PROVINCIE

FLEVOLAND

Memo
Registratienummer:

1899615
Datum

5 april 2016
Aan

Commissie Bestuur
Afdeling
Van

l>A. Rijsberman
Doorl<iesnummer
Betreft

Proces Actualisatie Cultuurnota 2017-2020
Afschrift

Opmerkingen

Deze memo gaat in op het proces van de Cultuurnota 2017-2020 alsmede op het doel en de opzet
van de beeldvormende ronde van de Commissie Bestuur op 20 april 2016.
Periode januan 2016 tot heden
In de afgelopen periode:
is de Startnotitie Cultuurbeleid 2017-2020 door Provinciale Staten vastgesteld.
De startnotitie is op 9 december beeldvormend en op 13 januari oordeelsvormend besproken in
de Commissie Bestuur. Op 27 januari is de Startnotitie vastgesteld door PS. De bij deze
gelegenheden door de Staten geuite wensen en accenten zijn ambtelijk genotuleerd.
zijn gesprekken gevoerd met Flevolandse gemeenten en culturele instellingen.
Er is gesproken met de zes gemeenten (ambtelijk) en 13 culturele Instellingen. Daarnaast
hebben er drie brede bijeenkomsten plaatsgevonden, namelijk a) met 16
gezelschappen/instellingen voor de podiumkunsten, b) met de partijen en een aantal scholen
die betrokken zijn bij cultuureducatie en c) met amateurkunstverenigingen en -organisaties.
zijn vier Ontwerpateliers georganiseerd.
Er zijn vier ateliers georganiseerd waarbij met deskundigen van binnen en buiten de provincie is
gewerkt aan een viertal thema's.
1. Typisch Flevoland
Op dinsdag 5 april organiseerden we samen met het Atelier Omgevingsvisie een bijeenkomst
over de identiteit van Flevoland.
2. Met cultuur bouwen aan de Flevolandse identiteit
Op 7 april bogen we ons over de vraag: Wat kenmerkt de identiteit van Flevoland en hoe
kan je met cultuur(beleld) de identiteit van Flevoland versterken?
3. Uitdragen en vermarkten van onze culturele highlights
Op 12 april zochten we naar ideeën en antwoorden op de vraag hoe we onze verhalen en
'culturele highlights' beter kunnen uitdragen en vermarkten met als doel meer publiek van
binnen en buiten de provincie te trekken.
4. Meten en wegen van cultuurbeleid
Op 20 april gingen we in op de vraag hoe we inzicht kunnen geven in het succes van ons
cultuurbeleid en wat ons daarvoor in de komende periode te doen staat.
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20 april: Terugkoppeling aan en verrijking door de Commissie Bestuur
Op 20 april is voorzien in een beeldvormende ronde voor de Commissie Bestuur. Het doel van deze
bijeenkomst is de Commissie Bestuur:
te informeren over de rode draden uit de gespreksronde en de ateliers;
van gedachten te laten wisselen over de mogelijke betekenis hiervan voor het provinciaal
cultuurbeleid en hierbij hun eigen ideeën voor het cultuurbeleid in te brengen.
Na een korte presentatie van de rode draden en de vertoning van het filmpje 'Dit is Nieuw Land' zal
de Commissie Bestuur uitgenodigd worden te reageren, aan te geven wat volgens hen deze
bevindingen kunnen beteken voor het provinciaal cultuurbeleid en hun ideeën daarover in te
brengen. Het gesprek zal geleid worden door Sandra Rottenberg, die tevens drie van de vier ateliers
heeft begeleid. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt in de vorm van 'visual notes' door
een professionele tekenaar.
Vervolgproces
Het vervolg van het proces ziet er als volgt uit:

Ontwerp-beleidskader cultuur 2017-2020
Ontwerp-beleidskader cultuur 2017-2020
Ter Inspraak leggen van ontwerpbeleidskader van 30
juni t / m 12 augustus 2016
Voorleggen antwoordnota op reacties inspraak
Vaststellen Beleidskader 2017-2020

PS ronde
Beeld- en
oordeelsvorming
Besluitvorming

Oordeelsvorming
Besluitvorming

Vergaderdatum PS
15-06-2016
29-06-2016

28-09-2016
26-10-2016

