uitgangspunt te
maken bij de inzet van de twaalf provincies samen naar het rijk, de
gemeenten en de culturele infrastructuur. Besloten werd om tijd
en geld voor het project vrij te maken en in februari 2005 ging
het project Kiezen in Cultuurbeleid van start.

beperkte zich tot de ondersteuning van de distributie en
spreiding van kunst en cultuur in de provincie. Elk scenario bracht
een specifieke rol van de twaalf provincies met zich mee en
leidde tot andere gezamenlijk te behartigen belangen. De scenario’s
zijn ingevuld en bediscussieerd tijdens een bijeenkomst in
Utrecht in maart 2005. Dat is de bijeenkomst waar Hans van
Maanen in zijn interview in deze publicatie naar verwijst. In april
werd een tweede discussiebijeenkomst georganiseerd, waar dit
keer gedeputeerden en een vertegenwoordiger van het ministerie
van OCW spraken over hun visie op provincies en cultuurbeleid.
De uitkomsten van de antwoorden op de vragenlijst, de
interviews, de literatuur en de opbrengst van beide bijeenkomsten,
werden verwerkt in een beschrijving van een dwarsdoorsnede
van het cultuurbeleid van de twaalf provincies, de opvattingen en
keuzes en de daaruit voortkomende gezamenlijke posities en
belangen. Over deze beschrijving heeft wederom discussie
plaatsgevonden, waarin werd gekozen voor de drie rollen van
provincies in cultuurbeleid. De uitkomsten van die discussie zijn
terug te lezen in het pamflet ‘Kiezen in Cultuurbeleid’.

Als eerste stap is een groot aantal vertegenwoordigers van kunst
en cultuur, overheid, wetenschap en andere instellingen
benaderd om, met hulp van een vragenlijst, een visie te geven op
de inhoud van het provinciaal cultuurbeleid en de positie
van de provincies daarin. Naast de vragenlijst is een aantal
gedeputeerden geïnterviewd en hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van culturele instellingen. De
literatuur die er is over provincies en cultuurbeleid en de provincies
als middenbestuur, is verzameld en tijdens het project gebruikt.
Met deze gegevens en de kennis die er was over de invulling van
het cultuurbeleid door de individuele provincies zijn vier scenario’s
van provinciaal cultuurbeleid ontwikkeld. De scenario’s werden
gesymboliseerd door dieren: de krokodil stond voor de inspiratie
door historie, de veelvraat voor alles doen en alles moeten, de
kameleon voor de integratie van cultuurbeleid in andere beleidsthema’s, zoals de ruimtelijke ordening en de wandelende tak

Vlak voor de zomer kregen Raijmakers en Hofmeester de
opdracht tot het samenstellen van een publicatie over provincies
en cultuurbeleid en de resultaten van het project Kiezen in
Cultuurbeleid. Deze publicatie vormt de vierde in een reeks,
die in 1994 is begonnen. Raijmakers en Hofmeester hebben het
beleid van de twaalf provincies in kaart gebracht, geanalyseerd
en vergelijkbaar gemaakt. Ook zijn zij op stap gegaan met het
pamflet Kiezen in Cultuurbeleid. Zeer bewust (maar ook een
beetje eng) hebben we gekozen voor te interviewen personen
die niet per se positief reageren, van wie het belang een ander
kan zijn en die, juist daarom, redelijk frank en vrij zouden
reageren. Ook zijn verschillende vertegenwoordigers van de
culturele instellingen gevraagd om een schriftelijke reactie op het
pamflet Kiezen in Cultuurbeleid. Samen met een aantal
citaten uit de eerste vragenronde in maart 2005 zijn die
reacties in dit deel van de publicatie opgenomen en ondersteunen

Marijke Brouwer - Directeur Museum Het Valkhof/Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam
Kans voor de provincies in de archeologische monumentenzorg. De nieuwe monumentenwet is in behandeling en de
rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid voor de archeologische monumentenzorg grotendeels aan de provincies overgedragen. Dat biedt de provincies een prachtige kans de zorg voor het archeologisch erfgoed nieuwe dimensies te geven. In
de eerste plaats gaat het dan natuurlijk om bescherming bij bodemverstoringen. Maar daar houdt het niet bij op. Zodra
archeologische monumenten, roerende en onroerende, eenmaal uit hun beschermende omgeving tevoorschijn zijn gekomen,
begint de zorg voor goede opslag, conservering, restauratie, documentatie, wetenschappelijk onderzoek en publicatie. De
archeologie vult de geschreven bronnen aan, sterker nog, het verhaal van hoe de mensen vroeger leefden, wordt grotendeels
door de archeologie verteld. De provincie kan ervoor zorgen dat die kennis niet fragmentarisch en binnenskamers blijft, maar
leidt tot verhalen waarmee de burger het verleden van zichzelf en zijn omgeving kan begrijpen, en van daaruit ook zelf kan
onderzoeken.
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of weerspreken de uitkomsten van Kiezen in Cultuurbeleid.
Het IPO presenteert de publicatie Kiezen in Cultuurbeleid op de
jaarconferentie, die dit jaar geheel in het teken staat van kunst en
cultuur.
Klaar zijn we echter niet, dat zou ook niet goed zijn. De inhoud
van het pamflet vormt het vertrekpunt voor de inzet van het
Interprovinciaal Overleg bij het behartigen van de belangen van
de provincies in cultuurbeleid, zoals recent in de opstelling over
de door het ministerie van OCW voorgestelde wijzigingen in de
cultuurnotasystematiek. Maar deze systematiek is natuurlijk niet
het enige onderwerp dat onze belangen raakt. Op basis van het
pamflet zullen de gezamenlijke provincies de prioriteiten bepalen
voor de inzet van het IPO in de komende jaren. Op welke
onderwerpen nemen de provincies het initiatief, welke thema’s
willen wij samen met het rijk en gemeenten oppakken en hoe
willen wij dat doen, welke inzet kan de culturele infrastructuur van
ons verwachten? De inhoud van het pamflet Kiezen in
Cultuurbeleid en de reacties op deze inhoud vormen de afronding
van een keuzeproces, maar zijn tegelijkertijd stimulans voor een
verdere zelfbewuste profilering van het provinciale kunst- en
cultuurbeleid.

Het Pamflet
De provinciale agenda in kunst- en cultuurbeleid
2006 en verder
In het kunst- en cultuurbeleid van de twaalf provincies staat de
waarde van kunst en cultuur voorop. Samen met het rijk en de
gemeenten zijn de provincies verantwoordelijk voor de culturele
infrastructuur in Nederland. Binnen die verantwoordelijkheid
hebben provincies een eigen positie.
Waar het rijk en de gemeenten hun budget vastzetten in de
exploitatie van culturele instellingen, landelijke fondsen en culturele
accommodaties, kenmerken provincies zich door een grotere
wendbaarheid en keuzevrijheid in de inzet van het beschikbare
budget en instrumenten van cultuurbeleid. Provincies zijn de
makelaar of de schakel in het kunst- en cultuurbeleid in
Nederland. Zij kunnen door hun zicht op de kunst en cultuur en
hun wendbaarheid vernieuwing en ontwikkeling signaleren en
faciliteren.
De twaalf provincies hebben in 2005 de sterke kanten van hun
positie in het kunst- en cultuurbeleid opnieuw gedefinieerd. Deze
sterke kanten, beschreven in drie rollen, vormen de uitgangspunten
voor de agenda voor 2006 en verder: Kiezen in Cultuurbeleid.
1. De basis van een provinciaal kunst- en cultuurbeleid
De provincies zijn de deskundigen op het terrein van de regionale
culturele infrastructuur. Alle provincies investeren in de ontwikkeling
van die regionale culturele infrastructuur en elke provincie kiest
daarbij voor aanvullende aandacht voor een aantal provinciespecifieke onderdelen van kunst en cultuur.

Leo van der Meer - Directeur landelijke Stichting Beeldende Amateurkunst
Na sport is amateurkunst veruit de meest beoefende vrijde tijdsbesteding. Ruim 6 miljoen Nederlanders besteden wekelijks
minstens een uur aan zingen, schilderen, toneel spelen, schrijven, fotograferen, dansen of aan een andere vorm van
kunstbeoefening. Ze doen dat in hun directe omgeving en ontvangen vaak financiële of facilitaire ondersteuning van de
gemeente. Er zijn echter ook activiteiten die het lokale niveau overstijgen: het trainen van middenkader, het entameren van
grotere podia of exposities, het organiseren van specifieke themabijeenkomsten. Voor dergelijke activiteiten is provinciale
ondersteuning onontbeerlijk. Ook bij het bemiddelen, het uitwisselen en het op elkaar afstemmen van lokale activiteiten kan de
provincie een belangrijke rol spelen. Gelukkig beschikken de meeste provincies over een stichting kunst & cultuur die de
ondersteuning van amateurkunst in zijn takenpakket heeft. Van oudsher is hierbij de ondersteuning van toneel- en muziekbeoefening ruim vertegenwoordigd en ook de dans krijgt van lieverlee meer aandacht. Dat ligt ook wel een beetje voor de hand:
het zijn podiumkunsten, die gemakkelijk over het voetlicht treden en duidelijk zichtbaar zijn in het maatschappelijk culturele
leven. En in principe worden hiermee in ieder geval al de helft van de amateur-kunstenaars indirect ondersteund. Voor de andere
3 miljoen ziet het beeld er aanzienlijk soberder uit. Slechts een klein aantal provinciale instellingen ondersteunt ook de
individuele kunstvormen als schilderen of beeldhouwen, filmen of fotograferen, quilten of schrijven. Toch
hebben ook die kunstenaars behoefte aan ondersteuning in de vorm van bovenplaatselijke podia, coördinatie en uitwisseling,
kadertraining of andere gespecialiseerde activiteiten die de grenzen van de gemeente overschrijden. Ze beoefenen hun kunst
met dezelfde passie als hun collega’s op de podia. Ze zijn wat stiller misschien dan musici en toneelspelers. Hun vraag om
ondersteuning klinkt wat zachter. Maar hij is er wel! En ook zij verdienen het om gehoord en ondersteund te worden door de
provinciale instellingen voor kunst & cultuur.
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De provincie voert wettelijke taken uit (zorgplicht regionale
omroep, ondersteunende rol kleine gemeenten in de monumentenzorg, bescherming van archeologie bij bodemverstoringen) en is
een belangrijke partner voor het rijk en de (grote) gemeenten
binnen de afspraken van het cultuurconvenant, het archiefconvenant,
de herstructurering van bibliotheken en binnen de programma’s
cultuurbereik (en educatie) en beeldende kunst en vormgeving.
Provincies zorgen voor de ondersteuning in de regionale kunst
en cultuur.
Alle provincies geven inhoud aan deze taak in cultuureducatie,
cultureel erfgoed, amateurkunst en bibliotheken. Een groot deel
van de provincies investeert in de ondersteuning van de
beeldende kunst en de kunstenaars en de netwerken van podia
en filmhuizen. Voor de uitvoering van deze taken subsidiëren
provincies provinciale stichtingen voor kunst en cultuur, erfgoedhuizen en provinciale bibliotheekcentrales. Meer vernieuwing en
kwaliteitsontwikkeling in de ondersteuning van de regionale
culturele infrastructuur is een belangrijk gezamenlijk aandachtspunt. Provincies zorgen ervoor dat kunst en cultuur van goede
kwaliteit zich verspreiden tot in de haarvaten van alle regio’s in
Nederland. Provincies zorgen ervoor dat provinciale stichtingen
voor kunst en cultuur, erfgoedhuizen en bibliotheekcentrales zich
meer kunnen positioneren tussen de landelijke ondersteuningsstructuur en de lokale instellingen. Ook de provinciale ondersteuningsinstellingen dragen bij aan de schakelfunctie van
provincies in de culturele infrastructuur in Nederland.

De gezamenlijke provincies benadrukken hun positie als
deskundige van de regionale culturele infrastructuur. Provincies
zijn vernieuwer, partner, verbindende kracht en werken daarbij
flexibel, integraal en vernieuwend.
De twaalf provincies willen hun rol als vernieuwer, ontwikkelaar
en verbindende kracht vorm geven samen met provinciale
stichtingen voor kunst en cultuur, erfgoedhuizen en bibliotheekcentrales. De profilering van de instellingen zal daardoor
veranderen en versterken. De positie van de provinciale ondersteuningsstructuur binnen het bestel krijgt meer ‘smoel’.
Provincies zijn de bindende kracht in kunst- en cultuurbeleid.
Provincies signaleren ontwikkelingen in kunst en cultuur op lokale
en regionale schaal en vertegenwoordigen die op een landelijk
niveau. Andersom vertalen provincies landelijke ontwikkelingen
en rijksbeleid naar de culturele infrastructuur in de regio. Bij het
schakelen van landelijk naar lokaal en vice versa zijn het de
provincies die de ontwikkelingen in kunst en cultuur in verbinding
kunnen brengen met andere maatschappelijke onderwerpen en
sectoren.
Provincies stimuleren gemeenten tot een goed kunst- en cultuurbeleid en tot samenwerking in de regio. Grotere steden zijn
hierin partner, kleinere gemeenten eerder doelgroep van beleid.
De gezamenlijke gemeenten, de culturele infrastructuur en alle
provincies hebben belang bij gemeenten die hun verantwoordelijkheid nemen in cultuurbeleid.

Bert Looper - Directeur Historisch Centrum Overijssel
De kern van het provinciale beleid bestaat uit het in verband brengen van cultuur met de belangrijke provinciale thema's
(ruimtelijke ontwikkeling, economie en sociale ontwikkeling). Het is zaak de cultuur hierbij niet te behandelen zoals het vaak
met de 1-procentregeling gaat - oh ja, de kunst nog - maar cultuurbeleid in verband te brengen met de actuele vragen binnen de
provinciale beleidsterreinen. Om maar enkele voorbeelden te noemen: wat betekent cultuur voor de dynamische groep
studenten en jonge ondernemers die nieuwe ondernemende samenwerkingsverbanden aangaan, waarbij een hoge immateriële
waarde van belang wordtgeacht? Wat betekent cultuur voor het ondernemerschap van de 21e eeuw; kan cultuur een rol spelen
in het tot stand brengen van nieuwe ontmoetingen? Het provinciale cultuurbeleid is het antwoord op deze actuele maatschappelijke, politieke en economische vragen. Het provinciale cultuurbeleid stimuleert het debat over de grote thema's (relatie
cultuurhistorie/landschappelijke ontwikkeling; spanningsveld historische identiteit/demografische ontwikkelingen, enz.). Op
grond van deze uitgangspunten kan de provincie zowel structureel als incidenteel cultuurbeleid entameren. Het is al wel duidelijk
dat in het aanleggen van een structurele culturele infrastructuur terughoudendheid geboden is. Immers, alleen die structurele
voorzieningen zijn interessant die ook structureel input kunnen leveren aan de grote provinciale taakvelden. Daarnaast zou de
provincie zeer flexibel - en ruimhartig - moeten zijn in het stimuleren van culturele initiatieven die tijdelijk/incidenteel relevant
zijn voor beleidsthema's. De tendens is echter dat provincies zich verschansen in de constructies die historisch zijn gegroeid.
Het gaat dan bijna altijd om de structurele voorzieningen waarbij de relevantie voor de specifieke provinciale beleidsterreinen
al niet meer als criterium geldt. Om cultuur een vitaal en innoverend onderdeel van de samenleving te laten zijn, is het opentrekken van deze structuren geboden en is een verschuiving van middelen naar incidentele stimulering wenselijk.
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Lydia Jongmans - Beleidsmedewerker cultuur VNG (voorjaar 2005)
De provincies zouden naar mijn mening op alle cultuurterreinen beleid moeten voeren. Ter vergelijking: bij de gemeenten
hebben wij een ringenmodel voor gemeentelijk cultuurbeleid ontwikkeld, met taken die verschillen naar gelang de grootte van
een gemeente. Bij de provincies zou ik echter zeggen: mocht de schaal voor een bepaalde taak te klein zijn, dan zouden
provincies voor dat onderdeel kunnen samenwerken. De provincies zouden ook zoveel mogelijk dwarsverbanden (amateurkunst, bereik en educatie) moeten ontwikkelen. Dit natuurlijk wel afhankelijk van het te bedienen gebied en afgestemd op de
ontwikkelingen binnen gemeenten. Evenals de gemeenten zouden de provincies kunst en cultuur allereerst als waarde op
zichzelf moeten onderkennen en vervolgens benutten bij meer algemene thema's. Bij gemeenten hebben wij daarbij twee grote
richtingen: stedelijk belang en maatschappelijk belang. Die thema's die provincies noemen zijn nagenoeg hetzelfde als het
grotestedenbeleid. Maar ook daar wordt steeds meer onderkend dat er naast en in relatie tot de genoemde pijlers (sociaal,
fysiek en economisch) ook een culturele pijler moet zijn. In de taakverdeling tussen de overheden zijn er twee belangrijke
hoofdstromingen: rijk/indirecte steunfunctie, provincie/directe steunfunctie en gemeente/uitvoering en daarnaast rijk/aanbod,
provincie/distributie en gemeente/afname. Voor de lokale culturele instellingen is de directe steunfunctie zeer waardevol,
bijvoorbeeld de provinciale museumconsulenten zijn al jaren goed bezig. De distributie biedt een diffuser beeld. Daar zouden
provincies nog eens naar kunnen kijken. Verder is het aan te bevelen dat provincies die instellingen bekostigen die van waarde
zijn voor de provinciale identiteit, bijvoorbeeld de regionale omroep, het provinciale museum en idealiter ook grootschalige
provinciale podiumkunstinstellingen (samen met het rijk en de vestigingsplaats), zoals een orkest, een repertoiretoneelgezelschap, het jeugdtheater en een dansvoorziening. Voorts zie ik een belangrijke taak bij stimulering, ontwikkeling en bevordering
van samenwerking. Hiertoe kunnen ook de kleinschalige podiumkunsten, festivals en dergelijke worden gerekend. De provinciale prioriteit zou moeten liggen bij de ondersteuning, waarbij overigens binnen en buiten de kunst en cultuur naar verbanden
kan worden gezocht.
Een goed cultuurbeleid van gemeenten maakt dat provincies
zich kunnen specialiseren en zich kunnen ontwikkelen op de
kracht van het middenbestuur in cultuurbeleid.
Als regionale gebiedsautoriteit in kunst- en cultuurbeleid hebben
de provincies belang bij een goed gemeentelijk kunst- en
cultuurbeleid. Voor de grote steden zijn wij partner, de kleinere
gemeenten zijn eerder doelgroep. Wij vragen gemeenten hun
verantwoordelijkheid te nemen voor de lokale kunst en cultuur.
Wij willen dat bereiken in samenwerking met de VNG.
Door hun schaal en de flexibiliteit van de budgetten voor kunst en
cultuur, spelen provincies een belangrijke rol als vernieuwer en
relatiebemiddelaar in de regionale culturele infrastructuur.
De provincies stimuleren de vorming van netwerken van instellingen,
initiatieven en gemeenten en zorgen voor informatie-uitwisseling
en het signaleren en agenderen van nieuwe ontwikkelingen in de
culturele infrastructuur.
De provincies kiezen daarom voor een flexibele, integrale en
vernieuwende werkwijze in de ontwikkeling van cultuurbeleid, de
provincie is door haar schaal en positie als middenbestuur bij
uitstek in staat tot programmatisch werken.
Door hun posities zijn de provincies bij uitstek in staat tot
integrale programmatische werkwijzen en het begeleiden
van vernieuwingsprocessen in samenwerking met gemeenten, het rijk en de culturele sector.
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In de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de culturele
infrastructuur in Nederland zetten de twaalf provincies deze
posities in. Provincies zijn hier ook op aan te spreken.
Andersom verwachten de provincies dat binnen de nieuwe
cultuurnotasystematiek en de overige afspraken tussen de
overheden de provinciale posities als vanzelfsprekend de
ruimte krijgen. Zonder deze posities verdwijnt het kraakbeen van het kunst- en cultuurbeleid in Nederland.
2. Regionale identiteit in een (inter)nationaal perspectief
Dorpen, steden en regio’s hebben een eigen identiteit, een eigen
profiel bestaande uit (authentieke en bedachte) elementen als
ligging en geschiedenis, samenstelling van de bevolking, taal,
kenmerken en vormgeving van de bebouwing, bedrijvigheid,
landschappelijke kenmerken, voorzieningen, gebruiken en
verhalen, toekomstbeelden en dromen.
De regionale identiteit is de culturele biografie en de verwachte
levensloop van een streek, regio of provincie. Het gaat om objectieve gegevens, maar evenzeer om de verhalen en de beelden.
Het gaat om het gebruiken van wat was, voor nu en de toekomst.
Provincies zijn bij uitstek deskundig om de regionale identiteit als
uitgangspunt te nemen voor of een plek te geven in het cultuurbeleid. De regionale identiteit (die ook grootstedelijke kenmerken
heeft) krijgt vorm in keuzes in cultuurbeleid: monumentenzorg,
archeologie, regionale omroep, beeldende kunst en vormgeving,
podiumkunsten. Nadrukkelijk moet worden gesteld dat het hier

niet gaat om alleen het behoud van tradities en het oude. De
regionale identiteit wordt vooral ingezet voor het vormgeven van
het heden en de toekomst. De identiteit wordt voor een groot
deel bepaald door de cultuur, en de kunsten bieden een reflectie,
een commentaar of een tegenwicht op die identiteit. Deze ontwikkeling past bij de provincie als ‘oude bestuurslaag’, maar toont
ook het hedendaagse ambitieuze gezicht van de provincie door
regionale identiteit ver voorbij provincialisme te brengen. De
spanning tussen het verleden, de behoefte aan herkenning door
de bevolking en de inzet van de hedendaagse kunsten dagen uit.
Het zoeken naar de combinatie van ambitie en draagvlak past bij
een (inter)nationale profilering van de provincie en rechtvaardigt
de betrokkenheid van kunstenaars en wetenschappers.
De provincies zijn de ideale partner om de regionale identiteit vorm te geven en verbindingen te leggen met andere
overheden, culturele infrastructuur en maatschappelijke
vraagstukken. Provincies kunnen, als middenbestuur, de
nieuwe invloeden in kunst en cultuur koppelen aan de meer
traditionele invulling van culturele identiteit en zo de spanning zichtbaar maken tussen het verleden en de verwachte
toekomst.Provincies zijn de aangewezen bestuurslaag om
regionale identiteit op een Europese agenda te krijgen.
Provincies hebben er belang bij dat zij de ruimte krijgen om
juist op dit thema kunst en cultuur te programmeren en
deze programmering te koppelen aan een (inter)nationale
ambitie.
3. De culturele dimensie in de economische ontwikkeling, in
de ruimtelijke kwaliteit en in sociale vraagstukken.
Een flexibel en integraal cultuurbeleid legt relaties met thema’s
waaraan provincies invulling geven. Cultuurbeleid kan bijdragen
aan het behalen van bijvoorbeeld economische of sociale

doelstellingen. Cultuurbeleid kan helpen bij het geven van
antwoorden op vragen in bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening
(de definiëring van ruimtelijke kwaliteit) en cultuurbeleid kan de
culturele dimensie binnen provinciale vraagstukken aanwijzen en
verder ontwikkelen.
Deze ontwikkelingen zijn op dit moment bij alle provincies
zichtbaar. De ontwikkeling van cultuurbeleid in relatie tot economische vraagstukken (creatieve economie, kunstvakonderwijs en
vitale steden, culturele bedrijvigheid in het middensegment,
kwaliteit van het vestigingklimaat en vergroten van de innovatieve
slagkracht van de provincie). De ontwikkeling van cultuurbeleid
in relatie tot ruimtelijke vraagstukken (definiëren en bewaken van
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, inhoud geven aan
ontwikkelingsgerichte planologie, reanimatie van industrieel en
agrarisch erfgoed, culturele dimensie in streekplannen, kunst en
openbare ruimte). En de culturele dimensie in sociaal beleid
(deelname van inwoners aan de samenleving, waaronder kunst
en cultuur, en het stimuleren van de kwaliteitsverbetering van die
samenleving).
Doel is om vanuit de eigen kracht van kunst en cultuur de
ontwikkeling in andere domeinen te beïnvloeden en bij te dragen
aan het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken
waarin de provincie een rol speelt of ambieert.
Provincies zijn de aangewezen bestuurslaag om kunst en
cultuur in relatie te brengen met andere beleidsthema’s en
daarop integrale programma’s te ontwikkelen. Provincies
hebben een belang bij samenwerking met rijk en steden
voor programma’s voor de ontwikkeling van creatieve
economie en culturele bedrijvigheid, cultuur en ruimtelijke
kwaliteit en cultuurdeelname en maatschappelijke ontwikkeling.

Wilfried Lentz - Directeur Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR)
Het stedelijk landschap laat zich als beeld niet meer definiëren door harde grenzen en de aloude tegenstelling stad en land.
Steden groeien naar elkaar toe. Het landelijk gebied dat in de overheidsplannen moest openblijven, wordt sluipenderwijs
ingenomen door tal van stedelijke, door de markteconomie en de mobiliteit gestuurde functies. Steden klonteren aaneen tot
agglomeraties. Stadsplanning moet door bestuurders en ontwerpers op de schaal van de regio opnieuw worden uitgevonden.
Metaforen, zoals parkstad, netwerkstad en zuidvleugel, leven echter nog niet bij het grote publiek. Ook bestuurlijk zijn dit
geen duidelijke entiteiten. Oude representaties van het landschap beheersen nog het collectieve geheugen. Er ontstaan nu op
regionale schaal nieuwe vragen naar identiteit en er is behoefte aan beelden waarmee het landschap opnieuw kan worden
geïnterpreteerd. Het landschap en de representatie daarvan is een onderwerp waar beeldend kunstenaars zich door de eeuwen heen mee hebben beziggehouden. De beroemde Nederlandse landschapschilderkunst uit de 17e en de 19e eeuw en de
20e-eeuwse documentairefotografie, hebben het landschap op een sublieme wijze overdraagbaar gemaakt en vereeuwigd
voor volgende generaties. Hoe zouden we het Nederlandse landschap in het begin van de 21e eeuw opnieuw kunnen lezen en
beleven? Bij deze vragen naar identiteit is de creatieve inbreng van kunstenaars en onderzoekers onmisbaar.
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Verlokken en verleiden

Ronald Bandell
Ronald Bandell heeft in het verleden diverse functies bekleed bij de overheid, waaronder die van Hoofd afdeling
Molukkers van het ministerie van CRM. Sinds 1977 was hij achtereenvolgens burgemeester van Moordrecht,
Papendrecht en Alkmaar. Sinds 2000 is hij burgemeester van Dordrecht. Hij bekleedt een aantal nevenfuncties,
onder meer op het terrein van asielzoekers en integratie, veiligheid en politiesamenwerking.
U bent burgemeester van, een middelgrote stad (120.000 inwoners) met een behoorlijk compleet cultuurbeleid.
Wat is het belang van kunst en cultuur?
In een globaliserende wereld hebben mensen heel veel behoefte aan roots. Sinterklaas wordt, in tegenstelling tot wat
men zo’n 20 jaar geleden dacht, gevierd als nooit te voren, met alle tradities die daarbij horen. En hoeveel moeite ik
ook heb met de hele commerciële uitbating: ook het oranjegevoel leeft onder de mensen. De interesse in de roots zie
je ook terug in de aandacht voor monumenten en voor geschiedenis, en die is niet alleen hoog intellectueel, maar
ook heel basaal. In die zin vind ik het laatste deel van de IPO-notitie ook heel interessant.
De Dordtse binnenstad is eigenlijk één groot archeologisch museum, en zodra er in de grond wordt gewroet dan zie
je honderden, duizenden mensen kijken. Mensen zijn nieuwsgierig: hoe zat het nou in het verleden. En daarop wordt
veel meer ingespeeld dan vroeger. De stadsarcheoloog organiseert rondleidingen, we plaatsen borden bij zo’n archeologisch onderzoeksterrein met uitleg over wat er gebeurt. Vroeger was publiek alleen maar lastig. Er werden zeilen
opgehangen, men mocht vooral niet zien wat daar achter allemaal gebeurde. Bij de archieven zie je hetzelfde.
Binnenkort wordt in Dordrecht het depot voor het archief, de Dordrechtse musea en het archeologisch centrum geopend. Een fantastisch depot, technisch en klimatologisch het modernste van West-Europa. Het is gebouwd op een
industrieterrein en toen het bijna klaar was is daar een open dag gehouden. Let op, er zat dus nog niets in en toch
kwamen daar meer dan duizend mensen naar die afgelegen plek, om even te kijken waar de Dordtse ‘schatten’
zullen worden bewaard.
Cultuur is dus belangrijk voor het ervaren van onze roots?
Er is natuurlijk meer: helemaal aan andere kant van dat spectrum heb je de vernieuwing, de provocatie, het
voorhouden van de spiegel. Dan heb je het over de kunsten of Cultuur met een hoofdletter. Ik ben liefhebber van de
cantates van Bach, dat past bij mijn leeftijd, maar ik heb laatst de Dance Parade in Rotterdam bijgewoond.
Helemaal mijn wereld niet, maar het is goed je daar eens in te verdiepen, je onder te dompelen in een andere
subcultuur. Dan zie je heel boeiende dingen gebeuren. Cultuur houdt je wakker, het houdt je bij de les, het is soms
confronterend, soms ook gewoon alleen maar leuk.
Vindt u het ook belangrijk dat het dicht bij de mensen komt?
Ja absoluut. Neem nou het project van het Dordrechts Museum, waarbij inwoners van Dordrecht een stem mochten
uitbrengen op hun favoriete kunstwerk. Daar zijn allerlei mensen uit alle lagen van de bevolking op afgekomen, ook
bewoners van het woonwagenkamp. Prachtig, die waren in het Dordrechts Museum en ineens was het hun museum
geworden. Dat vind ik fascinerend.
Er zijn grote actieplannen cultuurbereik en educatieve programma’s en daarmee wordt ook veel tot stand
gebracht. Toch is het vaak één persoon in een stad of dorp die de drijvende kracht vormt voor bijzonder beleid.
Ja, dat onderschrijf ik. Waarom loopt het bij ons op een heleboel terreinen gewoon goed? Omdat de directeur van
het archief en de directeur van de Dordtse musea het heel goed met elkaar kunnen vinden, omdat we ook een heel
inspirerend hoofd monumentenzorg en archeologie hebben.
Een aantal jaren terug hebben we ontdekt dat een groot deel van onze Turkse inwoners afkomstig zijn uit een bepaalde
plaats in Anatolië. Het archief was bezig met ‘oral history’, het bewaren van verhalen. Daar hoorde natuurlijk ook
de verhalen van deze Turken bij. Dat is een heel project geworden: zo zijn Turkse jongeren uit Dordrecht daar naar
toe gegaan om foto’s te maken en die schitterende foto’s zijn tentoongesteld in het Dordrechts Museum. Bij de opening van die tentoonstelling was het bomvol, allemaal Turkse mensen Hoeveel zouden daar anders van in het museum komen?
12

Nu waren ze er. En ook bij de open dag van de archieven: ze waren er, want nu horen ze erbij, het is ook van hun.
Ander voorbeeld. We hadden een stille disco in de tuin van het museum aan het slot van de monumentendag. Het
was fascinerend om te zien wat voor mensen daarop dan afkomen.
Nu proberen we ons weer wat meer te richten op de Antilliaanse bevolkingsgroep. De eerste Antilliaanse galerie in
Nederland is gevestigd in Dordrecht en die is ook opgenomen in het Kunstrondje Dordrecht. En dan is het ook weer
de kunst om de Nederlandse mensen te inspireren om daarvan kennis te nemen, want niet iedereen staat ervoor
open. Allemaal heel belangrijk in een stad als Dordrecht, die met zo’n 30 procent allochtone inwoners, een
multiculturele samenleving vormt.
Is het een taak van de overheid om deze extra dimensie aan het cultuurbeleid te geven? Om die groepen te
bereiken die niet vanzelf met kunst in aanraking komen?
Met enige regelmaat voeren we hier discussies over de reikwijdte van overheidsbemoeienis, sturingsmiddelen,
prestatieafspraken, enzovoorts, onlangs nog in relatie tot bijvoorbeeld de bibliotheek. Maar daar liggen in mijn ogen
nog een paar ideologische vragen vóór. Het gaat om wat we als overheid willen bereiken. Waarom zijn die bibliotheken ooit subject geworden van overheidsbemoeienis, waarom hebben we dat niet gelaten aan de boekwinkel, de
parochie, de sigarenboer, noem maar op. Dat was omdat we vonden dat dit een bijdrage kon leveren aan de
ontwikkeling van het volk. De volksontwikkeling, dáár ging het om. Die woorden mag je tegenwoordig haast niet
meer gebruiken, maar ik vind die volksontwikkeling heel wezenlijk. We zijn tegenwoordig geneigd om te denken dat
het ‘erreicht’ is, dat het geen onderhoud behoeft, of dat de markt het wel overneemt.
Terug naar de Paasheuvel?
Nee, maar anno 2005 moeten we wel stimuleren dat er in de programmering van Kunstmin, de schouwburg, ook
een paar leuke, kwalitatief goede avonden zijn voor Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse mensen, noem maar op. Een
hiphopgroep uit Casablanca zorgt voor een volle zaal met jonge mensen, van wie veel Marokkaans. En zo moeten
ze ervaren: ‘Hé, Kunstmin is ook voor ons’. Je moet ze als ware verleiden, verlokken, bij de hand nemen.
Stelling: een gemeente van de omvang van Dordrecht kan het eigenlijk wel zelf. Natuurlijk zijn er ook de
inspanningen van het rijk. Maar waarvoor is dan de provincie nodig? Ze moeten altijd zo nodig, die provincies.
Voor een deel is dat ook zo en ik zeg ook wel eens tegen het IPO: ‘Zit daar toch eens wat meer ontspannen in, je
moet niet voortdurend roepen dat er echt PROVINCIALE TAKEN, met hoofdletters, zijn." Dan moet je dat allemaal
weer bewijzen en rollen zoeken, en dan voel je je weer gepasseerd als het rijk rechtstreeks zaken doet met gemeenten.
Dat is allemaal zo krampachtig. Wij moeten toch eigenlijk met z’n allen streven naar een meer ontspannen samenleving. Maar je zult mij toch ook niet horen zeggen: ‘Waar bemoeit de provincie zich mee’. Ik vind het belangrijk om
in je gemeente commitment op te bouwen met je provincie. Ik heb bijvoorbeeld in Noord-Holland gezien, met name
rond Amsterdam, hoe ontwikkelingen werden vlotgetrokken omdat Patijn, destijds burgemeester in Amsterdam, en
Van Kemenade als commissaris van de koningin, elkaar vonden, gingen kijken vanuit hun verantwoordelijkheden
naar wat ze konden doen om elkaar te helpen.
En als ik in de notitie ‘Kiezen in Cultuurbeleid’ zie staan: ‘De provincie is deskundig op het terrein van de regionale
culturele infrastructuur’, dan zeg ik: ‘Dat is dus ook zo, en dat is belangrijk’. Dordrecht en de andere Drechtsteden
samen liggen in een heel apart gebied, met twee groene vleugels, er is hier een stukje ‘bible belt’ en de strengste
school op religieus gebied is gevestigd in Rotterdam-Zuid. Er is in deze omgeving dan ook een rijke korentraditie; de
koordichtheid is uitzonderlijk. De provincie sluit daarbij aan met een project ‘Vox’. Via het matchingprincipe: de
provincie geeft een bedrag per inwoner en de gezamenlijke gemeenten moeten dit dan ook doen. Je ziet dan dat er,
en in sommige gemeenten is dat misschien wel voor het eerst, debat ontstaat over kunst en cultuur, en of dat allemaal wel moet. Dordrecht kan dan als centrumgemeente nog hier of daar een duwtje geven en ze doen allemaal
mee. Bij die gemeenten, bij de inwoners groeit de trots op de eigen koren en dat is weer belangrijk voor de nieuwe
aanwas. Dat zo’n provincie dat eigenlijk allemaal op gang brengt, dat vind ik belangrijk.
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Dus met kennis van de regionale infrastructuur kun je dicht bij de mensen stimuleren, verleiden en verlokken, en
soms domweg ook wat ondersteunen. Dan komt iets net rond, omdat de provincie ook wat betaalt en dan is het
vaak ‘kleine moeite, groot effect’. Doen we in de gemeente ook wel eens. In het kader van het bevorderen van de
sociale cohesie hebben we het wijkgericht werken. We besloten een klein bedrag beschikbaar te stellen voor het organiseren van wijkfeesten. Een gemeentelijke taak? Nou nee. Maar wel ‘kleine moeite, groot effect’: we hebben wel 100
straatfeesten gehad. Dat zie je de provincie dus ook doen en dat is niet altijd spectaculair. Maar met kennis van de
regio kun je aansluiten bij de mensen, hen stimuleren.
Ik geloof erg in educatie, in volksontwikkeling. Mensen moeten kansen krijgen en keuzen kunnen maken, en niet
alleen maar met de hamburger voor de buis zakken. Een paar keer per jaar is natuurlijk prima, maar ze moeten
geïnformeerd zijn en weten dat ze ook voor iets anders kunnen kiezen, iets anders kunnen doen. Daartoe moet je ze
verlokken en verleiden. Maar je moet altijd kwaliteit bieden. Die foto’s uit Turkije: ze waren goed, de Hiphoppers:
eerste kwaliteit. Die koren moeten zich kunnen ontwikkelen, anders werkt het gewoon niet. Met zo’n beleid draag je
natuurlijk ook bij aan de sociale cohesie.
Nog even terug naar de notitie ‘Kiezen in Cultuurbeleid’.
Aan het begin hebben we het al even gehad over de culturele identiteit, dat gevoel voor de roots. Dat heeft in
Friesland natuurlijk een veel grote impact dan hier, Zuid-Holland is niets, wel Rotterdam en Den Haag, maar ZuidHolland niet. De provincie begrijpt dat overigens gelukkig heel goed.
In Dordrecht kennen we 116 nationaliteiten, in deze stad is de wereld in feite heel dichtbij. Het internationale
perspectief is steeds belangrijker, we hebben veel contacten, jumelages door de hele wereld. Er is bijna geen festival
meer te bedenken zonder internationale allure. Overigens kan daar de dimensie van de regionale identiteit best een
rol in spelen. Een voorbeeld is het poppenfestival van Damiët van Dalsum, daarvoor komen jonge mensen uit Polen
en Duitsland, tot en met uit Taiwan toe, omdat het zo goed is, maar ook omdat het in zo’n Hollandse omgeving
speelt: water, boten, luchten, molens, Hollandser kan haast niet.
En is de provincie daarbij dan ook belangrijk?
Ja natuurlijk, want de provincie is ook gewoon van ons, wij zijn met elkaar de stad, de regio, de provincie. We
verleiden en verlokken, maar moeten ook een aanbod hebben. En we moeten ook niet zo kinderachtig zijn. Veel
bestuurders durven niets meer, die zijn te gefascineerd door bureaucratie en regelgeving. We zijn ook zo bang om
eens te experimenteren en inherent aan experimenten is dat het ook wel eens fout kan gaan, en dat is helemaal niet
erg.
Ten slotte zou ik wat willen opmerken over wat in het laatste stukje van de IPO-notitie staat geschreven over de rol
van de culturele dimensie in economische ontwikkelingen. Ik vind het goed dat dat erin staat. Ik haal zelf altijd
Bilbao als voorbeeld aan. Ik heb dat ook gezegd in discussies, toen er werd nagedacht over de ontwikkeling van de
zuidvleugel van de randstad. Bilbao: een onbeduidend havenstadje in Baskenland tot Guggenheim er zijn museum
neerzette. Nu wil ‘tout Europa’, de hele culturele elite erheen. De spin-off van Guggenheim voor Bilbao en
omgeving is in economische zin gigantisch. Rotterdam kan trots zijn op de Erasmusbrug, de Kop van Zuid en de
Maasboulevard, fantastische stedenbouwkundige ontwikkelingen. Daarmee is toch goud te verdienen? Toerisme is
de snelst groeiende branche, nog milieuvriendelijk ook. De ‘grijze golf’ is geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis.
Wij willen daarvan een graantje meepikken. Dordt presenteert zich als stad van staat en taal. Hier is het allemaal
begonnen, in het Hofkwartier. Hier heeft de eerste vrije statenvergadering plaatsgevonden, de Dordtse Synode, hier
is besloten de bijbel in het Nederlands te vertalen, de Statenbijbel. Daarvoor bestaat ook internationaal veel belangstelling. Dat moeten we niet laten liggen.
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Ik geloof er heilig in dat wat Bilbao is gelukt, mensen te fascineren, te verleiden, een economische ontwikkeling op
gang te brengen, dat het hier in Nederland ook kan. Bekijk het maar eens puur vanuit Hollandse koopmansgeest.
Op het ogenblik is in het Dordrechts Museum een deel van de collectie van het Rijksmuseum te zien: Rijksmuseum
aan de Merwede. We hadden kunnen zeggen: ‘Moeten we dat nu wel doen, het geeft zo veel gedoe, de verzekering
alleen al’. Nee, natuurlijk moeten we dat doen. We promoten het aan alle kanten, het trekt duizenden bezoekers.
Goed voor de economie, maar wees er gewoon maar eens trots op ook. Zo’n discussie over een ingang van het
Rijksmuseum in Amsterdam, de haren rijzen je toch te berge. Wees nou gewoon trots op dat museum, op architecten
van naam die zich ermee bezig houden. Straal dat uit en hou op met dat gekissebis over een ingang. Heb oog voor
allure en doe er wat mee. Daarvan kan het rijk ook nog leren; dat gedoe met die cultuurnota en het verdelen van
die centen.
Juist op dit vlak kan de provincie, omdat die gaat over ruimtelijke ontwikkeling - streekplannen, structuurnota’s - en
meepraat over de rijksnota’s, een grote inbreng hebben. De economische waarde verbonden aan cultuurbeleid is van
onschatbare waarde. Ik meen dat echt, cultuur levert gewoon ook geld op, stimuleer daarom in die provincies ook
een paar zaken die echt excelleren, een paar highlights. Naast al die andere zaken waarover we het al hebben gehad.

Jos Wilbrink, - Directeur Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS)
Dat de provincie als middenbestuur een sterkere stimulerende rol kan spelen en zich nu als speler in de landelijke infrastructuur en als regisseur van regionaal beleid uitdrukkelijker wil profileren, is een goede zaak. De landelijke infrastructuur wordt
gedefinieerd als rijksoverheid, provincies en grote steden. Op zichzelf is een dergelijk instrumenteel kader bruikbaar, zij het
dat het gevaar dat het kader ‘doel op zichzelf’ wordt altijd op de loer ligt. Het beoogde stelsel moet wel aansluiten bij de
kunstpraktijk en ruimte bieden voor veranderingen. Wenselijk is dat beleidsmakers én praktijkdeskundigen, in casu de
provinciale steuninstellingen, in samenspraak met elkaar aan de ambities vorm en inhoud geven.
De drie geformuleerde rollen bieden daarvoor een goed raamwerk. Door de provinciale steuninstellingen stevig te
positioneren tussen de landelijke structuur en de lokale instellingen, wordt behalve praktijkkennis ook meteen de onmisbare
kunstinhoudelijke component ingebracht. Een belangrijke provinciale taak is dan ook het optimaliseren van de positie en de
slagkracht van deze instellingen. Dat kan conflicteren met andere beleidsdoelstellingen. Zo kan bijvoorbeeld het streven naar
meer ‘marktwerking’, waaraan ook deze instellingen onderworpen zijn, ten koste gaan van het streven om hun positie te
versterken. Dat vereist het vooraf doordenken van mogelijke negatieve gevolgen van beleid en het stellen van prioriteiten in
beleidsuitgangspunten. Bij het maken van degelijke afspraken tussen provincie en grote steden moet het accent liggen op de
gezamenlijke verantwoordelijkheid, uitgedrukt in concreet kunstbeleid en een gedeelde financiering. Dat geldt overigens
niet alleen voor grote steden maar ook voor kleinere gemeenten en andere bestuurlijke en maatschappelijke organisaties.
Vooral daar waar men niet gewend is de culturele factor bij het maken van beleid te betrekken. De rol van de provincie zou ruimer moeten zijn dan enkel het stimuleren van gemeenten. Beleidsontwikkeling over twaalf provincies breed kent het gevaar
van de ‘tekentafelbenadering’, het streven naar een uniform model dat altijd past, maar dat voorbij gaat aan het specifieke
karakter van de regio. Dat vraagt om maatwerk en om een nadere duiding van het begrip ‘regionale identiteit’. Bij voorkeur in
termen van ‘ontwikkelingstendensen’. De formulering van een ‘regionale identiteit’ moet niet leiden tot een statisch beeld dat
tot in lengte van dagen negatief doorwerkt, maar tot een levend beeld waarin juist de flexibiliteit en de dynamiek in de regio
worden uitgedrukt. De provincies kunnen er zeker aan bijdragen dat de regionale identiteit op de Europese agenda komt.
Daarbij is het creëren van regionaal draagvlak weliswaar mooi meegenomen, maar het is belangrijker de kunst zelf de ruimte
te bieden om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen presenteren. Internationale ambitie valt en staat met de kwaliteit van
de kunst, niet met enkel de aanwezigheid van draagvlak. De kansen om de culturele dimensie in economische ontwikkeling,
ruimtelijke kwaliteit en sociale vraagstukken in te voeren, zijn veel. Dat vereist echter wel extra aandacht voor een nadere professionalisering van de beroepsgroep kunstenaars en van sommige kunstinstellingen. Een andere voorwaarde is dat kunstenaars vanaf het begin en op een gelijkwaardig niveau als andere deskundigen, bij projecten worden betrokken.
Kortom, er liggen prachtige kansen voor de provincie; alleen een gezonde mix van inhoud en beleid levert kraakbeen op dat
soepel loopt.
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Innoveren en bewegen

Martin Berendse
Martin Berendse is sinds 2004 directeur Kunsten van het ministerie van OCW. Hij is vanaf 1998 bij het departement in dienst, eerst als hoofd beleidsontwikkeling bij de toenmalige stafdirectie Cultuurbeleid en sinds 2000 als
plaatsvervangend directeur van de directie Kunsten. Daarvoor was Martin Berendse onder meer directeur van het
Festival aan de Werf in Utrecht, directeur van Theaterwerk Nederland in Amsterdam en directeur van het Ro Theater
in Rotterdam.
De notitie van de gezamenlijke provincies.
In de 15, 20 jaar dat ik in de sector bezig ben, heb ik gaandeweg de rol van de provincies zien veranderen. Voorheen
was het zo dat Noord-Holland iets heel anders deed dan bijvoorbeeld Gelderland, Limburg of Zuid-Holland, en dat
de provincies helemaal niet kozen voor een vaste, of zelfs landelijke benadering. Ze zagen zichzelf werkelijk als een
aanvullende bestuurslaag en deden wat ze in hun situatie nodig of wenselijk achtten. Ze vervulden als het ware de
rol van libero, van twaalfde man op het veld. Dat kon heel lastig zijn, maar het was een heel helder concept, het had
ook iets heel goeds. Dat is zo langzamerhand weggeëbd. De traditionele verdeling: het rijk zorgt voor het aanbod in
de podiumkunsten, de gemeenten voor de afname, en de provincies voor de spreiding, en de tweede lijn, de steunfunctie, heeft geleidelijk aan institutionalisering in de hand gewerkt. Wat je ziet is dat de provincies op allerlei
plekken steeds meer een institutionele verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat betekent volgens mij dat provincies
nu veel minder beweeglijk zijn. Ik heb tegen de gedeputeerden cultuur onlangs bijna prikkelend gezegd, jullie
zitten ontzettend in het heden en eigenlijk, zeg ik nu heel zachtjes, bedoelde ik er tussen de regels door mee te
zeggen: misschien zitten jullie wel te veel in het verleden en jullie komen niet meer aan de toekomst toe.
Gemeenten zijn natuurlijk ongelofelijk stevig in hun cultuurbeleid. Ik heb het over de pakweg 30 grote steden. Daar
zitten heel grote belangen, zowel in de monumentenzorg, als in musea, als in podiumkunsten. Daar zit de infrastructuur. Het rijk heeft ook een stevige positie: bij de productie van kunsten, zeker op het gebied van podiumkunsten,
maar ook op het terrein van film, van beeldende kunst. En, provincies, als jullie niet uitkijken, dan zitten jullie in
plaats van daar slim tussen door te bewegen alles een beetje te kopiëren. En dan ben je de kleine aandeelhouder.
Dat kan voordelig zijn als je het verschil maakt, maar vaak komt dat niet voor. Rijk en gemeente zijn het meestal
redelijk eens.

Gitta Luiten, - Directeur Mondriaanstichting
Regio en internationale identiteit. Het buitenland wordt voor de kunsten steeds belangrijker. In discussies over cultuurbeleid
gaat het steeds vaker over het toenemende belang van aanwezigheid op het internationale podium, van internationale reputaties, van internationale netwerken. En in de beeldende kunst hebben we het dan vooral over het feit dat
slechts weinig instellingen meespelen in de wereldtop. Op grote tentoonstellingen, als de Dokumenta en de Biënnale van
Venetië, doen ‘onze’ kunstenaars het goed, maar op het niveau van instellingen gaat het minder van een leien dakje. Is dit voor
provincies eigenlijk een relevante discussie? Op het eerste gezicht misschien niet. Lokale en provinciale overheden denken
tenslotte over de eigen, regionale behoeftes. Daar doen de eisen van een internationale ‘kunstscene’ misschien niet terzake –
wat hebben die immers te maken met de voorzieningen voor de eigen burgers? Wat mij betreft zijn provincies, hoe tegenstrijdig
het misschien ook lijkt, echter cruciale spelers in de internationale kunstwereld. Als voorbeeld wil ik presentatie-instellingen en
kunstenaarsinitiatieven noemen. Deze organisaties maken met hun karakteristieke nieuwsgierigheid en snelle reactie op nieuwe
ontwikkelingen, deel uit van internationale netwerken die zeer waardevol zijn voor kunstenaars en curatoren. In de eigen provincie is de betekenis van deze organisaties, juist door hun experimentele en internationale karakter, niet altijd vanzelfsprekend.
Maar als we ons op provinciaal niveau niets aantrekken van de internationale context, zetten we onszelf en de kunst buitenspel.
Lokale, regionale en zelfs nationale kunst is een contradictio in terminis. Kunst die ertoe doet is per definitie mondiaal.
Op mondiaal niveau wordt bepaald welke kunstenaars relevant zijn voor actuele ontwikkelingen. Daarom is aansluiting met het
internationale podium zo belangrijk. Het past provincies de bijzondere plek van internationale initiatieven in de regionale
infrastructuur blijvend te erkennen.
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Als je van een aantal jaren de resultaten van de convenantbesprekingen achter elkaar legt, dan zie je het groeien
van de cofinanciering, met een ouderwets woord koppelsubsidies, waar we 20 jaar geleden heel erg van af
wilden.
Ja, dat argument wordt heel vaak gebruikt en het is goed hier nog eens te benadrukken, dat die oude koppelsubsidiesituatie echt niet lijkt op de vorm van cofinanciering zoals die er nu is. Er zijn nu maximaal drie of vier partijen bij
betrokken. Dat is toch wel iets heel anders dan dat je als Gelders Orkest jaarlijks bij 60 omliggende gemeenten moet
gaan collecteren.
Intussen is het wel zo dat je ziet dat die heldere taakafbakening niet gemaakt lijkt te kunnen worden. Dat is ook wel
begrijpelijk. Steden, ook middelgrote gemeenten, zie je een volle culturele taak voor hun rekening nemen. Steden als
Haarlem, Dordrecht, Tilburg, hebben podia en kleinschalige productie. Met name in steden waar een kunstvakopleiding is, en waar ook een echt kunstleven is, gebeurt heel veel.
De steden hebben de provincie niet nodig.
Niet noodzakelijkerwijs. Maar in z’n algemeenheid kun je zo’n uitspraak niet doen. Ik vind bijvoorbeeld dat stad en
provincie Utrecht heel slim samen opereren. Je zou kunnen zeggen: zo’n stad als Utrecht kan het allemaal best zelf
en dat is in essentie natuurlijk ook wel zo. Maar waar die belangen op stedelijk niveau zo ontzettend groot zijn en
het voor een stad vaak lastiger is om innovatieve programma’s mee mogelijk te maken, daar kan de provincie er veel
gemakkelijker op inspelen. De provincie kan ook een zeker risico in nemen, een ‘zaaier zijn’. De meerwaarde van de
provincie ligt niet het nabootsen van een klein rijkje of een grote gemeente, maar in het feit dat ze werkelijk de rol
kunnen pakken wat rijk en steden per definitie altijd wat lastiger kunnen, en dat is volgens mij toch de innovatie
zoeken. Ik zou het fantastisch vinden als de provincies het voortouw nemen in de innovatie en dat niet alleen op de
schouders van het rijk leggen.
In Brabant entameert de provincie overleg en samenwerking tussen grote steden.
Ja nou, overleggen, praten. Brabant is een provincie die in ieder geval een heel redelijke cultuurbegroting heeft en in
Brabant kun je zeggen dat de steden en de provincie het samen hebben gedaan. Ik kijk dan even alleen naar de
kunstportefeuille. In Brabant is een heel leuke eigentijdse kunstpolitiek ontstaan. Daar hebben bestuurders een rol in
gespeeld, maar ook dat Brabantse kunstleven zelf, dat de weg naar de provincie heeft gevonden. Op kunstgebied zijn
heel bijzondere dingen gebeurd en de provincie heeft, zonder dat dit bij mijn weten van te voren is uitgezet, als beleid
of strategie die steden gefaciliteerd. Vervolgens is het gesprek gekomen op ‘moeten we nu allemaal hetzelfde doen,
of is het niet beter dat de een deze accenten legt en die ander die’.De provincie heeft ook bestuurlijke power aan die
steden meegegeven, om het op de agenda te krijgen in het gesprek op rijksniveau. Je zou kunnen zeggen dat is
procesinnovatie, maar zij hebben ook veel ruimte gegeven aan ontwikkeling en vernieuwing in de kunst.
Kunstenaarsinitiatieven oppakken en een duwtje geven is ook innovatie.
Ja, dat is een wat andere opvatting van innovatie, maar dat is er ook één. Misschien is dat eigenlijk wel mijn punt:
provincies, probeer innovatie in alle facetten tot stand te brengen. En het onderscheid tussen de provincies onderling
zit hem misschien wel daarin dat dit bij de ene provincie iets totaal anders betekent dan bij de andere; dat is juist
prachtig.
Uw uitgangsstelling was: provincie zorg dat je je middelen flexibel houdt.
Hou je handen vrij, wees niet te beschroomd om ook ergens voor te gaan, als je vindt dat je ergens voor moet gaan.
Het zou mooi zijn als je flexibel zou kunnen zijn, en als je ook licht zou kunnen zijn in je besluitvorming. Zorg er nou
voor dat als je zou willen bewegen, je ook kunt bewegen. Institutionaliseer niet, maak je ‘regulatuur’ een beetje licht
en eenvoudig, hou ruimte. Ik zeg dat misschien juist wel, omdat dat ook wel tegen ons, het rijk, wordt gezegd.
Ik denk dat het voor provincies gemakkelijker is. Gemakkelijker ook dan voor de gemeenten, omdat die ook vast
zitten aan vaste en grote verplichtingen. De orkesten bijvoorbeeld staan grotendeels op de rijksbegroting en
bijvoorbeeld de schouwburgen en musea drukken zwaar op die van de gemeenten.
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Dat leidt ook tot een drie-is-teveel-gevoel.
We hebben een brief aan de kamer gestuurd over het cultuurnota-stelsel. Daarin stellen we onder meer aan de orde
dat we het als één van de belangrijkste bezwaren van het cultuurnota-stelsel ervaren dat er een soort hiërarchie in
financieringstypes wordt gevoeld. Alsof financiering door het rijk, met natuurlijk bijbehorend positief advies van de
Raad voor Cultuur, het hoogst haalbare is, de kroon op de carrière. Dat is een vergissing, dat hebben we met z’n
allen niet goed gedaan. Dat is nooit de bedoeling geweest, maar gaandeweg is die gedachte ontstaan. Provincies
spannen zich in het gesprek met het rijk soms bovenmatig in om ervoor te zorgen dat het rijk ook met iets gaat
meedoen. Dan denk ik: waarom eigenlijk?.
Jullie zeggen toch ook dat je er bent voor de topkunst?
Het rijk zorgt voor ruimte op de rijksbegroting om cultureel op internationale schaal mee te kunnen draaien. Je mag
ervan uitgaan dat waar het rijk zich mee bezig houdt, in ieder geval een kwalitatieve toets kan doorstaan. Je kunt
daar natuurlijk niet uit afleiden dat alles waar we ons niet mee bezig houden, niets is. Dat is onzin.
Waarom heeft het rijk dan het jeugdtheater niet gewoon aan de provincies gelaten?
Dat is historisch anders gegaan. Bij de grote uitruil podiumkunsten, zo’n twintig jaar geleden, is over het jeugdtheater
niet iets expliciet afgesproken. De koppelsubsidies zijn afgeschaft, wat leidde tot een ‘uitname’ van middelen uit
gemeentefondsen en in iets mindere mate uit provinciefondsen, omdat het rijk verantwoordelijk werd voor de
productie. Op basis daarvan werd het rijk voor 100 procent de financier van de regionale orkesten en podiumkunstgezelschappen. En er zijn afspraken gemaakt over aanbod, afname en spreiding.
Na een aantal jaren kwamen de jeugdtheatergezelschappen tot de conclusie dat het eigenlijk niet duidelijk was of zij
hoorden bij de productietaak van het rijk of bij de spreidingstaak van de provincies. De jeugdtheaterlobby heeft er
toen mee voor gezorgd dat de commissie-Zeevalking in het leven werd geroepen, die de Zeevalkingnorm (60%, 40%
en de huisvesting) heeft ontwikkeld. Eigenlijk in dit geval een heel slimme financieringsnorm. Die norm ligt nu nog
steeds ten grondslag aan de financiering van het Nederlandse jeugdtheater. Wat zie je nu, als je heel eerlijk bent? Die
norm heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat wanneer ergens een probleem was, dat er ook weer naar een oplossing werd gezocht. Toen bijvoorbeeld Teneeter werd opgeheven is via die lijn Kwatta in het leven geroepen. Je zou
kunnen zeggen dat die norm de spreiding van het jeugdtheater dus borgt. Maar tegelijkertijd gaat het nu wringen,
ervaart de jeugdtheatersector die norm als een ‘glazen plafond’. Heel simpel als voorbeeld: de norm-Zeevalking
houdt helemaal geen rekening met spelen in grote zalen, spelen op heel verschillende plekken en op heel verschillende manieren.
Stel nou, dat je (een bijna theoretische) vraag aan provincieland zou kunnen stellen: je stelt je kunst voor kinderen,
jongeren ten doel, hoe zou je dat dan in de komende tien jaar willen doen? Door je af te vragen hoe ook weer de
Zeevalkingnorm in elkaar stak, die dan uit te voeren, en misschien nog een goede steunfunctie op het gebied van
cultuureducatie in stand te houden? Dan voer je het ‘heden’ netjes uit met een sterke reminiscentie naar het
verleden. Of zou je er veel opener in moeten staan? Zou het niet goed zijn om misschien eens iets heel anders te
verzinnen?
En jongeren zijn belangrijk?
Ja natuurlijk. Kijk nou eens horizontaal door dat hele cultuurveld. Waar is nou overheidsbemoeienis nodig om ervoor
te zorgen dat er een dynamische en levende cultuur in een land blijft. Als in het antwoord op die vraag de nieuwe
generatie, hetzij als maker, hetzij als publiek niet voorkomt, dan ben je volgens mij niet bezig om je op de toekomst
te richten. En de provincie kan dat toch het gemakkelijkst. Het rijk kan dat eigenlijk alleen met nieuw geld en is dus
van de economische ontwikkeling afhankelijk en bij steden is dat misschien nog wel ingewikkelder. Die zitten helemaal vast. Er is één bestuurslaag die er bij uitstek voor zou kunnen zorgen en dan kom ik weer uit bij de flexibiliteit.
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Even naar de kleinere gemeenten. Heeft de provincie daar nog een bijzondere taak?
Ja, daar zie ik absoluut iets, maar daar moet je wel wijs mee omgaan. Denk aan het oude Noord-Hollandse theatercircuit. Daar praat de generatie die in de jaren zestig, zeventig groot is geworden nog steeds over.
Over de theaterkerk in Wadwaay bijvoorbeeld en andere theatertjes, in Gelderland had je ook wel zo’n circuit en in
zekere zin is de kunstvereniging Diepenheim in Overijssel een exponent van net zo iets in de beeldende kunst. Het
komt uit de mensen voort.
Ik wil daarmee zeggen dat je niet moet gaan prediken voor lege zalen, maar dat je gaat stimuleren, helpen, waar
voedingsbodem is. Met andere woorden, duw niet alle gemeenten in de provincie hetzelfde cultuurbeleid door de
strot, maar kijk slim waar wel en waar niet. Ik heb het dan over kunstgerelateerde onderwerpen. Dat is één. Twee
is: zorg voor een basisinfrastructuur voor bijvoorbeeld bibliotheken, muziekonderwijs, enz., en daarbij zou ik willen
pleiten voor de invalshoek kinderen. Ik zou als provincie hard inzetten op het recht dat ieder kind heeft om binnen
zoveel kilometer van de woonplek een boek te kunnen lenen, muziekles te kunnen krijgen, enz. Bijna in het kader
van de culture grondrechten, die overigens in formele zin niet bestaan. Het hele cultuureducatiebeleid van het rijk,
dat gaat eigenlijk daarover, bibliotheekvernieuwing idem dito, en daarom praten we daarover wel heel intensief met
de provincies. Bij cultuurbeleid is altijd sprake van een diepte- en een breedtestrategie. Breedtestrategie betekent zorgen voor een basale culturele infrastructuur en die richt zich eigenlijk op kinderen. Dieptestrategie wil zeggen zorgen
voor een levendig cultureel leven, van Concertgebouworkest tot theaterkerkje. Een provincie zou zich misschien wel
zowel op de diepte- als op die breedtestrategie moeten inzetten. Maar soms ligt de nadruk meer op tot een breedtestrategie. Ik denk aan Zuid-Holland, dat ervoor zorgt dat de basale dingen in orde zijn. In de dieptestrategie is er
misschien soms wel en soms niet een rol. Kijk dan ook om je heen naar Rotterdam en Den Haag en het circuit van
middelgrote steden en bepaal of je daartussen nog een positie hebt in te nemen. Maar gebruik je kansen op flexibel
beleid.
Het blijft een pleidooi voor een wendbaar en innoverend provinciaal cultuurbeleid.
Mijn stelling is dat cultuur bij lokale verkiezingen best een rol zou kunnen spelen en dat het bij provinciale verkiezingen geen rol speelt. Laten we even aannemen dat die stelling juist is. Dan is natuurlijk de vraag: is dat nou goed
nieuws of is dat slecht nieuws? Nou dat kan goed nieuws zijn: als men je maar een kleine rol toedicht kun je daar
gebruik van maken, dan kun je ‘goed doen in stilte’. Dat geeft ruimte voor innovatie, er wordt immers weinig op je
gelet, er is geen hete adem in je nek en daar kun je gebruik van maken, je kunt risico nemen, Doe dat dan.
Hans Landsman - De Kunstconnectie
Voor de provincies ligt er een taak naar de ondersteunende instellingen. Ondersteuning als onderdeel van provinciaal beleid
om verbindingen te realiseren vanuit de cultuureducatie (de basis) naar cultuurbereik en amateurkunst, en om een goede
culturele infrastructuur te realiseren en in stand te houden. Hiertoe behoort het stimuleren van grotere gemeenten om een
regionale functie te vervullen, onder andere met subsidies aan onderwijs, culturele instellingen en kunstenaars. Maar ook door
het in stand houden van regionale en provinciale kennis- en expertisecentra, en door het subsidiëren van theatergezelschappen
die specifiek voor het onderwijs werken. De provincie heeft een belangrijke taak in het bevorderen van cultuurparticipatie.
Cultuureducatie is een leergebied dat in het onderwijs niet de hoogste prioriteit heeft, wat wordt vertaald in de financiële
keuzen van scholen. Vanaf 1998 is in het voortgezet en primair onderwijs een ontwikkeling in gang gezet om cultuureducatie
doelgericht financieel te faciliteren, met bijvoorbeeld vouchers en nieuwe regelingen. Het geeft aan dat de overheid inziet dat
extra buitenschoolse stimulansen nodig zijn om cultuureducatie de juiste plek in het onderwijs te geven. Ondersteuning van
kleinere gemeenten is belangrijk om, zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten, een culturele infrastructuur op peil
te brengen of te houden. Belangrijk hierin is ook het bieden van podia waar kunst en cultuur tot presentatie kunnen komen.
De uitvoerende taak komt steeds meer te liggen bij lokale instellingen. De provincie heeft hierin de taak
om aan te zetten tot diversiteit en professionaliteit en aanvullende projecten in te zetten waar de uitvoering nog ontbreekt.
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Veel lichtvoetiger

Winnie Sorgdrager
Winnie Sorgdrager is voorzitter van de Raad voor Cultuur sinds januari 2000. Zij was van 1971 tot 1979 werkzaam
bij de Universiteit Twente en van 1979 tot 1994 in verschillende functies bij het Openbaar Ministerie. Van 1994 tot
1998 was zij minister van Justitie. In het verleden was zij voorzitter en bestuurslid van een aantal culturele organisaties, waaronder, de Nes-theaters, de Nederlandse Dansdagen, de Dansers Studio, Opera Forum, de Academie voor
Beeldende Kunst Oost-Nederland en de Muziekschool Enschede.
Het rijk heeft een uitvoerig kunst- en cultuurbeleid, de steden en grotere gemeenten ook. Waarom zouden de
provincies ook aan kunst- en cultuurbeleid doen en wat?
Dat is een legitieme vraag. Ik zie twee belangrijke functies. Natuurlijk maken de grotere steden of de gemeenten zelf
hun cultuurbeleid, maar er zijn ook middelgrote en kleinere gemeenten die ambities hebben. De provincie kan een
rol vervullen in de samenhang tussen die gemeenten, eventueel een overkoepelende rol, zij kunnen het maken van
keuzes faciliteren, en bepaalde activiteiten stimuleren waar die gemeenten zelf niet toe komen. Dat vind ik een heel
legitieme taak.
Verder kunnen, zoals we zien bij de drie noordelijke provincies, provincies samen een krachtig beleid maken met
zwaartepunten. Fijnmaziger dan het rijksbeleid en tevens aanvullend op wat de grotere gemeenten doen. Ik vind dat
een goede ontwikkeling. In mijn idee moet je er niet naar willen streven dat er overal in Nederland topvoorzieningen
zijn. De samenwerking die we zien in de noordelijke provincies vind ik daarom zo belangrijk, omdat de voorzieningen
zo goed over de regio worden gespreid. Als provincie kun je het dan tot je taak rekenen dat je bevordert dat mensen
daar ook naar toe kunnen gaan. Bijvoorbeeld door vervoer te regelen. Maar provincies kunnen bijvoorbeeld ook in
gezamenlijkheid een jeugdtheatergezelschap subsidiëren, dat je de verplichting oplegt voorstellingen in de diverse
regio’s te brengen. Door keuzen te maken kun je tot hogere kwaliteit komen e4n ervoor zorgen dat iedereen ook in
de plattelandsgebieden aan zijn trekken komt.
In het oosten, Gelderland, Overijssel, zie je dat soort samenwerking ook wel tot stand komen.
Ja, als het om Oostpool gaat of ook wel Introdans dan zie je dat, maar bij de orkesten is het toch een ander verhaal.
Dan is de vraag wat je wilt, en dat kun je niet los zien van het rijksbeleid. Stel dat het rijk zijn middelen wil heralloceren, misschien omdat er te veel is van een bepaalde soort. Laten we als voorbeeld de symfonische muziek nemen,
waar heel erg veel geld naar toegaat en waar iedere vier jaar de discussie weer oplaait. Wat natuurlijk eigenlijk ook
eens afgelopen zou moeten zijn: je kunt niet iedere vier jaar het voortbestaan van een orkest ter discussie stellen. Dan
zou het niet gek zijn als er eens één keer een landsbreed idee kwam: ’Zo doen we het en dat blijft dan zo vijftien jaar
bestaan’. Ik zou me kunnen voorstellen dat provincies in dat kader afspraken maken met elkaar en samenwerken op
zo’n terrein. Maar dat blijkt heel erg moeilijk te zijn. De vraag is dan hoe groot moet de druk zijn, willen de provincies
tot zo iets komen. In het noorden hebben ze het orkest verplaatst naar Groningen, in ruil voor andere dingen in
Leeuwarden. Vanuit de provincies gezien is dat waarschijnlijk ook heel goed, maar er zijn mensen die het ze nog
steeds kwalijk nemen: ‘Het Frysk Orkest is verkwanseld’.
Michiel van der Kaaij - Directeur FKU (Federatie Kunstuitleen)

Provincies hebben vooral een taak waar het ondersteunende instellingen betreft. Aandacht voor die gebieden waar
extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van consulenten voor aandachtsgebieden die kwetsbaar zijn.
Provincies zouden zich primair moeten richten op kunst en cultuur in relatie op andere beleidsthema's zoals
cultuurhistorie en beeldende kunst in relatie tot economische en sociale ontwikkeling. Daarna is het belangrijk dat de
provincies zich richten op dwarsverbanden zoals cultuurbereik en culturele planologie. De provincie is hierin vaak
beter dan de gemeenten. De provincies zouden zich ten slotte (met mate) moeten bezig houden met sectorbeleid
zoals beeldende kunst, monumentenzorg en bibliotheekwerk. Provincies mogen m.i. wel wat regisserender optreden
en zich in overleggen minder de kaas van het brood laten eten."
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Cofinanciering is na het midden van de jaren tachtig stapje voor stapje weer meer in zwang gekomen.
We willen niet terug naar 60 subsidiënten voor het Gelders Orkest. Moet je doorgaan met cofinanciering?
Daaraan moeten grenzen zijn. Niet alle overheden moeten met alle aspecten van het beleid bezig zijn. Daarover kun
je afspraken maken. Het is een gevaarlijke ontwikkeling te denken dat je cultuur kunt regelen vanuit een alles
overkoepelend systeem. Het rijk heeft een systeem en dat is behoorlijk uitgebreid en bureaucratisch, maar er zit ook
een zekere rationaliteit in. Gemeenten kopiëren dat. Daarnaast wordt er zoiets in het leven geroepen als ‘landsdeelprofielen’ en men verwacht dat het rijk, lees de Raad voor Cultuur, die profielen, die nogal vaag zijn en heel
verschillend van inhoud, incorporeert in concrete adviezen over te subsidiëren instellingen. En daarbij ook nog zaken
betrekt als inwonersaantallen en dergelijke. Dat gaat niet, daarmee zou je een soort Stalinistisch systeem scheppen,
waarmee je denkt alles vanuit een centraal punt te kunnen regelen. Dat is een illusie, en dat moet je ook niet
willen. Ik ben daar geen voorstander van, ik zou heel graag iets veel lichtvoetigers zien, waarin duidelijke keuzen
worden gemaakt.
Het is modern om in ‘matching’ te denken. Dat vergroot inderdaad het commitment. Maar wat is er niet allemaal
voor nodig voordat dit tot stand is gebracht? Zo veel werk dat niets met de inhoud te maken heeft. Bovendien, laten
we eerlijk wezen, er wordt toch naar de doelstellingen toegeschreven. Als het rijk, bijvoorbeeld in een actieplan
cultuurbereik, vraagt om meer aandacht voor jeugd en allochtonen, dan moet je eens kijken wat er opeens allemaal
voor jeugd en allochtonen wordt gedaan. En misschien doen ze dat dan ook wel, maar was dat nou ook hun
oorspronkelijke bedoeling?
Terug naar de vraag. Wat wil je als provincie bereiken met cultuur?
Het rijk subsidieert de topinstituten. Het neemt daarmee de nationale inhoudelijke infrastructuur voor zijn rekening.
Dan zijn er de steden die voor hun eigen gebied kiezen voor bepaalde voorzieningen, prima. Je moet je als provincie
afvragen of je een taak hebt in relatie tot de keuzen die deze gemeenten maken. Neem een stad als Enschede.
Enschede gaat helemaal voor de muziek, er is een muziekgebouw prima, goede keuze. Er komt nu ook nog een
operagebouw en dit zou wel eens ten koste kunnen gaan van andere kunstdisciplines. Theater, beeldende kunst, de
muziekschool, toch een basisvoorziening voor de jeugd. Daarop wordt bezuinigd. Moet dan, zo is mijn vraag, de
provincie zo’n hiaat opvullen? Ik vind van niet. Provincies doen dat overigens ook niet.
Wat moet de provincie dan wel doen?
Ik denk aan bibliotheekvoorzieningen. Buiten de grote gemeenten, kan de provincie er vanuit een overzichtspositie
samen met gemeenten voor zorgen dat die voorzieningen goed zijn verdeeld. Ik denk met name aan de jeugd. De
echte basisvoorzieningen als bibliotheek, muziekonderwijs, creatieve cursussen enzovoort, moeten allemaal dicht bij
huis voorhanden zijn. Daaraan kan de provincie bijdragen.
Cultuureducatie krijgt momenteel veel aandacht.
Ik vind dat ook heel belangrijk. Dat heeft te maken met mijn algemene opvatting over cultuur. Ik vind dat je een
klimaat moet hebben waarbij alle kinderen in principe in aanraking moeten kunnen komen met cultuur, met alle
vormen van cultuur. Het liefst op school en in die zin ben ik positief gestemd over de ontwikkeling naar brede
scholen. Ik vind kunst en cultuur net zo belangrijk als sport. Een vakleerkracht voor gymnastiek, maar voor ‘kunst’
een kunstenaar onbetaald in de klas zetten? Wat mij betreft niet, ik vind dat uit den boze, pure onderwaardering.
Kunst en cultuur dragen bij aan de emotionele en creatieve ontwikkeling van het kind.
Is in die zin ook de amateurkunst belangrijk?
Ja natuurlijk, maar amateurkunst is belangrijk voor de hele culturele infrastructuur. Met een paar professionals maak
je het culturele klimaat niet. Stel je voor dat er geen amateur-kunstenaars zijn. Al die mensen die al dan niet in
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verenigingsverband met kunst bezig zijn en een eigen publiek hebben. Het is natuurlijk ook belangrijk voor de sociale
cohesie. Denk aan die kinderen. Zij leren dat je met elkaar iets doet, dat je rekening houdt met elkaar, dat je
discipline moet opbrengen, en dat je daarmee ook nog eens plezier hebt samen. Dat is zo belangrijk. Natuurlijk moet
er daarbij ook naar kwaliteit worden gestreefd, het beste uit de kinderen halen, dat is voor hen zelf ook prettig. Voor
de provincie ligt hier een geweldige taak: het bevorderen van de kwaliteit in zo’n regio. Het gaat dan niet alleen om
muziek maken of toneelspelen, maar bijvoorbeeld ook om amateur-archeologen, geschiedkundigen en ga zo maar
door.
Twee provinciale cultuurnota’s besteden expliciet aandacht aan het belang van vrijwilligers. Dat is eigenlijk
weinig.
Het hele verenigingsleven valt of staat met inzet van vrijwilligers. Overheden moeten dat serieus nemen. Niet alleen
gebeurt dat niet altijd, maar de overheid stelt ook voortdurend allerlei regels waaraan een organisatie met vrijwilligers
niet kan voldoen, met als gevolg dat de vrijwilligers overboord worden gezet. In het ergste geval verdwijnt gewoon de
hele activiteit. Daar moet je oog voor hebben. Je moet niet alles institutionaliseren. Je moet mensen hun eigen
kwaliteit laten, op het vlak van de kunst zelf, maar ook in het organiseren daarvan. Laat de mensen ruimte en
stimuleer ze daarin. En geef de mensen zelf geen geld, maar geef die vereniging geld.
Ik ben zojuist in Limburg geweest, in Kerkrade, en ik ben weer helemaal enthousiast voor harmonie en fanfare.
Dat wereldconcours is ook voor de mensen heel belangrijk. Kies wat past bij de aard van de bevolking. Zorg dat men
instrumenten en uniformen kan aanschaffen en dat de kinderen goed les krijgen.
Als we naar het oosten kijken dan zien we dat de oude Hanzesteden aan de IJssel met hun besteding aan
cultuur hoger scoren dan de andere steden in die regio.
Dat heeft natuurlijk ook met traditie te maken. Die steden hebben een rijk, oud verleden waaruit die traditie
voortkomt. Kijk eens naar Arnhem, daar zie je het ook. Arnhem is een stad met een lange, meer dan honderdjarige
traditie op het gebied van kamermuziek. Daardoor is er ook een veel breder publiek voor kamermuziek dan elders.
Iedere stad heeft zo wel een eigen karakter, en dat is goed. Je moet niet overal hetzelfde willen, maar je moet wel
bereid zijn te investeren in kunst en cultuur. Podiumkunsten vallen misschien het meeste op, maar monumentenzorg, bibliotheken, enzovoort, zijn ook intrinsieke onderdelen van de leefgemeenschap.
De Raad voor Cultuur adviseert over alles en nog wat. Provincies hechten ook waarde aan adviezen van de raad
over zaken die van regionaal belang zijn.
Dat vind ik niet altijd goed. De raad bekijkt natuurlijk of iets van nationaal belang is of niet. Dat heeft met
kwaliteit te maken, maar ook met uitstraling. Als je in een provincie een gezelschap hebt dat voor die provincie van
eminent belang is, dan wil dat niet altijd zeggen dat ook het rijk dat binnen zijn eigen criteria vindt vallen. Ik vind
het onjuist als een provincie zegt: ‘De Raad voor Cultuur heeft een negatief advies gegeven, dus we geven geen
subsidie’. In onze toelichting staat vaak dat de kwaliteit goed is, maar dat er heel duidelijk sprake is van een lokale
of regionale uitstraling, dus is het niet des rijks. Een provinciale subsidie kan daarom best nog wel op zijn plaats zijn.
Het is natuurlijk ook geen statisch systeem. Regionale initiatieven zijn de verantwoordelijkheid van de regio, daarover is geen discussie. Maar er zijn verschuivingen mogelijk: iets dat zo goed is dat het door het hele land bekend
wordt, kan best eens door het rijk worden overgenomen.
Ik vind dat de cultuurfondsen daarin veel meer een functie moeten krijgen. Als de cultuurfondsen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de projectmatige dingen, dan schept die meer duidelijkheid. Als je iets in een rijkssysteem
opneemt, denkt men al gauw ‘we zijn er en het is voor de eeuwigheid’. Projectfinanciering door een fonds schept die
verwachtingen niet.
Kun je iets doen aan het imago dat je pas echt goed bent als je ook door het rijk wordt gesubsidieerd?
Dat is echt een groot probleem. Misschien kunnen we iets veranderen als er echt een goed onderscheid wordt
gemaakt tussen institutioneel en projectmatig. Maar dan nog, het zit in de mensen, men hecht er gewoon veel
waarde aan. Je zou van overheden, provincies en gemeenten mogen verwachten dat ze daar doorheen kijken. Maar
die bevestigen het juist.
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Provincies die in een regio echt iets willen, zouden dat daar ook gewoon tot stand kunnen brengen. Daar mogen ze
ook trots op zijn en zeggen: ‘Rijk, je mag blij zijn als je mee mag doen’. Dan zou het rijk kunnen afwegen: ‘Dat is
interessant, dat vinden we belangrijk, ook buiten die provincies. We doen er geld bij’.
Wat vindt u van de notitie ‘Kiezen in Cultuurbeleid’?
Ik kan me wel voorstellen dat men de taken van de provincie benoemt. Maar doe het dan ook. Dat is eigenlijk mijn
boodschap. Doe het dan ook en kies. De notitie is natuurlijk heel breed geformuleerd en dat snap ik ook wel, want
het moet door alle provincies worden gedragen. Maar vervolgens moeten de individuele provincies het gestalte geven.
Kies per provincie, elke provincie heeft haar eigen karakter, haar eigen profiel en kies daarvoor. Dat kan natuurlijk
ook met een paar provincies samen.
Bart van Rosmalen - Directeur van het Walter Maas Huis
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Kies voor kunstbeleid in de regio

Hans van Maanen
Hans van Maanen is hoogleraar Kunst en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan de
opleiding Kunsten, Cultuur & Media. Daarnaast is hij vice-voorzitter van het Fonds voor de Amateurkunst en
podiumkunsten. Zijn onderwijs en onderzoek zijn gericht op de vraag hoe de kunsten binnen een cultuur functioneren
en hoe dit wordt georganiseerd.
"In Nederland is het cultureel besef kleiner dan in alle landen om ons heen. Als je in Duitsland met de trein reist,
heb je de kans dat de conducteur een opmerking van jou beantwoordt met een citaat van Goethe. In Engeland
kunnen de meest gewone mensen altijd wel Shakespeare aanhalen. Een dergelijk verschijnsel vind je in Nederland
niet".
Hoe komt het dat dit in Nederland niet het geval is?
Om te beginnen: De Nederlandse bevolking heeft een ‘cultureel tekort’. Het heeft naar mijn mening te maken met
het feit dat cultuurgoederen een veel te bescheiden rol spelen in het leven en de beleving van de Nederlandse
bevolking. Kort geleden, tijdens een van de Luxdebatten in Nijmegen, hoorde ik Xandra Schutte de stelling verdedigen
dat de verheffingsgedachte gerust terug mag op de agenda. Ik ben het daar wel mee eens. Natuurlijk niet om het
begrip ‘heffe des volks’ en de manier waarop dat werd ingevuld rond 1900 zomaar door te trekken naar de huidige
samenleving. Maar als je het vertaalt als ‘Bildung’, beschaving, dan vind ik het helemaal geen achterhaalde gedachte
dat de overheid, die het op dat vlak heeft laten lopen, daarin een rol heeft. Beschaving met behulp van cultuurgoederen ter hand nemen, dat is een taak voor de overheid, voor de gemeenten en voor het rijk, waar toch de grootste
verantwoordelijkheden voor het cultuurbeleid liggen. Daar waar de gemeenten en het rijk het niet kunnen bereiken,
juist daar heeft de provincie een rol. Steden kunnen zelfstandig veel doen en hebben ook de potentie en het
apparaat om samen te werken met andere steden en het rijk. In de kleinere gemeenten, in de plattelandsgebieden,
woont bijna de helft van onze bevolking. Daar ligt een belangrijke taak voor provincies".
Ook kleine gemeenten hebben een eigen beleid.
Overal is wel een bibliotheekvoorziening, men zorgt voor de amateurkunst, vaak is er een dependance van een
muziekschool, een oudheidkamer, soms een bescheiden beeldende-kunstbeleid. Bibliotheken en muziekscholen hebben een professioneel literair en kunstzinnig aanbod, waarvan je je als gemeente of provincie kunt afvragen of juist
dat deel bij de mensen terecht komt. Bovendien is er nog altijd een groot verschil tussen het bibliotheekgebruik hier
en dat in de Scandinavische landen. Daar is de leeszaal van de bibliotheek een soort tweede huiskamer. Daar is dan
ook na de Tweede Wereldoorlog een sterk en actief bibliotheekbeleid gevoerd. De amateurkunst bloeit natuurlijk in
de kleine gemeenten, maar voor 90 procent gaat het in de amateurkunst niet om de kwaliteit van het kunstproduct,
maar om functies in de sociale sfeer. Zeker bij het amateurtoneel, maar ook wel bij de muziek. Spreek je over
‘Bildung’, dan gaat het juist om de confrontatie met de kwalitatief hoogwaardige kunstuitingen, ook in relatief nieuwe en populaire disciplines. Die hoogwaardige uitingen komen slechts voor een heel beperkt deel voor rekening van
de amateur-kunstenaars. Daarvoor zijn de professionele kunstenaars of ensembles op de verschillende terreinen van
de kunsten nodig. Al dan niet samenwerkend met goede geschoolde amateurs kunnen die iets bereiken.
Dat gaat de mogelijkheden van een kleine gemeente te boven?
Ja, ze hebben vaak maar de beschikking over één ambtenaar, die zijn tijd voor cultuur moet delen met tal van
andere beleidsterreinen en zijn handen vol heeft aan subsidieregelingen.
Dus is daar een taak voor de provincie?
Ja, de provincie overziet een regio en kan dus op een grotere schaal afspraken maken met een gemeente of een groep
gemeenten. Dat doen de steden niet en het rijk ook niet. De provincie zou twee dingen moeten doen:
Ten eerste: het kwaliteitsniveau van de amateurkunst verhogen, daar flink op inzetten en wel zorgen dat je geen
deelnemers verliest.
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Ten tweede: bevorderen dat wat aan kunst wordt geproduceerd, zowel professioneel als door amateurs, ook in de
regio of in het dorp of de gemeenschap wordt gezien, wordt gebruikt, functioneert, een rol speelt, enzovoort. Vanuit
de gedachte dat die kunst dicht bij de mensen wordt gebracht, in hun eigen woonomgeving, opdat de zo noodzakelijke
‘Bildung’ kan plaatshebben. Daarbij kun je bij de amateurkunst als overheid een rol spelen door in te zetten op
kwaliteitsbevordering. Bij beeldende kunst gaat het vooral om de communicatie tussen kunstenaar en publiek. Hoe
bevorder je dat die beeldende kunst gaat functioneren. Een voorbeeld is het project Semslinie in het Noorden, een
langlopend beeldende-kunstproject midden in het landschap op de grens tussen Groningen en Drenthe, de Semslinie.
Dat soort projecten is heel belangrijk en dat zou veel en veel meer moeten gebeuren.
De provincie is van de drie overheidslagen de zwakste partij in cultuurbeleid, en omdat de provincies wel taken en
verplichtingen hierin hebben, moeten ze aansluiten bij het terrein waar ze wel sterk op zijn en een eerste verantwoordelijkheid hebben. Dat is onder meer het landschap, de regio. Landschap kun je letterlijk nemen als ruimte,
maar ook invullen als ‘sociaal landschap’. Dat betekent dat je niet genoeg projecten kunt ontwikkelen in die ruimte, in
dat landschap. Dat kan met beeldende kunst, maar ook met toneel of muziek. Zorg altijd dat wat er gemaakt wordt
kwaliteit heeft en functioneert. Organiseer (grote) projecten die in het natuurlijke en sociale landschap plaatsvinden.
De bevolking zit in die beide landschappen, en het zijn beide aandachtsvelden van de provincies: ruimte en
leefklimaat.
Maar daar heb je wel die professionele kunstenaars voor nodig en die zitten in de stad.
Je kunt daar beeldend kunstenaars en ook andere professionele kunstenaars prima op inzetten. Ik zou er een
voorstander van zijn een aantal individuele subsidies af te schaffen en het geld te gebruiken om concessies te geven
aan kunstenaars om nu eens op hun eigen manier aan de gang te gaan met en in dat landschap.
Dat hoeft niet fulltime er moet ook tijd over blijven voor zuiver autonome kunstproductie, maar het moet wel als
resultaat hebben dat die bevolking zich direct voelt aangesproken en zich laat boeien. Een voorbeeld is een Faustvoorstelling bij de strokartonfabriek in Veendam. Die raakte de geschiedenis van het gebied, er waren veel mensen
bij betrokken, ook de lokale koren. Het hele project werd wel gepresenteerd als kunst van goede kwaliteit. Kunst in
de zin dat het het leven van de mensen vernieuwt, verfrist. Door dat soort projecten leren mensen hun leven en hun
omgeving in het kader van geschiedenis en het heden te zien. In steden gebeuren dat soort dingen ook, al dan niet
gesubsidieerd. Maar ook voor de steden is het moeilijk om daarvoor subsidies los te krijgen van het Fonds voor
Podiumkunsten, vaak omdat de artistieke kwaliteit ervan te laag blijft. Neem bijvoorbeeld het Dieze-project in Den
Bosch. Dit project rond en op het riviertje dat dwars door Den Bosch stroomt, kreeg om die reden niet de steun van
het fonds. Het is uiteindelijk wel uitgevoerd, maar zal grotendeels andere dan artistieke belevenissen hebben gegenereerd. Een festival als het Zeeland Nazomer Festival is een voorbeeld van een goed project. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de kunstzinnige kwaliteit en dat is fundamenteel.

Gerard Schuiteman - ROOS, stichting regionale omroep overleg en samenwerking
Regio steeds belangrijker.
In een wereld van globalisering en individualisering vormt de eigen regio, de eigen provincie voor de burger zijn of haar
economische, sociale en culturele thuishaven. Door het leveren van nieuws en achtergrondinformatie, het bieden van een
podium, maar ook door aandacht te besteden aan het historische en culturele erfgoed, aan educatie en aan de natuurlijke
leefomgeving van de regio, bevordert de publieke regionale omroep de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners.
Juist in een wereld waarin grenzen steeds meer vervagen, neemt de regionale betrokkenheid alleen maar toe, en in het
voetspoor daarvan de behoefte aan betrouwbare, complete en snelle informatie over de eigen leefomgeving via radio, televisie en
internet.
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Provincies hebben een belangrijke functie in het beleid ten aanzien van het landschap, op het terrein van de
ruimtelijke ordening. De provincies zijn de laatste jaren heel actief op het gebied van culturele planologie, waar
zij ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, architectuur en beeldende kunst integraal benaderen. Dat is toch een
mooie speerpunt van beleid?
Ja, absoluut. Het ligt voor de hand en het wordt ook gedaan, maar er zou een meer structurele inzet kunnen zijn.
Ik pleit daarnaast ook voor een samenspel met de podiumkunsten, literatuur en andere kunstvormen. Neem
bijvoorbeeld De Graanrepubliek, het boek van Frank Westerman over de geschiedenis van het Oldambt in NoordOost-Groningen. Er is een stuk van gemaakt door Grand Theater in Groningen. Het is door twee acteurs met veel
succes een keer of veertig opgevoerd in boerenschuren in Groningen op het platteland. Maar zoiets zou wel twee jaar
kunnen draaien en grootschaliger, want op die locaties kwamen de mensen die daar wonen, plus de import. Goed
boek, goede tekst en daardoor zagen ze die geschiedenis ook weer heel anders. Dat vind ik goed, daar kun je niet
genoeg geld in stoppen. Als overheid moet je dan wel een doelbeleid volgen, gericht op een prestatie. Projecten,
voorstellingen, concerten moeten in de loop van een planperiode een afgesproken hoeveelheid publiek gaan trekken.
Het resultaat moet tellen, net als nu met de geldstroom beeldende kunst is vastgelegd. Kunstenaars zijn daarvoor
vaak bang, bestuurders trouwens ook. Je kunt er op worden afgerekend. Je moet de relatieve autonomie van de
kunstenaar ook niet in het gedrang brengen, maar wel contracten afsluiten.
Dat zie je bij de nieuwe provinciale cultuurplannen nog veel te weinig, op allerlei terreinen. Bij een educatief beleid,
zoals in Drenthe, gaat het bijvoorbeeld om busvervoer. Welke gebieden, hoeveel kinderen. Dat kun je gemakkelijk
vastleggen. Bij een projectenbeleid zoals ik bedoel, is dat veel lastiger, maar met een groot aantal projecten over een
periode van vier jaar kan het wel. Dan krijgen kunstenaars een band met een regio en kan er ook wel eens wat
mislukken, want dat moet wel mogen.
Wat is je reactie op de notitie ‘Kiezen in Cultuurbeleid’?
Eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld. Ik hoopte op effecten van een geïnspireerde, betrokken en originele
bijeenkomst, die ik een paar maanden geleden over dit onderwerp in Utrecht heb bijgewoond. Dat valt nu toch een
beetje tegen. Ik ben niet zo onder de indruk van die accenten op de regiefunctie. Dat is meer een technische, ondersteunende functie. Die zet je in om een gesteld doel te bereiken. Dat raakt de kern van het beleid niet. De regiefunctie
is wel van belang om als provincie te bedingen dat (rijksgesubsidieerde) voorzieningen in de steden ook hun effecten
hebben in de regio’s.
mr. drs. Andries Ponsteen - Dir. Erfgoedhuis Zuid-Holland, voorzitter ‘OPEN’ (Overleg Prov. Erfgoedinstellingen Nederland)
Ik vind ‘Kiezen in Cultuur’ een positief statement: de Nederlandse provincies zien cultuurbeleid als een wezenlijke taak voor de
toekomst. Uitstekend! Want ik denk dat provinciaal cultuurbeleid soms onnodig worstelt met zijn legitimering. Ik distilleer uit de
zorgvuldige en genuanceerde tekst al enkele eerste afspraken die worden genoteerd in de zogenoemde Provinciale Agenda
Kunst en Cultuurbeleid 2006 (e.v.). Bijvoorbeeld dat provincies willen inspelen op regionale identiteit. Dat cultuurbeleid kan
‘invoegen’ bij andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, sociale vraagstukken en economische ontwikkelingen. En dat
provincies hun provinciale culturele instellingen meer als partners gaan zien en gebruiken. Daarbij is het verheugend dat
‘erfgoedhuizen’ consequent worden genoemd en erkend. Ik hoop dat men dan niet denkt aan een constructie die overal dezelfde is,
maar aan samenwerkingsverbanden die qua samenstelling en vorm per provincie verschillen. ‘Kiezen in Cultuur’ ademt ook
enkele oude provinciale deugden. Zo wordt de rol van provincies ten opzichte van rijk en gemeenten wat voorzichtig en volgend
neergezet. Ook het aanbieden van cultuur als smaakversterker van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening: prima, maar laten we
zelfstandig cultuurbeleid - ‘op eigen kracht’ - niet vergeten. Goed provinciaal cultuurbeleid staat op eigen benen. Wanneer de
provincies juiste keuzes maken, zullen zij zichtbare en dus dankbare culturele taken kunnen vervullen. Op het terrein van
erfgoed geldt dit zeker: dat leeft sterk bij de burgers.
Zelfbewustzijn wordt de sleutel voor het vervolg. Zelfbewustzijn van provinciaal cultureel vermogen. Provincies mogen van mij
wat meer een eigen gang gaan. Provinciaal cultuurbeleid moet zich misschien wat minder om zijn legitimatie bekommeren.
Provinciehuizen en uitvoerende provinciale instellingen vormen samen een potentieel dat een sterkere provinciale culturele rol
aan kan. Ik roep hen op: kies zelfbewust voor cultuur! En doe dat waar mogelijk samen. ‘Kiezen in cultuur’ biedt daartoe de
kans.
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Mijn grootste bezwaar is: er wordt te weinig in gekozen. De kool en de geit worden nog te veel gespaard, of beter
gezegd: de uitspraken blijven erg algemeen. Er is niets op tegen dat provincies actief zijn op allerlei terreinen, van
monumentenzorg tot bibliotheken. Maar op de terreinen waarop je actief bent, moet je vastleggen wat je wilt bereiken.
Kortom, er wordt te weinig gekozen. En bij alles geldt dat provincies zich niet krampachtig moeten opblazen, geen
gevechten over zaken die rijk en steden ook kunnen. Je eigen kracht gebruiken. Kunst brengen naar die enorme
hoeveelheid burgers, die rijk en steden niet bereiken, in ieder geval niet op de plaats waar ze het best bereikbaar zijn:
in hun eigen leefomgeving.
Jan van Laarhoven, - Directeur Noordbrabants Museum (Den Bosch)
De herkenbaarheid van de provincie voor de gemiddelde burger is een teer punt. Dat geldt zeker ook voor een deel van het
beleid ten aanzien van kunst en cultuur, hoe groot de rol van de provincie daarin ook is. De provinciale rol als coördinator en
bruggenbouwer blijft hier immers vaak buiten beeld. Instellingen zoals veel provinciale musea en instellingen die gericht zijn op
landschapsbehoud, monumentenzorg en geschiedbeoefening zijn bezig met onderwerpen die een directe band hebben met de
geschiedenis en eigen identiteit van de provincie. Dat wordt door veel inwoners van de provincie ook zo gevoeld.
Zij beschouwen de provinciale verantwoordelijkheid juist in deze zaken bijna als vanzelfsprekend. Veel mensen verwachten dat
het provinciaal bestuur zorg draagt voor thema’s die aan de historische gegroeide identiteit recht doen en deze aandacht in een
juiste balans brengt met andere beleidsterreinen. Dat is een heel terechte gedachte: wanneer provinciale bestuurders dit regionale en historische aspect uit het oog zouden verliezen, lopen zij het gevaar te worden gezien als afstandelijke,
technocratische bestuurders, zonder emotionele relatie met hun werkterrein. Ze missen dan een grote kans om hun
zichtbaarheid te vergroten! Wellicht dat in de historisch gegroeide, maar nog steeds actuele identiteit het belangrijkste
bestaansrecht van de provincie als bestuurlijke laag is gelegen. Door vanuit dat verleden verbindingen te leggen met de
cultuur van nu, draagt de provincie bij een aan levendig proces om de culturele identiteit van de toekomst vorm te geven.
Bovendien is het een goede manier om de politiek dichter bij de burgers te brengen, want cultuur doordringt vele lagen van de
samenleving,
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Cijfers en
feiten
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Cijfers en feiten
Na 1999, het jaar waarin voor het laatst een overzicht van de
cijfers en feiten van het cultuurbeleid van de provincies is
uitgebracht, is er veel veranderd in het provinciale cultuurbeleid.
De provincies kunnen met trots vaststellen dat hun gezamenlijke
uitgaven voor het cultuurbeleid met liefst 55 procent is gestegen
(het aantal inwoners in deze periode met 3 procent).
In dit deel van de publicatie dus de cijfers van 2005.
Wat opvalt:
■ Een sterke stijging van de aandacht voor culturele planologie
met verbanden via de cultuurhistorie, maar ook via de
beeldende kunst;
■ Bij een aantal provincies accenten op samenhang met sociaal
beleid, waarbij sommige provincies (Limburg bijvoorbeeld)
zwaar inzetten op jongeren, zowel de jonge makers als het
jonge publiek;
■ De aandacht voor de productie van podiumkunsten is sterk
toegenomen, veel meer producenten worden nu door rijk en
provincie(s) gesteund, soms samen met de steden;
■ De samenwerking met gemeenten is opvallend
geïntensiveerd.
Daarnaast is er over de hele linie vernieuwing in het beleid ten
aanzien van regionale omroepen, bibliotheken en beeldende
kunst.

Inwonersaantallen Nederlandse provincies

bronnen: www.provincies.nl en VNG Gids gemeentebesturen 2005
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De overzichtstabel waarmee dit deel begint, bevat de totalen van
alle deeltabellen die daarna volgen, maar ook van enkele
beleidsonderdelen waarvan geen deeltabellen zijn gemaakt:
archieven, cultuurtoerisme en film/audiovisuele kunst. We
hebben bovendien een aparte tabel opgenomen waarin we de
investeringen in samenwerking met de gemeenten tonen (waar
het over meerdere terreinen gaat; als de samenwerking specifiek
één discipline betreft, valt die onder die discipline, bijvoorbeeld
beeldende kunst).
De algemene tabel is iets anders opgebouwd dan voorheen. We
beginnen met de discipline met de hoogste uitgaven, gemeten
over alle provincies samen, en eindigen met de laagste uitgaven.
De kolom Kunst en Cultuur algemeen wijkt af van dit patroon; die
is als laatste opgenomen. In deze kolom uitgaven die niet zijn uit
te splitsen naar één discipline, veel onderdelen van actieprogramma’s cultuurbeleid bijvoorbeeld, en ook uitgaven voor
prijzen, adviescommissies en dergelijke.
Bij de uitgaven per inwoner zijn de inwoners van de drie grote
steden niet meegeteld.
Na de algemene tabel volgen tabellen over de onderdelen
omroep, bibliotheken, cultuurhistorie, musea, cultuureducatie,
podiumkunsten, beeldende kunst, amateurkunst en ten slotte
regionale cultuur en geschiedenis.

Groningen
‘Stroomversnelling’ is de naam van de cultuurnota 2005-2008
van de provincie Groningen. Een fraai vormgegeven, gebonden
boekwerk suggereert en bevestigt een krachtige benadering. De
provincie heeft gekozen voor een fundamenteel andere aanpak
dan voorheen. Niet langer is uitgegaan van de behoeften en
wensen van de bestaande culturele instellingen, maar van de op
lange termijn te bereiken maatschappelijke effecten. Groningen
heeft voor de volgende ontwikkelingslijnen gekozen:

samenwerking met gemeenten en culturele organisaties centraal.
Groningen zet in het actieplan cultuurbereik opnieuw in op de
jeugd, via een theaterwerkplaats, een productiehuis op het
gebied van jeugdtheater en een festival. Kunststation C en het
IVAK verzorgen de cultuureducatie en er zijn middelen voor de
cultuureducatieplannen van de scholen via een leerlingenbijdrage.
Last but not least vormt het bibliotheeknetwerk een belangrijke
schakel met de burgers.
‘Het verhaal van Groningen’ staat voor de zorg voor
de eigen identiteit van Groningen. De Collectie
Groningen wordt op vernieuwende wijze en in
nauwe onderlinge samenhang getoond: archieven,
monumenten, archeologie, musea, landschap,
bibliotheken en immaterieel erfgoed spelen een
belangrijke rol. Het Huis van de Groninger Cultuur
heeft veel facetten - waaronder ook de aandacht voor
de eigen taal - waar ook andere organisaties en
activiteiten een bijdrage leveren. De historische functie van het Groninger Museum krijgt ruime steun,
maar ook een fors aantal kleine musea en de voor
Groningen zo typerende borgen en kloosters.
Er is aandacht voor de archeologie en de monumentenzorg, onder meer via de steun van de monumentenwacht.

Wallhouse, provincie Groningen
■

■

■

Bereik door verandering: het versterken van de sociaalculturele samenleving door in te zetten op laagdrempelige
functies en initiatieven in de provincie, dichtbij en herkenbaar
voor Groningers;
Identiteit door ontwikkeling: het versterken van de regionale
identiteit door in te zetten op instandhouding en presentatie
van de taal en cultuur van Groningen;
Profiel door dynamiek: het versterken van de dynamiek in de
Groningse kunsten door in te zetten op de ontwikkeling van
talent en kwaliteit.

De provincie wil creatieve netwerken stimuleren, een samenwerkingsverband van personen of instellingen, om daarmee het
organisatorisch vermogen in de regio te versterken, grotere
projecten te kunnen realiseren en amateur-kunstenaars de
mogelijkheid te bieden zich inhoudelijk te ontwikkelen. Het beleid
ten aanzien van de amateurkunst wordt daarmee meer op de
regio gericht. Er is daarbij veel aandacht voor de verbindingen
met de stad Groningen. In de regionale cultuurplannen staat de
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De dynamiek in de kunsten van stad en regio krijgt
vorm door in te zetten op experimenten, ontwikkeling
van talent, nieuwe toepassingen, samenwerking en kwaliteit.
Enerzijds wordt dit bewerkstelligd door rechtstreeks culturele
instellingen en festivals te financieren. Voorbeelden hiervan zijn
het Groninger Museum, Pavlov Media, de professionele
theaterwerkplaats De Noorderlingen, het jeugdtheater De
Citadel, Galili Dance en festivals als Noorderlicht, Noorderzon
en Noorderslag. Anderzijds is er een apart incidenteel budget
om vernieuwende projecten te financieren en worden er twee
experimentele opdrachten per jaar verstrekt. Samen met de
andere provincies in het Noorden steunt de provincie
gezelschappen als Grand Theatre, Tryater en de PeerGrouP. Dit
ook met als achtergrond het versterken van de vernieuwende
culturele infrastructuur van het Noorden. Dit onder de noemer:
‘Investeren in Ontwikkeling’. Ten slotte wordt ingezet op het
stimuleren van nieuwe toepassingen van cultuur, zoals culturele
planologie en de creatieve stad. In het laatste geval werken
kunsten, wetenschap en bedrijfsleven samen aan de culturele
stad, mede via een actieplan Culturele Infrastructuur Stad
Groningen, projecten, ateliers en kunstenaarsinitiatieven.

Fryslân
De cultuurnota van de provincie Fryslân heeft de naam ‘Sels
dwaan’, ’Zelf doen’, gekregen. De provincie gaat in de nota dan
ook uitgebreid in op het eigen, autonome cultuurbeleid. De kern
van het beleid komt tot uiting door de formulering van vier
ambities.
■ De versterking van het culturele productieklimaat. Om de
cultuur in Fryslân overeind en levend te houden is een actief
cultuurbeleid noodzakelijk. De keuze voor versterking
komt tot uiting door budgetten van enkele incidentele
subsidieregelingen te verhogen. Daardoor kan de
provincie flexibel reageren en kunnen de beperkte
beschikbare middelen worden aangewend om activiteiten
te realiseren;
■ De verheldering van subsidierelaties. Instellingen die
structureel worden gesubsidieerd komen niet in aanmerking
voor nieuwe incidentele activiteiten. De provincie voert
evaluaties in, start met visitaties en aandacht voor
‘cultural governance’;
■ Samenbrengen van cultuur en economie. Cultuur levert
werkgelegenheid op en brengt een stroom toeristen op gang
die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Friese economie.
De provincie brengt samenhang en spreiding in de culturele,
toeristische en sportieve evenementen;
■ Vereenvoudiging van de subsidiëring. Incidentele regelingen
die deel uitmaken van het budget Taal en Cultuur worden
deels samengevoegd en de afhandeling ervan wordt
vereenvoudigd. Dat geldt voor regelingen op gebied van
Friestalige literatuur, Culturele Activiteiten en Internationale
Contacten Tweetaligheid.
In de cultuurnota maakt de provincie een bewuste keuze; ze wil
niet meegaan in een tendens van bezuiniging op cultuur.
Op het terrein van de amateur-kunsten wordt het beleid
voortgezet, met extra aandacht voor kwaliteit en spreiding en
versterking van de inzet voor dans. De provincie streeft naar een
huis voor de amateur-kunsten.

Het actieprogramma cultuur brengt meer mensen in contact met
cultuur in al haar uitingsvormen, als toeschouwer en als
deelnemer. Dat beleid wordt in de komende jaren gecontinueerd.
Op het gebied van de beeldende kunst zijn nieuwe afspraken
met het rijk gemaakt. De provincie zet haar autonome middelen
vooral in voor het Fries Museum (aankopen moderne Friese
kunstwerken), voor een tweetal subsidiefondsen voor exposities,
publicaties en de aankoop en verhuur van werk van Friese
kunstenaars via de Kunstuitleen, en voor twee prijzen.
Aan de podiumkunsten levert het rijk ook de komende periode
een belangrijke bijdrage. De provincie neemt haar deel in de
ondersteuning van Tryater, de Citadel, het Noord Nederlands
Orkest, Spanga muziektheater en het Oerolfestival. Op gebied
van fotografie en film: Noorderlicht en het Noordelijk Filmfestival.
Het eigen beleid voegt daaraan de ondersteuning toe van
’n Meeuw, Capella Frisiae en het Centrum voor Film in Friesland.
Het budget voor de productie van podiumkunsten en het
schrijven van Friestalig toneel wordt verhoogd. Dat geldt ook
voor het budget koorbegeleiding.
De provincie subsidieert vier musea, met het Fries Museum als
grootste. Dat beleid wordt voortgezet en op onderdelen
geïntensiveerd.
De provincie werkt actief samen met de gemeenten aan de
vernieuwing van het bibliotheekbeleid. De provincie zet het
beleid ten aanzien van de archieven en de omroep voort.
Wezenlijk element van het cultuurbeleid is het beleid ten
behoeve van de Friese Taal en Cultuur. Dit beleid betreft vrijwel
alle onderdelen van het cultuurbeleid. Er is een uitgebreid
letterenbeleid, dat wordt voortgezet en versterkt (productieklimaat, nieuwe media, participatie van jongeren, instellen van een
fonds vertalingen). Daarnaast ondersteunt de provincie een
groot aantal tijdschriften in de Friese taal. Dat beleid wordt eerst
geëvalueerd en vervolgens worden op grond van die evaluatie
keuzes gemaakt.
In aparte, fraaie nota’s heeft de provincie het beleid ten aanzien
van archeologie en cultuurhistorie/monumentenzorg vastgelegd,
samengebundeld in de nota Erfgoed. Zowel structureel als
incidenteel wordt het beleid op veel aandachtspunten uitgebreid.

Stichting compagnie Barrevoet. Fotografie Anne Zorgdrager en Marleen Swart. Provincie Fryslân
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Drenthe
Voorstelling ‘Dwaalgasten’ van de Peergroep Veenhuizen. Joost van der Werf. Provincie Drenthe

De cultuurnota van de provincie Drenthe voor de jaren 20052008 heet ‘De kunst van het combineren’. De titel verraadt een
belangrijke ambitie in het Drentse cultuurbeleid:
meer samenspel (d.w.z. spannende combinaties) tussen de
verschillende kunstdisciplines en meer samenspel tussen cultuur
en ruimtelijke ordening, economie, welzijn en onderwijs.
De nieuwe cultuurnota gaat verder uit van de nieuwe beleidsinzichten op het gebied van subsidies. De provincie wil met haar
financiële bijdragen namelijk zakelijker, vraaggerichter en
marktgerichter opereren. Subsidieregelingen zijn daarom met
ingang van 2006 afgeschaft en subsidies worden vanaf volgend
jaar slechts incidenteel en op projectmatige basis verstrekt. In de
cultuurnota heeft Drenthe gekozen voor een indeling in vijf
thema’s.
■

■

Beeldkwaliteit: de zichtbare en de tastbare kunst in de
openbare ruimte, in relatie tot het landschap, de
cultuurhistorie en de bebouwing.
Het Centrum Beeldende Kunst werkt aan een
kostendekkende, niet langer gesubsidieerde kunstuitleen
voor particulieren. Het CBK stimuleert verder ondernemers
in het ontwikkelen van projecten, zoals een pilotproject van
kunstenaars, architecten en historici, passend in de
revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.
De provincie verleent ook medewerking aan het nieuwe
architectuurcentrum, dat een brede en algemene discussie
over ruimtelijke kwaliteit van Drenthe op gang moet brengen;
Het grote publiek: het bevorderen van het aanbod en de
kwaliteit van culturele activiteiten en de belangstelling
daarvoor.
Over twee jaar zal de provincie de amateurkunstverenigingen
toetsen op de kwaliteit van hun optredens, op publieksbereik
en op samenwerking met professionele kunstinstellingen. Op
basis van deze toetsing maakt de provincie in 2007 een
keuze voor de amateurkunstinstellingen die in aanmerking
komen voor provinciale subsidie. Op het gebied van de
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■

■

■

professionele podiumkunsten heeft Drenthe een gevarieerd
aanbod, zoals van Theater te Water,
het jeugdtheatergezelschap De Reus en het door het rijk
gesubsidieerde locatietheatergezelschap PeerGrouP.
Een festivalcoördinator zorgt ervoor dat Drenthe een divers
festivalaanbod heeft, met een aantal nieuwe festivals;
Informatiekanalen: de overdracht van culturele informatie
door de openbare bibliotheken, de Drentse omroep, de
musea en de archieven.
RTV Drenthe is een belangrijk informatiekanaal in de provincie. Het Drents Archief in Assen ontwikkelt zich tot een breed
functionerend en actueel regionaal historisch centrum. De
provincie subsidieert drie musea die van wezenlijk belang zijn
voor de cultuurgeschiedenis van Drenthe. Het Drents
Museum, omdat het zich toelegt op de presentatie van de
historie van Drenthe. De andere twee musea zijn het
Hunebedcentrum in Borger en het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork, een Rijksmuseum;
Onvoltooid verleden tijd: een integrale en gebiedsgerichte
aanpak van het beleid inzake de cultuurhistorie, de zichtbare
en onzichtbare relicten van het verleden.
Het Drents Plateau is de provinciale organisatie waar het
erfgoed centraal staat. Bij deze instelling is de zorg voor en
de samenwerking met gemeenten, bedrijven en organisaties
ten behoeve van het integrale erfgoedbeleid (monumenten,
archeologie, maar ook de geschiedenis, musea, architectuur
en educatie) in handen gelegd;
Taligheden, de taal van de eigen regio verder ontwikkelen,
beschermen en uitdragen naar nieuwe generaties.
Drenthe voert beleid gericht op twee talen: het Drents en het
Nederlands. Het Drents is erkend onder deel 2 van het
Europees Handvest voor minderheidstalen. De provincie
kiest bewust voor de ondersteuning van het behoud van de
Drentse taal. Vanaf 2007 heeft Drenthe daarvoor een Huis
van de Taal. Wat betreft het Nederlands kiest de provincie
voor leesbevordering bij jongeren en laagopgeleiden.

Overijssel
Overijssel kiest vanaf 2005 voor een integraal programma
Sociale Actie, waarin het beleid ten aanzien van kunst en cultuur,
(jeugd)zorg, integratie en maatschappelijke ontwikkeling in
nauwe samenhang wordt ontwikkeld. De centrale thema’s van dit
beleid zijn:
■
■
■
■

Een goede culturele en sociale infrastructuur
Het versterken van de maatschappelijke deelname en de
positie van jongeren
Langer zelfstandig wonen voor ouderen en gehandicapten
en/of GGZ-cliënten
Een sociaal en vitaal platteland

Eén van de uitgangspunten daarbij is dat provincie en gemeenten
nauw samenwerken in een gebiedsgerichte aanpak.
Deze thema’s leiden voor het kunst- en cultuurbeleid tot de
volgende vijf accenten:
1.
2.
3.
4.
5.

Goede culturele en sociale infrastructuur
Versterken deelname en positie jongeren
Sociaal en vitaal platteland
Dwarsverband cultuur en fysiek
Dwarsverband cultuur en economie

Een goede culturele en sociale infrastructuur krijgt in Overijssel
vorm doordat de provincie inzet op kwaliteit en ontwikkeling en
op samenhang en spreiding. Dit doet de provincie door onder
meer de samenwerking met gemeenten concreet vorm te geven.
Overijssel sluit prestatiecontracten met gemeenten en heeft de
Culturele Atlas Overijssel 2005, in de toekomst te combineren
met de Gelderse Atlas, ontwikkeld als belangrijke informatiebron
voor de inzet op culturele infrastructuur. De provincie geeft extra
aandacht aan het middensegment en de samenwerking van
culturele instellingen in netwerken of circuits. Nu al zijn er
netwerken ontwikkeld op gebied van bibliotheken, podia, musea,
popfestivals en filmtheaters.
De bibliotheekvernieuwing is in Overijssel in een vergevorderd
stadium. De provinciale omroep, RTV Oost, is een schakel in de
infrastructuur en een platform voor debat. Het beleid op het
terrein van de monumentenzorg wordt gecontinueerd en op het
gebied van de archeologie geïntensiveerd. Overijssel richt zich
ook in de beeldende kunst op het middensegment en kent in de
samenwerkingsprojecten een belangrijke rol toe aan de stichting
Kunst en Cultuur Overijssel en de Hogeschool voor de Kunsten
(ArtEZ). Op het gebied van de podiumkunsten ontwikkelt
Overijssel een podiumplan samen met Gelderland. Daarbij
subsidieert Overijssel (deels ook samen met Gelderland en het
rijk) gezelschappen en orkesten: Het Orkest van het Oosten,

productiehuis Oost-Nederland, Jeugdtheater Sonnevanck,
Introdans, toneelgroep Oostpool en Gnaffel. Het Museum de
Fundatie heeft een krachtige vernieuwing gerealiseerd. De
provincie zet het beleid ten aanzien van cultuurbereik, festivals,
amateurkunst en streektaal in dit brede perspectief van de goede
en sociale infrastructuur.
Het versterken van de deelname en de positie van jongeren is het
belangrijkste doel van de cultuureducatie, onder meer door het
programma Kunst op School, waarvoor de ondersteuningsinstelling
Kunst en Cultuur Overijssel garant staat.
Een sociaal en vitaal platteland is de doelstelling die vanuit het
cultuurbeleid vorm krijgt door monumentenzorg en archeologie.
Opvallend is de inzet voor de streektaal via de IJsselacademie en
het Van Deinse Instituut, onder meer door de streektaalconsulenten. Hier krijgt ook de samenwerking met de gemeenten
nader inhoud.
Het dwarsverband cultuur en fysiek leidt tot een wisselwerking
tussen cultuur, landschap en ruimtelijke inrichting door de
ontwikkeling van een sterk Overijssels en Oost-Nederlands
netwerk van organisaties op het vlak van culturele planologie:
KCO, het Oversticht, Landschap Overijssel, kunstvereniging
Diepenheim en Architectuurcentrum Twente.
Het dwarsverband cultuur en economie realiseert de provincie
onder meer door kunst en cultuur in te zetten voor het investeringsklimaat en het toerisme.

Het onderzoek in één van de 14 Twentse gemeenten dat centraal staat bij het project
Proeftuin Twente. Provincie Overijssel.
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Gelderland
Introdans educatie workshop. Voermans van Bree, fotografie. Provincie Gelderland.

Gelderland toont met de titel van de cultuurnota voor de periode
2005-2008 aan dat het op de in 2001 ingeslagen weg wil
voortgaan. ‘Verbindingen’ was de naam van de vorige nota en is
de naam van de nieuwe nota. Gelderland legt verbindingen en
doet daarmee dat waarin een provincie sterk kan zijn.
Verbindingen tussen culturele instellingen, verbindingen met
gemeenten, verbindingen met andere overheden zoals met het
rijk, maar zeker ook met de provincie Overijssel als directe partner
in het oosten.
In de periode 2001-2004 was Gelderland al op verschillende
niveaus actief met dit beleid. Er is in die periode al het nodige
bereikt. Zo is er bijvoorbeeld op het stuk van de samenwerking
met gemeenten al veel tot stand gekomen: projecten gebiedsgericht cultuurbeleid in twee regio’s (Rivierenland en Noordoost
Veluwe), een culturele atlas waarin het beleid van alle gemeenten
tot in details is weergegeven en een versterkte band met de
grotere gemeenten in de provincie.
Gelderland kiest voor voortzetting, maar legt wel een aantal nieuwe
accenten, zoals de samenhang tussen bereik en productie en
verdere accenten binnen het cultuurbereik, waar de cultuureducatie, de amateurkunst, het cultuurtoerisme en het al
genoemde gebiedsgerichte beleid belangrijke onderwerpen zijn
en het actieplan cultuurbereik ten volle wordt ingezet. Accenten
ook binnen de cultuurproductie via productiehuizen en
werkplaatsen, podiumkunsten, beeldende kunst, kunst in de
openbare ruimte, erfgoed en culturele planologie. Ook
intensiveert Gelderland de samenwerking met Overijssel, niet
alleen door een regelmatig overleg tussen de beide
statencommissies, maar ook op concrete beleidsonderdelen als
gezamenlijk podiumbeleid, culturele planologie, festivals,
versterking van de culturele infrastructuur in steden en landelijk
gebied en aandacht voor het middensegment.
Het gebiedsgerichte cultuurbeleid wordt binnenkort uitgebreid
met twee regio’s. De cultuureducatie wordt versterkt, zowel aan
de aanbodzijde (cultuureducatieve programma’s van de
culturele instellingen) als aan de vraagzijde (scholen). EduArt, de
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provinciale instelling voor cultuureducatie wordt doelmatiger,
centra voor kunsteducatie worden ingeschakeld en erfgoededucatie krijgt een extra impuls. De amateurkunst staat in het
centrum van de belangstelling van de provincie. Het beleid wordt
uitgebreid, er komen vier jeugdtheaterscholen en vier regionale
steunpunten voor de amateurkunst. Er is een subsidieregeling
voor grote projecten voor bijvoorbeeld amateurkunst en allochtone
jongeren, er komt een project voor mensen met een
beperking en er is geld voor kleinere projecten. De amateurs
krijgen aandacht bij popfestivals. Het erfgoed krijgt een impuls
vanuit het recentelijk geformuleerde museumbeleid, de aandacht
voor de regionale geschiedenis wordt vergroot en er is steun
voor publicaties over de historie en voor de streektaal. Het
vergevorderde archiefbeleid wordt voortgezet. Gelderland heeft
grote instellingen op het gebied van de podiumkunsten en steunt
die samen met het rijk en deels ook samen met Overijssel: toneel,
jeugdtheater, dans, muziek. Ook grote festivals als Music
Meeting en de Gelderse Muziekzomer krijgen aandacht. Er is
ruim aandacht voor kleinschalig aanbod. Op het gebied van
beeldende kunst is er veel aandacht voor het middensegment, de
werkplaatsen en kunstenaarsinitiatieven, voor incidentele projecten
en de kunst in openbare ruimte. De jaarlijkse manifestatie in Fort
Asperen en de Mode Biënnale in Arnhem zijn typisch Gelderse
visitekaartjes. In 2006 gaat Gelderland ‘the state of the art’
onderzoeken.
Het letterenbeleid is opvallend uitgewerkt. Het festival de
Wintertuin, literaire servicepunten (vanuit de Stichting Kunst en
Cultuur Gelderland worden op gebied van letteren actieve
instellingen en mensen van advies gediend), literaire kernpodia,
de literaire prijs en het Gelderse Cahier getuigen daarvan. Het
bibliotheekbeleid wordt vernieuwd en leesbevordering krijgt
aandacht via projecten.
Gelderland heeft een eigen filmbeleid, waardoor de filmtheaters
worden ondersteund en de filmeducatie extra aandacht krijgt.
Bijzonder is de aparte aandacht die ‘Verbindingen’ geeft aan het
vrijwilligersbeleid.

Flevoland
‘Raakvlakken’ is de titel van de Cultuurnota 2005-2008 van de
provincie Flevoland. De provincie ziet raakvlakken tussen kunst
en cultureel erfgoed, tussen cultuur en toerisme, tussen cultuur en
ruimtelijke ontwikkeling. Kortom, tussen de manier waarop
mensen in Flevoland wonen, werken en recreëren en hun
culturele identiteit daaraan ontlenen.
Flevoland bevindt zich als jongste provincie van Nederland in
een uitzonderlijke situatie. Hoewel de drooglegging van de
polders vers in het geheugen staat, heeft de inpoldering
Flevoland toch geconfronteerd met een ver verleden. Flevoland
is met ongeveer 450 historische scheepswrakken de bakermat
van de scheepsarcheologie, twee verdwenen eilanden zijn op het
droge gekomen, de Swiferterbantcultuur is een begrip in de
archeologie. Niet verwonderlijk dat de provincie juist het culturele
erfgoed als speerpunt van beleid heeft gekozen. Met de oprichting van het Nieuw Land Erfgoedcentrum is Flevoland de weg
van behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed ingeslagen.
Het Erfgoedcentrum is een combinatie van onder andere het
Nieuw Land Poldermuseum, het sociaal-historisch centrum
Flevoland, het Rijksarchief Flevoland en het archeologische depot
Flevoland, waarin de provincie, het waterschap en de gemeenten
Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde participeren. De bedoeling
is dat ook het steunpunt voor archeologie en jong cultureel
erfgoed onderdak gaat vinden in het Erfgoedcentrum. Daarnaast
zet de provincie haar beleid voort op het gebied van Belvedère
en krijgt het cultureel erfgoed een plaats in de ontwikkeling van
het Omgevingsplan 2006 en volgende jaren.
Als jonge provincie heeft Flevoland een inhaalslag te maken met
het opzetten van een culturele infrastructuur, te beginnen bij de
podiumkunsten. De oprichting van het Productiehuis
Podiumkunst Almere Flevoland is de eerste concrete stap. Naast
de aandacht voor het Productiehuis Almere Flevoland is er een
regeling podiumprogrammering en steun voor grote en kleinere
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Luchtfoto van het Observatorium van Robert Morris aangelegd in de periode 1971-1977.
Provincie Flevoland.

projecten op het gebied van podiumkunsten en film. De provincie
wil het leggen van een relatie tussen podiumkunst en
landschapskunst bevorderen, bijvoorbeeld door festivals te
ondersteunen die worden gehouden in de landschapskunstwerken. De landschapskunst is een andere speerpunt van het
provinciale kunstbeleid. Vanaf 1989 profileert provincie
Flevoland zich met vijf monumentale landschapskunstwerken.
Naast de aandacht voor het landschapskunstwerk wil de provincie
de beeldende kunst blijven stimuleren door onder meer het
subsidiëren van activiteiten van Museum De Paviljoens. Voorts is
er ruimte voor projecten, een nauwe samenwerking met Almere
(Cultureel Centrum Corriosa en stichting Het Kunst), een 1-procentregeling en een tentoonstellings- en opdrachtenbeleid.
De nota Cultuur 2005-2008 heeft aandacht voor het raakvlak
cultuur en toerisme, waarbij unieke culturele publieksattracties als
Nieuw Land, de Bataviawerf en het Nederlands Instituut voor
Scheeps- en Onderwaterarcheologie centraal staan. Projecten
op gebied van cultuurtoerisme krijgen steun van de provincie.
Flevoland steunt actief de vernieuwing van de openbare
bibliotheken, de cultuureducatie in het basis- en voortgezet
onderwijs, en activiteiten die de culturele identiteit van Flevoland
ontwikkelen en - niet onbelangrijk - de Flevolanders trots maken
op hun provincie.

Utrecht
‘Dat moet je breed zien’ is de titel van het letterlijk en figuurlijk
breed uitgevoerde cultuurprogramma 2005-2008 van de
provincie Utrecht. Utrecht is een cultuurrijke provincie en is er
trots op nu voor het eerst de volle breedte van het cultuurbeleid
in één samenhangend programma te kunnen aanbieden.
De provincie wil zichtbaar presteren in de samenleving en geeft
dan ook aan dat het beleid resultaatgericht, projectmatig,
integraal en gebiedsgericht zal zijn. De hoofdaccenten in het
beleid zijn:
■

■
■
■
■

Versterking van de steden Amersfoort en Utrecht binnen het
Convenant Midden Nederland (met Agenda 2010-project
Vrede van Utrecht en Cultuur Arrangement Amersfoort);
Versterking van het publieksbereik;
Vernieuwing van de infrastructuur;
Programmatische en gebiedsgerichte samenwerking;
Verbreding van de raakvlakken met fysieke en economische
pijlers.

Tentoonstelling ideëenontwerpwedstrijd ‘De Romeinse Lijn’. Provincie Utrecht.
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Het cultuurbereik krijgt in het totale beleid uitdrukkelijk veel
aandacht. In 2002 is Kunst Centraal ontstaan, de nieuwe centrale
organisatie voor cultuureducatie, zowel voor het primair
onderwijs als het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er ruim
aandacht voor erfgoededucatie. In dit kader is ook het actieprogramma cultuurbereik van belang, waarbij de provincie een
belangrijke rol toekent aan de gemeenten.
Het beleid op het terrein van de cultuurhistorie is indrukwekkend.
Integraal beleid op het gebied van cultuurhistorisch waardevolle
structuren, een gebiedsgerichte aanpak (Utrechtse Heuvelrug,
Hollandse Waterlinie, Limers en Grebbelinie) en bewuste sturing
van ruimtelijke ontwikkeling kenmerken dit beleid dat zijn vruchten
al heeft afgeworpen, onder andere in Leidsche Rijn. Het monumentenbeleid krijgt een opvallende impuls: de provincie trekt
naast het reguliere beleid incidenteel liefst 4 miljoen euro uit voor
de molens en 3 miljoen voor kasteel Amerongen. Utrecht zorgt
voor een gratis museumweekend en draagt bij aan de exploitatie
van Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Ook op het gebied van
de archieven speelt Utrecht een belangrijke rol; de oprichting van
Regionaal Historische Centra krijgt veel aandacht. Het Erfgoedhuis is een belangrijke pion in het erfgoedbeleid.
Op het gebied van de amateurkunst heeft de provincie samen
met de gemeente Utrecht een grote stap gezet door de oprichting
van het Huis voor de Amateurkunst. Dat is in twee jaar tijd zo
succesvol geworden, dat de staatssecretaris voor cultuur besloten
heeft een pilotproject te ondersteunen. Bovendien heeft de
provincie een jaarlijkse prijs voor de amateurkunst ingesteld.
De professionele podiumkunsten vormen een groot onderdeel
van het convenant met rijk, Flevoland en de steden.
Liefst 8 voorzieningen en organisaties op het terrein van theater,
2 dansorganisaties en 10 muziekorganisaties krijgen structurele
steun. Daarnaast 2 filmfestivals en 4 multidisciplinaire organisaties.
Ook is er een stevig budget voor de programmering van kleine
theaters.
Bij de beeldende kunst is de samenwerking met de gemeenten
via convenanten een centraal punt. De kunst in de openbare
ruimte en de culturele planologie eveneens. De provinciale
instelling voor het beeldende kunstbeleid is het Centrum
Beeldende Kunst. De kunstuitleen blijft actief, zij het met nieuwe
taken, en het Grafisch Atelier Utrecht gaat een grotere regionale
rol spelen.
De bibliotheekvernieuwing had en heeft voor de provincie
Utrecht een extra dimensie, omdat een ingrijpende reorganisatie
van de Provinciale Bibliotheek Centrale noodzakelijk was, naast
het samenvoegen van 42 lokale bibliotheekorganisaties tot 7
regionale bibliotheken.
Een reorganisatie van de ‘gemeentelijke’ en ‘provinciale’ omroepen
heeft geleid tot een fusie: RTV Utrecht.

Noord-Holland
‘Cultuur verbindt’ is de titel van de cultuurnota 2005-2008.
Daarmee wil de provincie Noord-Holland aangeven dat ‘Cultuur
een brug vormt tussen heden en verleden, tussen mensen
onderling, tussen jong en oud, tussen mens en zijn omgeving’.
Het cultuurbeleid is gebaseerd op vier pijlers:
1.
2.
3.
4.

Cultuureducatie
Culturele planologie
Cultuurbehoud
Cultuurparticipatie

Het beleid op het terrein van de cultuureducatie krijgt gestalte in
nauwe samenwerking met de gemeenten en het rijk. De educatie in
het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs krijgt een
specifiek eigen aanpak, waarbij de vraag van de scholen als
uitgangspunt zal dienen. De infrastructuur voor de cultuureducatie,
in Noord-Holland via steunfuncties in de regio, en in het bijzonder
voor de erfgoededucatie, wordt versterkt. Hiervoor is een
belangrijke taak weggelegd voor het op te richten Erfgoedhuis
Noord-Holland. Tot dat moment zal het Museaal en Historisch
Perspectief Noord-Holland (MHP) deze taken op zich nemen.
De indrukwekkende historie van het beleid van de provincie op
het gebied van het jeugdtheater heeft geleid tot een groot aantal
goede voorzieningen. Wederzijds, MUZ theater, Speeltheater
Holland, Kalebas, Danstheater AYA en het nieuw te subsidiëren
Caspar Rapak, bieden alle kansen voor een intensief educatief
programma in de eigen regio, mede gesteund door het
‘Theaterkrediet’, dat de afname van voorstellingen door scholen
bevordert. Ook klassieke-muziekconcerten zullen in de
toekomst onder deze regeling vallen.

historisch informatie, die straks vanuit het erfgoedhuis zal werken.
De Cultuurhistorische Waardenkaart en de cultuurhistorische
regioprofielen krijgen bijzondere aandacht in het ruimtelijke
ordeningsbeleid.
Bij de pijler cultuurparticipatie speelt het actieplan cultuurbereik
een grote rol. Hier is de samenwerking met de gemeenten cruciaal.
De provincie maakt gerichte afspraken met de tien grotere
gemeenten (meer dan 60.000 inwoners) en de zes middelgrote
gemeenten (30.000 tot 60.000 inwoners) en voert een
stimuleringsbeleid bij de kleine gemeenten. Daarnaast zullen de
provinciale steunfunctie en uitvoeringsorganisaties een voortrekkersrol spelen (De Kunst, Probiblio, Kunst en Cultuur Noord
Holland en Museaal en Historisch Perspectief).
Versterking van de infrastructuur en de relatie tussen aanbod en
afname in de beeldende kunst krijgt extra aandacht door de
vorming van het CBK Kunst en Vormgeving Noord-Holland en
de nieuwe regeling Beeldende Kunst en Vormgeving. Essentieel
voor het beleid is ook de vernieuwing van de openbare
bibliotheken, waarin de provincie een belangrijk aandeel heeft als
regisseur. Schaalvergroting, kwaliteitsverbetering en het
ontwikkelen van vraaggerichte serviceorganisaties zijn de
hoofdthema´s. RTV Noord-Holland blijft onder de vleugels van
het provinciebestuur de publieke regionale omroep van de
provincie.

Culturele planologie is de nieuwe pijler in het beleid.
Hedendaagse cultuur en cultuurhistorie worden ingebracht in
ruimtelijke-ontwikkelingsprocessen. Daardoor worden de
kwaliteit en de leefbaarheid van de stedelijke en landschappelijke
omgeving verhoogd. Noord-Holland heeft gelden voor de
uitvoering en projectgelden beschikbaar en werkt ook hier nauw
samen met de gemeenten.
De pijler cultuurbehoud is al lang een krachtig onderdeel van het
beleid van de provincie. Het archeologiebeleid wordt versterkt,
het monumentenbeleid voortgezet, waarbij de uitvoeringsprogramma’s Stelling van Amsterdam en Industrieel
Erfgoedroute Noordzeekanaalgebied prioriteit krijgen. Het
museumbeleid blijft van groot belang en wordt toegespitst op
publieksbereik, samenwerking en op de musea die een provinciaal
of regionaal belang hebben. De aandacht voor de archieven en
de regionale geschiedenis blijft; via de consulent regionaal
Stelling van Amsterdam. Provincie Noord Holland.
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Zuid-Holland
‘Identiteit en inspiratie’ zijn voor Zuid-Holland de centrale
begrippen in het cultuurbeleid van de komende periode. In de
inleidende tekst schrijft de provincie: ‘Cultuur inspireert. Cultuur
maakt mensen bewust van hun identiteit en identiteit is een
inspiratiebron voor culturele activiteiten. Inspiratie en identiteit zijn
dan ook de uitgangspunten voor het cultuurplan 2005-2008
van de provincie Zuid-Holland’. De provincie opteert voor een
selectief beleid en maakt duidelijke keuzes:

Roede Bommelaer. Provincie Zuid Holland.
■
■

■

Een herkenbare provincie (om inzichtelijk te maken wat het
cultuurbeleid voor de eigen inwoners betekent);
Een duidelijke taakafbakening met gemeenten, rijk en
instellingen (om eigen middelen zo effectief mogelijk te
kunnen inzetten);
Substantiële inzetten (om op die manier de grootste
toegevoegde waarde te kunnen leveren).

Dit leidt tot een integraal cultuurbeleid, een samenhangend
cultuurplan, waarin de provincie een groot aantal onderwerpen
in een gemeenschappelijk kader plaatst.
De provincie kiest voor drie grote kaders:
1. Culturele planologie
2. Cultuurbereik
3. Culturele informatiedragers
Binnen het kader van de culturele planologie concentreert de
provincie op de ruimtelijke ontwikkeling, op een optimale samenhang tussen ruimtelijke-veranderingsprocessen en de lokale
geschiedenis van gebouwen, steden en landschappen. Daarmee
plaatst de provincie de zorg voor het cultureel erfgoed in een
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breed perspectief. Monumentenzorg, archeologie, geschiedbeoefening en museumprojecten zijn onderwerpen van integraal
beleid, zonder dat de provincie daarmee de specifieke eigen
identiteit veronachtzaamt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de blijvende
grote inspanning voor de molens, kenmerkend voor ZuidHolland. Niet alleen het erfgoedbeleid maar ook het beleid ten
aanzien van (beeldende) kunst in de openbare ruimte wordt in dit
geheel betrokken.
De keuze voor cultuurbereik als kader heeft tot doel het cultureel
bewustzijn van de burgers te versterken, door het vergroten van
het publieksbereik en van de actieve participatie in kunst en
cultuur. Het actieprogramma cultuurbereik speelt daarin een
belangrijke rol. De provincie heeft met succes in de afgelopen
jaren in de regio’s via ‘culturele aanjagers’ het commitment van
veel gemeenten aanzienlijk versterkt. Dat beleid wordt voortgezet en zal leiden tot meerjarige afspraken met gemeenten per
regio. Jongeren zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt. Binnen
deze context zijn elementen van de cultuurbeleving in de vrije tijd
in onderlinge samenhang herkenbaar, zoals amateurkunst,
cultuurtoerisme en het vrijwillige kader binnen de erfgoedsector.
Het beleid cultuurbereik leidt ook tot een intensivering van de
nauwe samenwerking met Den Haag en Rotterdam, met effecten
in de regio, bijvoorbeeld door op het gebied van de film de grote
festivals in Rotterdam en Den Haag als inspirator en motor te
laten functioneren voor regionale educatieve filmprojecten en
samenwerking met de filmtheaters in de regio. Ook het beleid
beeldende kunst en vormgeving en het museumbeleid krijgen
vorm binnen dit kader.
Binnen het derde kader, culturele informatiedragers, vervullen
openbare bibliotheken, archieven, Regionale Historische Centra
en regionale omroepen een sleutelrol als informatie- en cultuurdragers en als kenniscentra en inspiratiebronnen voor de ZuidHollandse cultuur en identiteit.
Om dit beleid vorm te geven heeft de provincie gekozen voor
een variatie aan flexibele middelen, die via gerichte subsidies of
regelingen worden ingezet, en voor samenwerking met een
aantal partners. Gemeenten, rijk en provincie Noord-Holland
zijn de bestuurlijke partners. Instellingen als het Erfgoedhuis, het
Kunstgebouw, Probiblio en de regionale omroepen zijn de grote
partners. Klein maar effectief zijn de Zuid-Hollandse Popunie en
het op de jeugd gespecialiseerde PJ Partners. Ook de
jeugdtheatergroep Max en de Jeugdtheaterschool Zuid-Holland
spelen een directe rol in het beleid, terwijl het Randstedelijk
Begeleidingsorkest educatief werk verricht en amateurkoren
begeleidt.

Zeeland
Zeeland heeft de cultuurnota 2005-2008 de naam ‘Cultuur
Continu’ gegeven. De provincie geeft daarmee aan dat cultuur
blijvend een belangrijke plaats inneemt in het totale Zeeuwse
beleid en dat daarbij wordt voortgebouwd op eerdere beleidsnota’s. Dat betekent niet dat het beleid onveranderd is gebleven.
Na een intensieve evaluatie en het opstellen van een startnotitie
heeft de provincie voor het nieuwe beleid drie ambities geformuleerd:
1. Een substantiële bijdrage leveren aan de totstandkoming van
een zo gevarieerd en gespreid mogelijk cultureel aanbod in
Zeeland;
2. Een zo groot mogelijke cultuurparticipatie realiseren;
3. Het versterken van de culturele factor in de Zeeuwse
samenleving.
Deze ambities leiden tot de keuze van speerpunten voor het
cultuurbeleid 2005-2008. De keuzes zijn ingegeven door hun
specifieke belang voor de cultuur in Zeeland en door hun
bijdrage aan de duurzaamheid van de Zeeuwse samenleving:
■
■
■

Amateurkunstbeoefening en amateurcultuurbeoefening
(inclusief de rol van vrijwilligers);
Cultureel erfgoed in de breedste zin;
Samenwerking met de Zeeuwse gemeenten in de vorm van
regionale cultuurarrangementen.

Nazomerzingen III, zo. 4 september. Provincie Zeeland.

De substantiële bijdrage aan een kwalitatief goed en gespreid
cultuuraanbod gebeurt via de ondersteuning van de vijf dragende
cultuurinstellingen, de samenwerking met de gemeenten en partners
buiten Zeeland, en door eenjarige en meerjarige subsidies aan
organisaties en instellingen. De vijf dragende provinciale
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organisaties zijn de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, Scoop,
het instituut voor sociale en culturele ontwikkeling in Middelburg,
CBK Zeeland, het provinciale centrum voor Beeldende Kunst,
Vormgeving en Architectuur in Middelburg, het Zeeuws
Museum in Middelburg en de stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland in Middelburg.
De cultuurparticipatie krijgt gestalte via het actieplan cultuurbereik, waar de provincie vooral accenten legt op het programma
Cultuur en School voor het voortgezet onderwijs, en op Jeugd
en cultuur. Daarnaast wordt in samenwerking met het rijk
structureel extra geld beschikbaar gesteld voor het primair
onderwijs.
De culturele factor in de samenleving krijgt vorm door intensivering
van de samenwerking met andere beleidssectoren, zoals sociaal
beleid, economie, toerisme en ruimtelijke kwaliteit.
Het veld van aanbod en participatie bestrijkt alle facetten van
kunst en cultuur. Bij de podiumkunsten is het Zeeland
Nazomerfestival van unieke waarde als een manifestatie die tot
ver buiten de Zeeuwse grenzen aanspreekt. Daarnaast
ondersteunt de provincie Het Zeeuws Orkest, de stichting
Nieuwe Muziek Zeeland en de stichting Het Bedrijf dat nieuwe
theaterproducties ontwikkelt. En verder een scala aan festivals en
manifestaties als het Bevrijdingsfestival Zeeland, het Straatfestival
Vlissingen, het festival Film by the Sea, het Festival van Zeeuwsch
Vlaanderen, het Scheldejazzfestival in Terneuzen, het Festival
Pastorale Au Parvis, het Internationaal Muziekfeest in Middelburg
en de Mattheus Passion in Aardenburg. Ook het vernieuwde
beleid beeldende kunst, vormgeving en architectuur richt zich op
aanbod en participatie. Zeeland wil de komende jaren het beleid
op het gebied van popmuziek intensiveren, onder meer door de
podia te ondersteunen. De amateurkunst krijgt naast de activiteiten van de consulenten van Scoop, veel aandacht door kleine
effectieve subsidies aan tal van organisaties. Voor letteren komt
er in samenwerking met de fondsen en de uitgevers een
publicatiefonds. Het museumbeleid heeft aandacht voor de
verbouwing en de herinrichting van het Zeeuws Museum en
voor de steun aan kleinere lokale en regionale musea door in te
zetten op de versterking van het provinciaal museumbestel.
De zorg voor de cultuurhistorie is van groot belang.
Monumentenzorg en archeologie worden in een breed kader
van omgevingsbeleid geplaatst. Extra geld is uitgetrokken voor
het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart van
Zeeland. Daarnaast krijgt het immateriële erfgoed aandacht door
de steun aan kleine organisaties van vrijwilligers op gebied van
dialectonderzoek, boerderijen, molens, heemschut en archeologie,
en natuurlijk de historische schepen (de stichting Behoud
Hoogaars), de Stoomtrein Goes-Borsele en Het Zeeuwse
Trekpaard.

Noord-Brabant
In ‘Cultuur in uitvoering’ stelt de provincie Noord-Brabant vier
centrale doelstellingen voor de periode 2005-2008:
1.
2.
3.
4.

Vergroting van de culturele participatie
Ontwikkeling van de culturele competenties
Ontwikkeling van het culturele aanbod
Vergroting van de culturele en ruimtelijke kwaliteit van de
leefomgeving.

De vergroting van de participatie wil de provincie bereiken door
versteviging van de samenwerking tussen culturele instellingen
onderling, maar ook tussen cultuur-, zorg- en welzijnsinstellingen,
tussen cultuur- en onderwijsinstellingen en tussen cultuur en
bedrijfsleven. De provincie intensiveert de samenwerking met de
gemeenten. Van groot belang is dat de cultuurproductie aansluit
op de vraag. De provincie gaat die productie expliciet
ondersteunen. De cultuurmarketing wordt bevorderd. De provincie
geeft extra aandacht aan de grote groep vrijwilligers die vitaal is
voor de infrastructuur en de cultuurparticipatie en draagt zorg
voor cultuurdeelname van uiteenlopende maatschappelijke
groepen en een cultuurproductie die ook in etnische zin zo divers
mogelijk is.

Marktplaatsen. Provincie Noord-Brabant.

De ontwikkeling van culturele competenties bevordert de provincie
door de cultuureducatie in het onderwijs en voor volwassenen te
steunen. Met instellingen en overheden wil de provincie het
accent meer leggen op een beleid op lange termijn.
Voor de ontwikkeling van het aanbod zet de provincie samen
met het rijk en de zuidelijke convenantpartners in op kwalitatief
hoogwaardige kunstproductie, ontwikkeling en uitbouw van
broedplaatsen voor jong talent en ruimte voor de ontwikkeling
van cultureel ondernemerschap van individuele kunstenaars.
De vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving is
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onderwerp van een integrale aanpak, waarbij de cultuurhistorie
steeds een belangrijke rol speelt. Bij de inrichting van de
openbare ruimte bevordert de provincie dat niet alleen erfgoedspecialisten, maar ook architecten, beeldend kunstenaars,
vormgevers en historici in een vroeg stadium worden betrokken.
Culturele planologie staat hoog in het vaandel van de provincie.
De provincie zal, om de effectiviteit van deze voornemens
optimaal te maken, de steunfunctie-infrastructuur optimaliseren.
Duurzaamheid en innovatieve kracht zijn de kernthema’s.
Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van steunfunctieinstellingen. Opvallend is bijvoorbeeld dat daarbij kleine
slagvaardige organisaties zijn op terreinen als letteren, film en
muziek. Sommige instellingen hebben al initiatieven genomen tot
een vergaande samenwerking, Een ander voornemen betreft de
intensivering van de samenwerking met de gemeenten.
Al geruime tijd stimuleert de provincie de samenwerking van de
grote steden onderling en met de provincie. Ook met kleinere
gemeenten zal in de toekomst de samenwerking worden
uitgebreid. Een aardig voorbeeld van die samenwerking is het
project Marktplaatsen op het terrein van de cultuureducatie.
In het project wordt bemiddeld tussen onderwijsvraag en
cultuuraanbod. Gemeenten en provincie delen de kosten.
Een bijzondere kracht van Noord-Brabant was altijd de
uitgebreide structuur van projectsubsidies. De provincie houdt
daaraan vast, maar gaat het stelsel wel eenvoudiger en effectiever
maken. De samenhang met het sociale beleid wordt versterkt,
waardoor het begrip cultuur nog meer inhoud krijgt.
Noord-Brabant heeft op vrijwel alle beleidsonderdelen een
wijdvertakt, krachtig cultuurbeleid, veelal onderbouwd door
heldere nota’s. Zeer intensief is het beleid op gebied van de
regionale geschiedenis. Maar ook het museumbeleid, het beleid
podiumkunsten en het cultuureducatie- en het amateurkunstbeleid zijn uitgebreid en kwalitatief sterk. Indruk maakt het
nieuwe beleid op het terrein van de beeldende kunst en
vormgeving, waar Noord-Brabant (een provincie met vier
steden met Hogescholen voor de Kunsten) een zeer divers en
uitgewogen beleid heeft ontwikkeld.

Limburg
Limburg heeft in het coalitieakkoord 2003-2007 gekozen voor
een thematische aanpak. Een van de thema’s is: ‘Jong zijn in
Limburg’. Via vijf actieprogramma’s geeft de provincie concreet
vorm aan haar beleid. Het actieprogramma ‘Ontplooiing’ biedt
ontplooiingskansen aan jongeren op sociaal-cultureel gebied,
om hun individuele talent en kennis te ontwikkelen door het
stimuleren van sportieve en vernieuwende culturele projecten
voor en door jongeren. Limburg heeft dan ook geen traditionele
sectornota’s gemaakt voor cultuur en sport en maakt daarmee
een grote vernieuwingsslag. De doelgroep (jeugd) staat centraal
en daarop richt het beleidsinstrumentarium zich.
Limburg kiest voor jongeren op grond van de volgende overwegingen:
1. De noodzaak van vernieuwing en dynamiek in Limburg,
waarbij kinderen, jongvolwassenen en jonge makers zelf een
stimulerende rol vervullen;
2. De sterke ontgroening in Limburg;
3. De opvatting dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen het
recht hebben om op hun eigen manier kind en jongere te zijn".

Graffity. Provincie Limburg.

In dit kader zijn voor cultuur de volgende speerpunten geformuleerd:
■
■
■

Cultuur voor en door jongeren
Jonge makers (ook over de grenzen heen)
Beeldende kunst en vormgeving
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Cultuur voor en door jongeren is een geactualiseerde voortzetting van het actieprogramma cultuurbereik. Er komen Regionale
Actieprogramma’s, te ontwikkelen door de regio’s. De provincie
stimuleert een breed cultuureducatief aanbod voor primair en
voortgezet onderwijs. Ook ligt er een accent op amateurkunstprojecten voor jongeren en vernieuwende cultuurprojecten. Het
beleid beeldende kunst richt zich gedeeltelijk op jongeren (‘voor
en door jongeren’). De culturele instellingen zullen hun activiteiten meer afstemmen op de vragen van jongeren.
De jonge makers op alle terreinen van de kunsten vormen een
tweede speerpunt van beleid. Kunstenaarsinitiatieven (ook over
de grenzen heen) krijgen steun. Jonge en/of vernieuwende kunstenaars worden gestimuleerd tot het creëren van een aansprekend cultuuraanbod. Beeldende kunst richt zich binnen deze
speerpunt op het nieuw op te richten centrum voor beeldende
kunst. Dit centrum gaat een ondersteunende en bemiddelende
rol spelen voor de jonge professionele kunstenaars. Er komen
presentatieplekken en ateliervoorzieningen.
De provincie is ervan overtuigd dat de culturele infrastructuur
een randvoorwaardelijke rol speelt bij de totstandkoming van een
cultureel klimaat waarbij ruimte wordt gegeven aan de invulling
van deze belangrijke thema’s en speerpunten. De infrastructuur
levert bovendien een meerwaarde aan een regio of een gemeente. In het bestuurlijk overleg met het rijk en de provincies NoordBrabant en Zeeland zijn de aandachtspunten benoemd. Het
zuidelijk programma voor productiekracht/cultuur en economie
leidt tot een innovatief ontwikkelingsklimaat van de creatieve
industrie. Een groot aantal instellingen wordt door rijk en provincie gezamenlijk gesteund als cultuurplaninstelling, waaronder het
Limburgs Symfonieorkest, Het Vervolg, Het Laagland, Opera
Zuid, Huis van Bourgondië en een aantal festivals. Een beperkt
aantal instellingen wordt daarnaast door de provincie zelf aangemerkt als cultuurplaninstelling.
Het Domein krijgt steun als provinciale presentatie-instelling voor
beeldende kunst. Het Nationaal Architectuur Instituut krijgt een
dependance in Maastricht, dankzij de gezamenlijke inzet van rijk,
provincie en gemeente.
De vernieuwing van het bibliotheekbeleid wordt met kracht
voortgezet. Dat geldt ook voor de archieven en de omroep.
Tot slot dient met nadruk te worden vermeld, dat Limburg zich al
jaren onderscheidt door de enorme investering van de provincie
in de drie Limburgse musea: Bonnefantenmuseum, Industrion en
Limburgs Museum.

Cijfers en feiten

Alle bedragen zijn in euro’s.

Stichting Compagnie Barrevoet, Fotografen;
Anne Zorgdrager en Marleen Swart. Provincie Fryslan.
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Phaedra op de trappen van de Nieuwe Kerk van Zierikzee.
Provincie Zeeland.
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Omroep

Alle bedragen zijn in euro’s.

Veruit de grootste geldelijke bijdrage van de provincies aan het cultuurbeleid betreft de investeringen in de eigen regionale omroep.
Vanaf 2006 zijn provincies verantwoordelijk voor de regionale omroepen. De rijksmiddelen worden overgeheveld naar het provinciefonds. In deze tabel is de huidige verdeling van middelen tussen rijk en provincies aangegeven.
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Bibliotheken

Alle bedragen zijn in euro’s.

Een intensief proces van vernieuwing en verandering bij de
openbare bibliotheken krijgt gestalte door een gezamenlijke
inspanning van rijk, provincies en (een groot deel van de)
gemeenten, overeengekomen door het sluiten van een koepelconvenant in 2001 door VNG, IPO en het ministerie van OCW.
Na een periode van accenten op structurele veranderingen krijgen
tussen nu en 2007 vooral inhoudelijke en kwalitatieve veranderingen
de meeste aandacht. De openbare bibliotheken zullen sterker
worden op het vlak van informatie, educatie en maatschappelijk
functioneren, zij worden meer naar buiten gericht en wendbaar.
Ook in de toekomst blijft er een belangrijke provinciale taak: het
facilitaire bibliotheekbedrijf en de wetenschappelijke steunfunctie.
In de tabel is geen bedrag voor de wetenschappelijke steunfunctie
in Fryslân opgenomen omdat dat een onderdeel is van Tresoar,
het historisch en letterkundig centrum.

45

Bibliotheken

Alle bedragen zijn in euro’s.
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Cultuurhistorie

Alle bedragen zijn in euro’s.

In vorige uitgaven spraken we van de beleidsterreinen monumentenzorg en archeologie. Dit kan in een aantal provincies niet meer,
omdat men beide terreinen steeds meer met elkaar vervlecht in vormen van integraal beleid. De samenhang met ruimtelijke ontwikkeling krijgt gestalte in de culturele planologie en de financiële inzet van de provincies is gegroeid.
Het aantal erfgoedinstituten stijgt, de diversiteit aan taken breidt zich uit. Vaste waarden als monumentenwacht en de ontwikkeling van
waardenkaarten blijven bestaan. De vele kleine monumentenorganisaties, die vaak op vrijwilligers steunen, bloeien; zij houden steun
van de provincies.
De onderverdeling in de tabellen is discutabel, omdat nogal eens bedragen niet kunnen worden uitgesplitst. In Zeeland geldt dat voor
de monumentenwacht en een aantal consulentschappen, allemaal ondergebracht in de SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland).
Opvallend is niet alleen de stijgende aandacht voor de cultuurhistorie, maar ook de accenten die op de erfgoededucatie komen te
liggen. De gelden komen veelal uit het Actieprogramma Cultuurbereik.
Ook opvallend is dat in de meeste provincies de erfgoededucatie niet wordt toegedeeld aan de steunfunctie-instelling voor cultuureducatie, maar aan de gespecialiseerde instelling op het gebied van erfgoed.
Bij de archeologie hebben we, waar mogelijk, de personele kosten voor de archeologen wel opgenomen, evenals bij de archiefinspecties. Dit in tegenstelling tot andere (cultuur)ambtenaren in dienst van de provincies. De reden is, dat zij (archeologen en
archivarissen) in hoofdzaak uitvoerend werk verrichten.
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Cultuurhistorie

Alle bedragen zijn in euro’s.
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Cultuurhistorie

Alle bedragen zijn in euro’s.
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Cultuurhistorie

Alle bedragen zijn in euro’s.
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Musea

Alle bedragen zijn in euro’s.

Het beleid van de provincies op het terrein van de musea
verschilt onderling sterk. Limburg is de belangrijkste financier van
drie grote provinciale musea en ook Fryslân, Drenthe en NoordBrabant hebben een eigen provinciaal museum. Overijssel en
Zeeland hebben zwaar geïnvesteerd in een vernieuwing van hun
provinciaal museum. Flevoland heeft een nieuw museum annex
erfgoedcentrum gesticht, ‘Nieuwe Land Erfgoedcentrum’.
Groningen werkt samen met de stad in het Groninger museum
en Gelderland heeft zijn aandeel in museum Het Valkhof in
Nijmegen ondergebracht bij archeologie. De meeste provincies
hebben museumconsulenten, ondergebracht bij het eigen museum,
de museumorganisatie of erfgoedorganisatie.
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Cultuureducatie

Alle bedragen zijn in euro’s.

De cultuureducatie mag zich verheugen in een warme belangstelling van alle overheden. Bij de provincies is het uitgavenpatroon ten
opzichte van 1999 met ruim 50 procent toegenomen. Dat komt deels doordat het rijk fors inzet op de cultuureducatie. Het bedrag
voor het primair onderwijs komt vrijwel geheel direct via het rijk. Dat wordt in 2006 nog eens met 50 procent verhoogd. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat het rechtstreeks naar de scholen toestroomt. Het voortgezet onderwijs wordt voor het overgrote deel bediend
vanuit het Actieprogramma Cultuurbereik en dus vanuit een gezamenlijke inspanning van rijk, provincies en een aantal gemeenten.
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat het merendeel van de gelden die worden vrijgemaakt voor erfgoededucatie, niet in deze tabel
zijn opgenomen omdat zij lopen via de beleidslijn cultuurhistorie.

Fotograaf Diana Scheilen, provincie Fryslan.
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Amateurkunst

Alle bedragen zijn in euro’s.

De provinciale inspanningen voor de amateurkunst lijken bijna verdubbeld te zijn de afgelopen zes jaar. Dat cijfer moeten we een
beetje relativeren, omdat het altijd moeilijk is om de steunfunctie voor de amateurkunst af te scheiden in de grote instellingen met
meerdere steunfunctietaken. Dat leidt niet elke keer tot gelijke cijfers. Maar de groei is in ieder geval aanzienlijk. Opvallend is dat nu
bijna iedere provincie wel een huis voor de amateurkunst heeft of een afdeling voor de amateurkunst bij een grotere instelling. Utrecht
was een van de laatste.
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Podiumkunsten

Alle bedragen zijn in euro’s.

De inspanningen van de provincies op het gebied van de podiumkunsten zijn sterk gestegen ten opzichte van 1999. Vooral als het gaat
om de productie van toneel (verdrievoudigd), muziek (verdrievoudigd) en dans (bijna verdubbeld). Niet alleen de bedragen zijn
verhoogd, ook het aantal productie-eenheden, organisaties met een vaste structurele subsidie, is aanzienlijk gestegen. Meer dan de
laatste twintig jaar heeft de provincie ook de productie van kunst als taak op zich genomen.
Het zwaartepunt ligt nog altijd bij het jeugdtheater (stijging van ruim 45 procent), maar de andere professionele podiumkunsten zijn
alle vertegenwoordigd. Opvallend is in dit geheel Noord-Holland dat prioriteit geeft aan het jeugdtheater en daarop bijna alle
middelen inzet.
Een belangrijk deel van de gelden voor podiumkunsten wordt besteed aan festivals en manifestaties. Dit was in 1999 in ongeveer
gelijke mate al het geval.
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Het Vervolg Getemde Feeks. Fotograaf Pan Sok. Provincie Fryslan.
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Beeldende kunst/Planologie

Alle bedragen zijn in euro’s.

Voor de periode 2005-2008 hebben rijk (OCW), provincies (IPO) en gemeenten (VNG) hun beleid ten aanzien van de Beeldende
Kunst en Vormgeving veranderd. In de komende vier jaar ligt het accent van het gezamenlijk beleid via de geldstroom BKV op een
sterke infrastructuur Beeldende Kunst en Vormgeving (kunstenaarsinitiatieven, presentatie-instellingen, ateliers, technische faciliteiten
nieuwe media) en op de relatie tussen aanbod en afname.
De geldstroom is niet langer bedoeld voor individuele subsidies, kunstuitlenen en aankopen van kunst ter verfraaiing van overheidsgebouwen. Als provincies daarin nog geld willen steken, moet dat geheel vanuit de eigen autonome middelen. Dat komt zeker in de
eerste jaren nog op alle fronten voor. Ook de exploitatie van centra voor beeldende kunst (CBK’s) is voor rekening van de provincies.
Tussen rijk, provincies en grote gemeenten afzonderlijk zijn afspraken gemaakt over outputdoelstellingen, outputindicatoren en
evaluatieonderzoek.
Opmerkelijk is dat Zeeland en Drenthe het beleid uitdrukkelijk ook betrekking laten hebben op de architectuur.
In de eerste tabel hebben wij een indicatie gegeven van de besteding van de gelden. Zo concreet mogelijk benoemd, maar niet voor
iedereen in gelijke mate herkenbaar, omdat de aanduidingen van de subsidietitels per provincie sterk uiteenlopen.
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BKV/Planologie

Alle bedragen zijn in euro’s. *bijdrage provincie BK mede in Bonnenfantenmuseum (opgenomen bij musea)

In de tweede tabel ziet men de verdeling tussen rijksgelden en autonome provinciale gelden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
bijdrage van de provincie Limburg aan de hedendaagse kunst aanzienlijk hoger is dan deze tabel vermeldt. Ruim 1,3 miljoen euro gaat
in Limburg naar het Bonnefanten Museum voor hedendaagse kunst. Ook in Overijssel wordt een deel van de subsidiegelden voor
museum De Fundatie (Heino) besteed aan hedendaagse kunst. Die gelden zijn opgenomen bij de musea.
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Regionale cultuur, geschiedenis, taal en letteren

Alle bedragen zijn in euro’s. *) consulenten in erfgoedorganisatie SCEZ

De aandacht voor regionale geschiedenis, taal en letteren wisselt
sterk per provincie. In Fryslân heeft de provincie een zeer
uitgebreid beleid op het gebied van de eigen taal.
Daarvoor is overigens ook de nodige aandacht in Drenthe,
Overijssel, Zeeland en Limburg. De regionale geschiedenis staat
sterk in de belangstelling in en bij de provincies Gelderland en
Noord-Brabant.
In de tabel is het niet altijd mogelijk een uitsplitsing te maken.
Soms kunnen we alleen maar totalen geven en geen onderverdeling. In enkele gevallen, zoals in Zeeland en in Fryslân, zijn
consulenten of andere elementen van het beleid ondergebracht
in het niet uit te splitsen pakket van de erfgoedorganisaties.
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