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Onderwerp 
PS-voorstel Ontwerp Cultuurnota 2021-2024  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Het ontwerp van de Cultuurnota 2021-2024 vast te stellen en ter inzage 
te leggen.  

2. De financiële consequenties te betrekken bij de definitieve vaststelling 
van de Cultuurnota 2021-2024. 

 
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 vastgesteld, waarmee zij hebben ingestemd met het opstellen door Ge-
deputeerde Staten van een cultuurnota voor de periode 2021-2024. Dezelfde 
datum hebben uw Staten kennis kunnen maken met Flevolandse culturele in-
stellingen. Op 28 oktober zijn uw Staten in een workshop meegenomen in de 
opzet van de Cultuurnota 2021-2024 en hebben uw Staten input geleverd.  
Op 15 januari 2020 is het ontwerp van de Cultuurnota 2021-2024 beeld- 
vormend behandeld in de Statencommissie.   

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. PS zijn bevoegd om het ontwerp van de Cultuurnota 2021-2024 vast te 
stellen en om te bepalen dat het ter inzage kan worden gelegd. 

2.1.   Op basis van hun budgetrecht besluiten Provinciale Staten over de  
 financiën en daarmee over de terbeschikkingstelling van de benodigde  
 extra financiële middelen.  
 

5. Verdere behandeling PS 
Na de terinzagelegging vindt op 6 april 2020 een beeldvormende ronde plaats 
over de Antwoordnota en het eventueel aangepaste beleidskader. Het defini-
tieve beleidskader komt op 17 juni oordeelsvormend in de Statencommissie, 
gevolgd door vaststelling in Provinciale Staten van 1 juli 2020.      

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het nieuwe beleid is grotendeels een voortzetting van de Cultuurnota 2017-
2020. Daarbij zijn relevante ontwikkelingen en kaders betrokken als het 
Rijksbeleid Cultuur 2021-2024, het ontstaan van de stedelijke culturele re-
gio’s en regioprofielen en het Coalitieakkoord 2019-2023.   
Het Verhaal van Flevoland is de onderlegger van het geheel dat vorm krijgt 
langs de twee routes ‘Cultuur beleven’ en ‘Cultuur maken’. Aanvullend op de 
pijlers uit de periode 2017-2020 (Cultuureducatie en -participatie, Land Art, 
Bibliotheken en Podiumkunsten) zijn de pijlers Museaal beleid en Versterken 
van het makersklimaat opgenomen. Deze sluiten aan bij c.q. vloeien voort uit 
bestuurlijke afspraken, resp. Almere 2.0 en het Coalitieakkoord 2019-2023.      
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7. Beoogd effect 
De provincie legt in de nieuwe Cultuurnota vast vanuit welke rol en visie ze in de periode 2021-
2024 het beleidsveld Cultuur invulling geeft en langs welke lijnen ze de culturele infrastructuur 
verder wil versterken en Flevoland aantrekkelijker wil maken.  

 
8. Argumenten 

1.1 Met de ontwerp-Cultuurnota 2021-2024 vindt uitvoering plaats van de Startnotitie  
Cultuurbeleid 2021-2024.  
Uw Staten hebben met de vaststelling van de Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 aangegeven 
dat het beleid zal worden voortgezet in lijn met het Cultuurbeleid 2017-2020 en op basis van 
relevante ontwikkelingen en kaders zal worden geactualiseerd. Hieraan wordt de ontwerp-Cul-
tuurnota uitvoering gegeven.  
 
1.2 De ontwerp-Cultuurnota 2021-2024 biedt het kader waarbinnen GS met haar partners uit-
voering geven aan het provinciale cultuurbeleid in de periode 2021-2024 
De nieuwe cultuurnota biedt het kader voor de periode 2021-2023 aan de hand waarvan (onder-
steunende) culturele instellingen hun nieuwe (meerjaren)beleid kunnen opstellen; het biedt ook 
het kader waarbinnen Gedeputeerde Staten subsidieaanvragen toetst en van waaruit zij bijdra-
gen aan de verdere versterking van de culturele infrastructuur in Flevoland.  
 
1.3 Vaststelling van het ontwerp past binnen de wettelijke procedure 
Op dit besluit is de inspraakverordening en afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. Het ontwerp 
van de Cultuurnota wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd en alle belanghebbenden wor-
den in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.  
Naast de terinzagelegging (advertenties in regionale en huis-aan-huisbladen) sturen wij de digi-
tale ontwerp-Cultuurnota gericht toe aan culturele instellingen, gemeenten en andere betrok-
kenen waarbij we vragen om hun reactie.   
 

      2.1 Financiële consequenties: Fonds artistieke en culturele ontwikkeling en verhoging  
      matchingsbijdrage Cultuur met Kwaliteit  
      In het Coalitieakkoord 2019-2023 is afgesproken om een Fonds artistieke en culturele ontwik- 
      keling ter waarde van incidenteel 2,3 miljoen euro in te stellen.  

Een andere financiële consequentie betreft de voortzetting van de Matchingsregeling Cultuur  
met Kwaliteit 2021-2024. Het ministerie van OCW gaat daarbij uit van gelijke bedragen voor  
alle gemeenten: € 0,79 per inwoner. Tot die tijd krijgen alleen de 9 grootste gemeenten  
(inclusief Almere) dat bedrag en alle anderen € 0,55. Voor Flevoland betekent verhoging van     
de rijksbijdrage een verhoging van de provinciale matchingsbijdrage van € 50.000; dit bedrag  
is gebaseerd op de door het ministerie van OCW gehanteerde peildatum van 1 januari 2019  
voor het inwoneraantal.  

 
9. Kanttekeningen 
      2.1 In het coalitieakkoord zijn, naast het fonds Artistieke en culturele ontwikkelingen, geen  
      extra middelen beschikbaar gesteld voor cultuur. Over de opzet en invulling van het Fonds vindt  
      aparte besluitvorming plaats.  
 
10. Bijlagen 
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