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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *1981064* 
 
Onderwerp 
Vaststelling Nota Cultuurbeleid 2017 – 2020.  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. kennis te nemen van de Antwoordnota op de ontwerpnota Cultuurbeleid 

2017-2020; 
2. de Antwoordnota op de ontwerpnota Cultuurbeleid 2017-2020 vast te 

stellen; 
3. de Nota Cultuurbeleid 2017- 2020: ‘Typisch Flevoland, net even anders’, 

vast te stellen; 
4. de 4e begrotingswijziging voor 2017 vast te stellen, waarbij, in aanvulling 

op de huidige budgetten: 
- eenmalig € 650.000 beschikbaar komt voor de projecten: Evenement 

Cultuur en techniek in 2017 en 2019, de Langetermijnvisie Erfgoed en 
Ontwerp Instrumentarium Monitoring & Evaluatie, ten laste van de 
reserve Strategische projecten.  

- € 200.000 jaarlijks structureel beschikbaar komt voor cultuureducatie 
in het Voorgezet Onderwijs ten laste van de stelpost Nieuw Beleid. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma 4. Cultuur, samenleving en sport. 
 

3. Eerdere behandeling  
Op 26 januari 2016 hebben uw Staten de startnotitie voor het cultuurbeleid 
2017-2020 vastgesteld. Zoals in de startnotitie aangekondigd zijn er in de 
aanloop naar de Nota Cultuurbeleid 2017-2020 gesprekken gevoerd met de 
gemeenten, culturele instellingen en andere betrokkenen, zoals scholen en 
amateur-kunstverenigingen. In een viertal ontwerpateliers is een aantal the-
ma’s met experts van binnen en buiten de provincie verder verkend en uitge-
diept. De Statenleden (Statencommissie bestuur) hebben voor de ateliers een 
uitnodiging ontvangen. 
De 7 rode draden die uit deze verkenningsfase naar voren kwamen, zijn op 20 
april voorgelegd aan en verrijkt door de Statencommissie Bestuur. 
 
Op 13 juli 2016 zijn uw Staten per mededeling geïnformeerd over het verdere 
proces en de aansluiting met de Flevoperspectieven.  
Op 28 september 2016 is de ontwerpnota Cultuurbeleid 2017-2020 gepresen-
teerd in een beeldvormende ronde in de Statencommissie bestuur en zijn uw 
Staten bijgepraat over de gekozen routes en in de gelegenheid gesteld nade-
re vragen te stellen. Parallel daaraan hebben Gedeputeerde Staten de ont-
werpnota Cultuurbeleid 2017-2020 ter inzage gelegd tot en met 25 oktober 
2016. Na deze periode zijn de ingediende zienswijzen verwerkt in de nota 
Cultuurbeleid 2017-2020 zoals deze thans aan uw Staten ter besluitvorming 
wordt aangeboden.     

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. De vaststelling van nieuw beleid is een bevoegdheid van Provinciale 
Staten. Hiermee worden de kaders geboden voor het cultuurbeleid in 
de periode 2017-20202 en voor de besteding van de in de begroting ge-
reserveerde middelen. 

2.1. Het is aan Provinciale Staten om middelen uit de reserve strategische 
projecten te onttrekken en toe te voegen aan de begroting. 
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5. Verdere behandeling PS 

Na de oordeelsvormende ronde op 21 december 2016 zal het voorstel op 11 januari 2017 ter be-
sluitvorming in Provinciale Staten worden geagendeerd. 

 
 

6. Korte toelichting op voorstel 
Provinciale Staten worden gevraagd de Nota cultuurbeleid 2017-2020 ‘Typisch Flevoland; net 
even anders’ vast te stellen. Naast voortzetting van het cultuurbeleid van voorgaande periode 
is aansluiting gezocht bij de Flevoperspectieven. Een belangrijk accent vormt de komende ja-
ren Het verhaal van Flevoland, waar in deze periode met cultuur specifiek wordt ingezet op het 
versterken van de Flevolands identiteit. Provinciale Staten worden gevraagd hiervoor aanvul-
lende financiële middelen beschikbaar te stellen. 

 
7. Beoogd effect 

Provincie heeft voor de periode 2017-2020 haar visie en aanpak vanuit haar positie, met haar 
partners en met het beschikbare budget, vastgelegd in een beleidskader voor cultuur. 

 
8. Argumenten 

 
1.1 De Antwoordnota geeft weer op welke wijze de zienswijzen zijn verwerkt 
De ontwerp-Cultuurnota is door Gedeputeerde Staten ter inzage gelegd in de periode van 28 
september tot en met 25 oktober 2016. In die periode konden culturele organisaties, gemeen-
tebesturen, ondernemers en inwoners reageren op de beleidsvoornemens. Er zijn drie zienswij-
zen ingediend, die verwerkt zijn in bijgaande antwoordnota. Dit heeft niet geleid tot aanpas-
singen in de ontwerpnota. 

 
2.1 Het vaststellen van de Antwoordnota is een bevoegdheid van Provinciale Staten 
Het is aan Provinciale Staten om te besluiten op welke wijze de zienswijzen verwerkt dienen te 
worden in het nieuwe cultuurbeleid. 
 
3.1 Met de nota Cultuurbeleid 2017-2020 wordt uitvoering gegeven aan de Startnotitie Cul-
tuurbeleid 2017-2020. 
Provinciale Staten hebben de Startnotitie Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld waarin staat aan-
gegeven dat het beleid zal worden geactualiseerd en via welk proces dit zal gebeuren. Hieraan 
is uitvoering gegeven, hetgeen heeft geleid tot deze Nota Cultuurbeleid 2017-2020. 
 
3.2 Met de Nota Cultuurbeleid 2017-2020 wordt – conform het coalitieakkoord- voortgebouwd 
op het bestaande beleid. 
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de lijn die is ingezet met de Cultuurnota 2013-2016 
‘Cultuur op koers in Flevoland’ wordt doorgezet. In de nota Cultuurbeleid 2017-2020 borduren 
we hier op voort met de volgende vier ambities: 

a. De Flevolandse identiteit groeit en de binding van de inwoners van Flevoland met 
hun gebied wordt sterker; 

b. inwoners en bezoekers hebben in hun gemeente of in de regio toegang tot een 
breed, divers en kwalitatief goed cultuuraanbod om zich te kunnen ontwikkelen en 
om van te genieten; 

c. ons cultureel erfgoed is voldoende beschermd en behouden voor de toekomst; 
d. alle generaties, maar vooral de jeugd, kunnen in aanraking komen met cultuur en 

met elkaar kunst beleven en maken. 
 

In de nota Cultuurbeleid 2017-2020 leggen we het accent op versterking van de identiteit door 
uitbreiding van de cultuureducatie naar het voortgezet onderwijs, een groot tweejaarlijks cul-
tureel evenement (analoog aan Waterlicht), het ontwikkelen van een erfgoedvisie en het ver-
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sterken van de gebiedspromotie (via het Beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland). Daar-
naast versterken we de afstemming met onze gemeenten als het gaat om het cultuuraanbod, 
faciliteren en stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen de Flevolandse culturele instel-
lingen en geven we een impuls aan de monitoring/beleidsinformatie ten aanzien van het cultu-
rele domein. 
 
3.3 De nota Cultuurbeleid 2017-2020 biedt het kader waarbinnen GS samen met haar partners 

uitvoering geeft aan het provinciale kunst- en cultuurbeleid in de periode 2017-2020. 
De nieuwe cultuurnota biedt het kader voor de periode 2017-2020 aan de hand waarvan de on-
dersteunende instellingen hun nieuwe vierjarenbeleid kunnen opstellen, subsidieaanvragen kun-
nen worden getoetst en het cultuurbeleid van Flevoland garant staat voor een doorgaande op-
bouw van de Flevolandse culturele infrastructuur en bescherming van cultureel erfgoed. 
 
4.1 Financiële dekking van de drie nieuwe projecten kan niet gevonden worden binnen de  
huidige begroting voor cultuur. 
De basis voor de nota Cultuurbeleid 2017-2020 wordt grotendeels gevormd door voortzetting van 
het huidige cultuurbeleid. Deze basis kunnen we financieren uit het beschikbare budget in de 
provinciale meerjarenbegroting. Voor route 1: voor het verhaal van Flevoland is aanvullend 
budget nodig. Dit zal worden aangewend voor een drietal projecten die bijdragen aan de groei 
van de Flevolandse identiteit en versterking van de binding van inwoners aan hun gebied: Cul-
tuureducatie Voortgezet Onderwijs (structureel € 200.000 per jaar), Evenement Cultuur & 
Techniek in 2017 en 2019 (€ 150.000 per evenement), en Langetermijnvisie erfgoed (€ 300.000). 

 
4.2 Instrumentarium voor Monitoring en Evaluatie 
Bij de behandeling van de startnotitie door Provinciale Staten is Gedeputeerde Staten verzocht 
de doelstellingen zo SMART mogelijk te formuleren en aan te geven op welke wijze inzichtelijk 
gemaakt zal worden of het beleid succesvol is. De doelstellingen ten aanzien van cultuur kunnen 
helaas weinig SMART gemaakt worden. Er is geen beleidsinformatie voorhanden waarop (kwanti-
tatieve) doelstellingen gebaseerd kunnen worden. Bovendien speelt – bezien vanuit het gehele 
cultuurdomein - de provincie op punten een bescheiden rol ten opzichte van andere partijen. 
Wel zal er in de nieuwe periode wederom gewerkt worden met prestatieafspraken met de ge-
subsidieerde instellingen. We willen uw Staten echter een beter inzicht geven in de ontwikke-
lingen in de Flevolandse culturele infrastructuur in de periode 2017-2020. In de nota Cultuurbe-
leid is daarom aangegeven dat we de komende jaren onze informatiepositie ten aanzien van 
cultuur gaan verbeteren. Om hier een goed instrumentarium te ontwikkelen is eenmalige inves-
tering van € 50.000 nodig. 

 
9. Kanttekeningen 

n.v.t. 
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Nota Cultuurbeleid 2017-2020 Typisch Flevoland, net even anders  1997168 Bijgevoegd 

Antwoordnota bij Ontwerp Nota Cultuurbeleid 2017-2020      1981148 BIjgevoegd 

4e begrotingswijziging 2017 (PS17/04) 1993549    BIjgevoegd 
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