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Startnotitie cultuurbeleid 2021-2024  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 vast te stellen waarin de aanpak 

is gericht op het actief betrekken van de Flevolandse culturele sector en 
Provinciale Staten bij de totstandkoming van het beleid.  

2. Als inhoudelijke basis voor het nieuwe cultuurbeleid uit te gaan van:  
• Rijksbeleid Cultuur 2021-2024; 
• Regionale culturele profiel ‘Flevoprofiel’ (2018); 
• Coalitieakkoord 2019-2023;  
• Hoofdlijnen van het huidige provinciale cultuurbeleid 2017-2020 

en de evaluatie daarvan. 
       3. De planning te richten op finale besluitvorming voor het zomerreces van 

2020, zodat culturele instellingen voldoende tijd hebben om hun plannen 
te baseren op het nieuwe provinciale cultuurbeleid.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Het beleidsonderwerp Cultuur (4.1) valt onder programma 4 Cultuur, Samen-
leving en Sport van de Programmabegroting.   

 
3. Eerdere behandeling  

De Cultuurnota 'Typisch Flevoland, net even anders' die de periode 2017-2020 
betreft, hebben uw Staten in 2016 vastgesteld. Hierin is gesteld dat deze 
nota een looptijd heeft tot 1 januari 2021.  
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
       De vaststelling van beleid op het gebied van cultuur is een bevoegdheid van    
       Provinciale Staten. Provinciale staten hebben aangegeven (motie Startnotitie   
       16 november 2011) dat zij voorafgaand aan de totstandkoming van onder  
       andere beleidsnotities, een startnotitie vaststellen.  

 
5. Verdere behandeling PS 

Naast de reguliere momenten worden de Staten-/commissieleden aan het be-
gin van het traject meegenomen in het beleidsveld Cultuur: allereerst door 
kennismaking met de Flevolandse culturele sector op 18 september 2019. En-
kele weken daarna staat de (presentatie van en het gesprek over de) analyse 
gepland en het ophalen van input voor het nieuwe beleid tijdens een work-
shop.   
De Staten zullen rond februari 2020 worden gevraagd het ontwerp-beleids- 
kader vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. Voor de zomer 2020 wor-
den het aangepaste beleid en de aangepaste regelgeving ter vaststelling voor-
gelegd aan Provinciale Staten.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De startnotitie schetst het traject om te komen tot nieuw cultuurbeleid voor 
de periode 2021-2024. Inhoudelijk zijn daarbij van belang: 
- Rijksbeleid Cultuur voor de periode 2021-2024. De uitgangspunten hier-

van zijn in juni 2019 bekend gemaakt. Najaar 2019 wordt de Subsidie- 
regeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024 vastgesteld;   
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- In het kader van het nieuwe Rijksbeleid heeft de minister de stedelijke regio’s uitgenodigd 
een regionaal cultureel profiel in te dienen. Flevoland heeft het Flevoprofiel opgesteld met 
daarin een aantal ambities;  

- Coalitieakkoord 2019-2023 en de financiële kaders daarin;  
- Hoofdlijnen van het huidige beleid 2017–2020 waarbij het versterken van de dwarsverban-

den met programma’s van de Omgevingsvisie en aanpalende beleidsvelden vooralsnog on-
verkort van kracht blijven. Evaluatie van het huidige beleid tot nu toe vindt momenteel 
plaats; de evaluatie vormt tevens de start van structurele monitoring.  

 
7. Beoogd effect 

Actueel cultuurbeleid dat het kader biedt voor de periode 2021-2024. Aan de hand daarvan kun-
nen (ondersteunende) instellingen hun nieuwe vierjarenbeleid opstellen en kan de provincie 
subsidies toetsen. Het nieuwe cultuurbeleid van Flevoland wil verder bouwen aan de culturele 
infrastructuur van Flevoland en het (culturele) vestigingsklimaat verbeteren.  

 
8. Argumenten 

1.1 Het huidige cultuurbeleid loopt eind 2020 af. 
      De cultuurnota ‘Typisch Flevoland, net even anders’ heeft een looptijd tot en met 2020. Het is       
      zaak dat het nieuwe cultuurbeleid tijdig bekend is zodat gesubsidieerde instellingen hun  
      plannen hierop kunnen baseren.  
 

9. Kanttekeningen 
De planning is strak; het is zaak dat voor de zomer van 2020 – bij voorkeur in juni - het beleids-
kader en de regelingen gereed zijn, zodat culturele instellingen voldoende tijd hebben om aan-
vragen te doen. Indien de nota niet tijdig kan worden vastgesteld, zullen culturele instellingen 
op basis van het ontwerpbeleid hun aanvraag moeten formuleren. Wanneer er bij vaststelling 
grote wijzigingen zijn, bestaat het risico dat de subsidieaanvragen niet tijdig ingediend en afge-
handeld kunnen worden. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024  2436114 Tot       

  Tot       

  Tot       

  


	1
	Onderwerp
	1. Beslispunten
	3. De planning te richten op finale besluitvorming voor het zomerreces van 2020, zodat culturele instellingen voldoende tijd hebben om hun plannen te baseren op het nieuwe provinciale cultuurbeleid.
	2. Doelstelling programmabegroting
	3. Eerdere behandeling
	4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
	5. Verdere behandeling PS
	6. Korte toelichting op voorstel
	7. Beoogd effect
	8. Argumenten
	9. Kanttekeningen
	10. Bijlagen


