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Pamflet

Jongeren doen mee!
Wanneer we jongeren warm willen maken voor kunst en cultuur, houd dan de lokale 
steunfuncties Onderwijs overeind. Zonder cultuureducatie dicht bij huis geen nieuwe aanwas 
van cultuurdeelnemers. Dan is er in de toekomst geen cultuur meer in Flevoland, behalve een 
elitaire Flevolandse Biënnale met culturele initiatieven van buiten Flevoland. Beperk cultuur niet 
tot een bovenregionaal expertisecentrum. Daar heb je weinig aan als je niet ook voor de lokale 
steunfuncties verantwoordelijk wilt zijn.

Stimuleer nieuw talent 
Noordoostpolder pleit ervoor de humuslaag in stand te houden. Beloon kleinschalige initiatieven 
met potentie om te groeien. Focus niet alleen op landelijke, bovenregionale initiatieven, 
maar zorg voor nieuwe initiatieven, nieuw talent, samenwerkingsverbanden en broedplaatsen, 
ook in wijken en dorpen. Geef mest en zorg dat er iets kan groeien! En denk na over hoe je er 
een plusje aan kunt geven.
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Dit pamflet is de zienswijze van gemeente 
Noordoostpolder op het ontwerp 
beleidskader cultuur 2013-2016. 
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De provincie maakt het beleidskader 
cultuurbeleid 2013-2016. Het kader ligt nu ter 
inzage. In dit pamflet vindt u wat gemeente 
Noordoostpolder vindt van het kader. Wethouder 
Wouter Ruifrok: “Het is onze zienswijze op het 
plan en het roept de provincie op meer aandacht 
te schenken aan kleinschalige initiatieven en 
nieuw talent. Maak van onze provincie een 
culturele broedplaats. En wees bewust van 
plattelandgemeentes.’’

waarom willen praten 
over “de FlevolandSe 
identiteit”? 
Het provinciaal cultuurbeleid praat over de 

Flevolandse identiteit. Voor zover deze al bestaat 

is er zeker geen sprake van een bovenregionale en 

een eenduidige identiteit. Onze identiteit wordt 

bepaald en ingegeven door de optelsom van allerlei 

verschillende mixen aan ‘coleur locale’. Flevoland is te 

jong en te divers om van een eenduidige identiteit te 

praten. Noordoostpolder is een plattelandsgemeente 

en onderscheidt zich daarin wezenlijk van een 

Randstedelijke identiteit. Ook de schaal en oriëntatie 

zijn volstrekt verschillend. Noordoostpolder met haar 

10 dorpen is niet de voortuin van de Randstad. De 

provincie zou er moeten zijn voor al haar gemeenten. 

Men spreekt toch van spreidingsbeleid?

landSchapSkunSt? 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten culturele activiteiten van de provincie 
voortaan een nadrukkelijke link hebben met de landschapskunst. Vallen inspirerende activiteiten 
als DRIFT, Prins te Paard, OORD, La Mascotte, De Verbeelding dan voortaan buiten de boot, 
terwijl deze wel verbonden zijn aan bijzondere Flevolandse locaties of Flevolandse verhalen? 
Het zijn kunstzinnige activiteiten waar bovendien veel mensen voor in de benen komen! Juist 
in een tijd waarin kunst en cultuur door bezuinigingen onder druk staan is draagvlak belangrijk. 
Daarbij is het de kunst om zoveel mogelijk aansluiting te krijgen met kwaliteit die het lokale 
overstijgt en dwingt tot uitblinken.

dit iS de 

FlevolandSe 

identiteit! 
Koester de diversiteit en verscheidenheid en 
beschouw Flevoland als broedplaats waar 
verschillende niveaus en culturen elkaar 
ontmoeten en versterken. De provincie 
Flevoland creëert een voedingsbodem en 
geeft water en zon. Flevolandse initiatieven 
van divers pluimage groeien daardoor uit 
tot een kleurrijk en gemêleerd bloemenveld. 
Laten we samen pionier zijn. 
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inveSteert in culturele activiteiten!
Het voorgestelde cultuurbeleid wil algemene verantwoordelijkheid voor culturele activiteiten bij 
de gemeenten leggen. Dat betekent niet: geen medeverantwoordelijkheid dragen. De provincie 
zou met haar subsidiebeleid een uitdagende basisstructuur moeten willen ondersteunen en zich 
willen aansluiten bij wat er is en wat ontwikkeld wil worden. Waarom ingaan op marketing en 
windowdressing, in plaats van investeren in culturele activiteiten zelf? 

heriJking criteria 
podiumkunSten: 
De provincie wil kwalitatief hoogstaand 
podiumkunstenaanbod stimuleren. De kwaliteit 
en vernieuwing in de podiumkunsten binnen een 
plattelandsgemeente zijn anders dan in de grote 
steden. Vallen Dronten en Noordoostpolder 
voortaan buiten de boot? Zijn Kraggenburg, 
Bant of Rutten niet (ook) Flevolands?

het verhaal van de polder 
Als er één mogelijkheid ligt om de identiteit van Flevoland te kweken, dan is het door mensen 
‘het verhaal van de polder’ te vertellen. Draag de unieke manier uit waarop Flevoland tot stand 
is gekomen en verwijs naar tastbare symbolen van het verleden. Daarom bevreemt het ons dat 
het Werelderfgoed Schokland e.o. helemaal niet genoemd wordt en dat ook Nagele geen plekje 
heeft gekregen in het ontwerp beleidskader.


