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Geachte mevrouw Rozema, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de PW over de subsidiering 
van beeldende kunstprojecten en museum De Paviljoens van 3 januari 2012 en de antwoorden 
daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 24 januari 2012. 

Wij verzoeken u de leden van Provinciale Staten in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

-drs T. van der Wal 

inlichtingen bij 

mr. E.M. Strating 
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0320-265279 
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Visarenddreef 1 
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Schriftelijke statenvragen van de PW over de subsidiering van beeldende kunstprojecten en 
museum De Paviljoens, ingediend op 3 januari 2012, en de antwoorden daarop van het college 
van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 24 januari 2012 (1272004) 

Vraag 1 
Bent u er van op de hoogte dat Stichting Rerun Producties naast het subsidiebedrag van € 20.000 
van de provincie Flevoland tevens van de gemeente Noordoostpolder een subsidiebedrag ontvangt 
van € 10.000? 

Antwoord: Ja, per mail van 5 oktober 2011 zijn wij door Stichting Rerun Producties geïnformeerd 
een positief advies te hebben ontvangen van de gemeente Noordoostpolder, die van plan is met 
€ 10.000 bij te dragen aan het beeldende kunstproject Rites des Passages in 2012. 

Vraag 2 
Bent u op de hoogte van het door GS gepropageerde eigen beleid dat, indien een andere 
overheidsinstelling aan een instantie subsidie verleent, er door de provincie geen subsidie meer 
verleend zal worden? En zo ja, hoe duidt u in dit licht de subsidieverstrekking aan stichting Rerun 
Productiesl 

Antwoord: Wij zijn op de hoogte van ons eigen beleid vastgelegd in de cultuurnota Op de maat van 
Flevoland en herkennen daarom niet de door u geschetste voorwaarde als provincie alleen dan te 
subsidiëren, wanneer geen andere overheidsinstelling financieel bijdraagt. 
Voor subsidiering van beeldende kunstprojecten geldt de beleidsregel projecten Beeldende Kunst 
voor Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde met daarin als voorwaarde dat elk project 
minimaal uit 50% co-financiering bestaat. Deze bijdrage kan ook van een andere overheidsinstelling 
zijn. 

Vraag 3 
Waarom wordt subsidie verstrekt aan Rerun dat taken uitvoert die niet vallen onder de provinciale 
kerntaken? 

Antwoord: Omdat de subsidieaanvraag van Rerun past binnen ons beleid vastgesteld in de 
cultuurnota Op de maat van Flevoland. 

Vraag 4 
Hoeveel subsidie ontvangt museum De Paviljoens van de gemeente Almere en het Rijk? 

Antwoord: In het Cultuurconvenant 2009-2012, op 8 april 2009 bestuurlijk ondertekend, beschouwen 
het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere subsidiering van museum De Paviljoens als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In hetzelfde Cultuurconvenant is de volgende financiële 
verdeling vastgelegd voor museum De Paviljoens: 
Rijk: € 205.112 (gebaseerd op loon- en prijspeil 2008) 
Provincie Flevoland: € 106.628 (gebaseerd op loon- en prijspeil 2009) 
Gemeente Almere: € 689.000 (gebaseerd op loon- en prijspeil 2008) 

Vraag 5 
Hoe duidt u de subsidieverstrekking aan De Paviljoens van € 112.590 als het eigen beleid, om geen 
subsidie te verstrekken aan instanties die al van andere overheidsinstellingen subsidie ontvangen, 
daar haaks op staat? 
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Antwoord: We houden ons net als de overige betrokken partijen aan de afspraken die in het 
Cultuurconvenant zijn vastgelegd en hebben museum De Paviljoens maximaal € 112.590 subsidie 
verleend voor 2012, waarop indexering is toegepast. 

Vraag 6 
Deelt u de visie van de PW dat de subsidieverstrekking vanuit de provincie aan museum De 
Paviljoens haaks staat op het eigen provinciebeleid, geen provinciale kerntaken dient en zo spoedig 
mogelijk beëindigd dient te worden? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord: Nee, wij delen uw visie niet, omdat wij het door Provinciale Staten vastgestelde beleid 
uitvoeren zoals deze verwoord staat in de cultuurnota Op de maat van Flevoland. Museum De 
Paviljoens maakt onderdeel uit van dit beleid en is van toegevoegde waarde voor de landelijke 
basisinfrastructuur voor cultuur. 
Verder is cultuur waar dit de lokale belangen overstijgt, opgenomen als één van onze vier kerntaken 
in het coalitieakkoord Flevoland: zelfstandig en uniek. 
Op dit moment zijn we bezig met de herijking van het provinciaal cultuurbeleid voor de periode 
2013-2016 waarbij het coalitieakkoord het uitgangspunt is. In het voorjaar 2012 biedt de bespreking 
van het conceptbeleidskader cultuur 2013-2016 gelegenheid tot uitwisseling van eikaars 
standpunten over het provinciaal beeldende kunstbeleid voor de komende periode. 


