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Onderwerp 
Vaststelling Cultuurnota 2021-2024  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. a. Kennis te nemen van de Antwoordnota bij de ontwerp Cultuurnota 
2021-2024.  
b. De Cultuurnota 2021-2024 'Ruimte voor Cultuur' vast te stellen.  

2. a. € 2,3 mln. beschikbaar te stellen voor het Fonds artistieke en culturele 
ontwikkeling voor de periode 2021 tot en met 2024 door een storting te 
doen in reserve artistieke experimenten en deze voor € 2,11 mln. te  
dekken uit de Brede Bestemmingsreserve.  
b. Dit te verwerken in de ontwerp begroting 2021. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen programma 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige 
Samenleving, onderdeel 4.2 Cultuur en erfgoed. Daarin is aangegeven bij 
Doel 2020-2023: De huidige cultuurnota (2017-2020) is herijkt en geactuali-
seerd met culturele (ondersteunings)instellingen en gemeenten.  

 
3. Eerdere behandeling  

Op 18 september 2019 hebben uw Staten de startnotitie Cultuurbeleid 2021-
2024 (2437901) vastgesteld, waarmee uw Staten hebben ingestemd met het 
opstellen van een cultuurnota door Gedeputeerde Staten voor de periode 
2021-2024. Die dag heeft ook een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden 
met Flevolandse culturele instellingen. Op 28 oktober zijn uw Staten meege-
nomen in de opzet van de Cultuurnota met twee routes en hebben aanwezige 
Statenleden input gegeven. Op 15 januari is het ontwerp van de Cultuurnota 
beeldvormend behandeld in de commissie, op 5 februari oordeelsvormend. 
Op 26 februari 2020 hebben uw Staten het ontwerp vastgesteld en besloten 
tot terinzagelegging. Het ontwerp heeft tot en met 17 april ter inzage gele-
gen. In de Antwoordnota hebben Gedeputeerde Staten hun reactie gegeven 
op de twee ingediende zienswijzen van de gemeente Urk en muziektheater-
vereniging La Mascotte. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in 
de definitieve Cultuurnota. Uw Staten hebben de Antwoordnota op 21 mei ter 
informatie ontvangen bij mededeling 2597584.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. PS zijn bevoegd om de Cultuurnota 2021-2024 vast te stellen. Hiermee 
geeft de provincie de kaders voor het cultuurbeleid in de periode 2021-
2024 en voor besteding van de in de begroting gereserveerde middelen.  

2.1. Het is op basis van het budgetrecht aan PS om te besluiten over de  
terbeschikkingstelling van de benodigde (extra) financiële middelen.   

 
5. Verdere behandeling PS 

Na de oordeelsvormende ronde op 10 juni 2020 zal het voorstel op de verga-
dering van 24 juni ter besluitvorming in PS worden geagendeerd. (In het Sta-
tenvoorstel over het ontwerp van de Cultuurnota (2526954) is nog sprake van 
de PS-vergadering van 1 juli.)   
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6. Korte toelichting op voorstel 
Provinciale Staten worden gevraagd de Cultuurnota 2021-2024 'Ruimte voor cultuur' vast te stel-
len. Het geactualiseerde beleid is conform de wens van uw Staten grotendeels een voortzetting 
van de Cultuurnota 2017-2020. Daarbij zijn relevante ontwikkelingen en kaders betrokken als 
het Rijksbeleid Cultuur 2021-2024, het regionale, culturele Flevoprofiel, het programma  
Almere 2.0 en het Coalitieakkoord 2019-2023.  
Het Verhaal van Flevoland is de onderlegger van het geheel dat vorm krijgt in de routes 'Cultuur 
beleven' en 'Cultuur maken'. In aanvulling op de bestaande pijlers Cultuureducatie en  
-participatie, Landschapskunst, Bibliotheken en Podiumkunsten, zijn de pijlers Museaal beleid 
en Versterken van het makersklimaat opgenomen.   

 
7. Beoogd effect 

Provincie Flevoland heeft in de Cultuurnota aangegeven vanuit welke rol en visie ze in de  
periode 2021-2024 samen met haar partners het beleidsveld Cultuur invulling geeft en de  
culturele infrastructuur verder wil versterken.     

 
8. Argumenten 
1.1 Met de Cultuurnota 2021-2024 wordt uitvoering gegeven aan de Startnotitie Cultuurbeleid 
2021-2024 
PS hebben de Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 vastgesteld, waarin staat dat het beleid zal 
worden geactualiseerd en welk proces daarbij wordt gevolgd. In de afgelopen periode zijn op de 
aangegeven momenten de aangegeven partners en partijen in verschillende vormen betrokken, 
hetgeen heeft geleid tot de Cultuurnota 2021-2024 die nu voorligt.  
 
2.1 in het coalitieakkoord is € 2,3 mln. gereserveerd voor het Fonds artistieke en culturele  
ontwikkeling  
In het coalitieakkoord is incidenteel € 2,3 mln. beschikbaar gesteld voor dit fonds: € 2 mln. voor 
culturele instellingen en individuele makers die daarmee de ruimte krijgen om zich verder te 
ontwikkelen en te experimenteren en 0,3 mln. voor grootschalige kunstprojecten. Met het fonds 
wil de provincie het makersklimaat versterken.  
In de reserve artistieke experimenten is voor de vorming van het fonds al € 190.000 beschikbaar 
(inclusief de toekomstige stortingen tot en met 2023). Het restant van € 2,11 mln. is  
gereserveerd binnen de Brede Beleidsreserve en wordt met dit besluit toegevoegd aan de  
reserve artistieke experimenten. 
 
2.2 Onttrekkingen aan deze reserve zijn een bevoegdheid van PS 
In de tweede helft van 2020 ontvangen uw Staten een voorstel voor de opzet van het fonds.  
De uitvoering ervan is aan GS. Het fonds zal in 2021 worden open gesteld.  

 

9. Kanttekeningen 
n.v.t.  
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Nota Cultuurbeleid 2021-2024 'Ruimte voor cultuur'  2603400 Bijgevoegd   
Antwoordnota bij Ontwerp Cultuurnota 2021-2024 2589644 Bijgevoegd 
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