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Onderwerp 
Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 
1. De opzet van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling vast te stellen, 
zoals beschreven in bijgaande notitie.   
2. Voor het onder beslispunt 1 genoemde Fonds 2 miljoen euro budget beschik-
baar te stellen uit de reserve artistieke experimenten.  
3. In de jaren 2022 t/m 2024, 665.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor 
de uitvoering van het Fonds, de programmering te verwerken in de ontwerpbe-
groting 2022 en Gedeputeerde Staten (GS) te mandateren deze middelen in te 
zetten voor de verschillende onderdelen van het fonds en tussen de jaarschijven 
gedurende de looptijd van het Fonds te kunnen schuiven. 
4.  Jaarlijks rapportages op te stellen over de voortgang van de fondsonderdelen.  
 
2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 'Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige 
samenleving', programmaonderdeel 4.2 Cultuur en erfgoed. Met als doel: 'uitvoe-
ring van de Cultuurnota 2021-2024: Flevoland, ruimte voor cultuur, waarbij we 
een sterk cultureel klimaat van hoge artistieke waarde realiseren, waarvan maker 
en publiek, maatschappij, economie en ruimtelijke omgeving profiteren.'  
 
3. Eerdere behandeling  
De contouren van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling (kortweg 
Fonds), zijn in de beeldvormende commissie EMS van 19 mei 2021 gepresenteerd 
en besproken.  
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1. PS zijn bevoegd om de kaders vast te stellen van het Fonds.  
2. PS zijn op basis van hun budgetrecht bevoegd te besluiten over de terbe-

schikkingstelling van het budget uit de reserve.  
3. PS zijn bevoegd om GS te mandateren tot inzet van het budget zoals  

gevraagd bij beslispunt 3. 
4. PS zijn op basis van hun budgetrecht bevoegd te besluiten over een  

begrotingswijziging.  
 

5. Verdere behandeling PS 
Na besluitvorming in uw Staten nemen GS de uitvoering van het Fonds ter hand, 
dat zal gaan bestaan uit een programma en twee regelingen. Voor het programma 
‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’, laten GS een ontwerp opstellen door een ter 
zake (ervarings)deskundige. Voor de regelingen ‘Versterken en Vernieuwen’ en 
‘Mede mogelijk maken’, stellen GS ontwerpen op en leggen deze in de periode 
oktober-november ter inzage. Uw Staten krijgen daarover een mededeling. Na de 
terinzagelegging informeren GS uw Staten in december 2021 over het besluit dat 
zij hebben genomen over de eventuele zienswijzen, de definitieve Nadere regels 
en het ontwerpprogramma. De programmamaker die het programma vanaf 2022 
zal gaan uitvoeren, licht dit in de commissie graag toe.  
 
6. Korte toelichting op voorstel 
Primaire doel van het Fonds is het versterken van het makersklimaat in Flevo-
land. De provincie wil dit doen met een programma dat makers ruimte biedt en 
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hen stimuleert tot het doen van culturele experimenten. Het nieuwe aanbod dat daardoor ontstaat, 
moet (ook) nieuw publiek trekken. Tweede doel is het ondersteunen van instellingen en makers bij 
de aanpassingen die nodig zijn om te kunnen opereren in de periode ná corona. Hier zijn de twee 
regelingen met name op gericht.  
 
7. Beoogd effect 
Het programma moet leiden tot aanbod aan nieuwe cultuurvormen van makers die nog bij de pro-
vincie bekend zijn en nog niet provinciaal gesubsidieerd zijn. Het informele circuit en publiek is on-
derbelicht in Flevoland. Juist deze groep is extra geraakt door de coronacrisis.  
De op te stellen regeling Versterken en Vernieuwen moet instellingen ondersteunen bij het maken 
van een doorstart, professionalisering en/of innovatie. De op te stellen regeling Mede mogelijk ma-
ken, maakt het voor instellingen en makers mogelijk om met een relatief kleine provinciale bijdrage 
meer geld van bronnen elders te genereren voor hun plannen en activiteiten.  
  
8. Argumenten 
1.1 Met het Fonds geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan het coalitieakkoord en cultuurbeleid 
In het coalitieakkoord staat dat de provincie met het instellen van een fonds wil zorgen voor een 
breed en divers kunstzinnig en cultureel klimaat. Voor kunst en cultuur die bereikbaar zijn voor ie-
dereen. ‘Dat levert een wezenlijke bijdrage aan een leefomgeving waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is.’  
In de cultuurnota staat onder Route 2 Cultuur maken - pijler ‘Versterken makersklimaat’ dat in Fle-
voland een gunstig klimaat is voor nieuwe en gerenommeerde makers om buiten de gebaande paden 
te treden en nieuw aanbod te creëren. ‘Flevoland is bij uitstek de provincie waar dat mogelijk is, 
waardoor nieuw publiek wordt aangeboord en de betrokkenheid van alle Flevolanders groeit.’  
 
1.2 De combinatie van een programma en regelingen versterkt het makersklimaat 
In aansluiting op wat onder ‘Beoogd effect’ is aangegeven: door de combinatie van het programma 
en deze twee regelingen, worden verschillende aspecten van de Flevolandse culturele infrastructuur 
versterkt zoals ondernemerschap, professionaliteit, budgetten en samenwerking tussen disciplines. 
Hiermee kunnen (nieuwe) makers en instellingen in de bestaande infrastructuur wendbaarder en 
weerbaarder de toekomst in en wordt het makersklimaat versterkt. 
 
2.1 Provinciale Staten zijn bevoegd tot het beschikbaar stellen van middelen uit de reserve 
Bij het vaststellen van de Cultuurnota 2021-2024 op 24 juni 2020 (#2595449) hebben PS besloten 2,3 
miljoen euro voor het fonds beschikbaar te stellen en in de reserve artistieke experimenten te stor-
ten. Daarvan is 0,3 miljoen euro bedoeld voor grootschalige kunstprojecten. Op basis van het bud-
getrecht wordt Provinciale Staten nu gevraagd 2 miljoen euro uit deze reserve beschikbaar te stel-
len voor het fonds. 
 
3.1 Mandaat maakt het mogelijk om flexibel te kunnen inspelen op kansen en behoeften 

De provincie biedt met het Fonds ruimte aan nieuwe vormen van cultuur. Op voorhand is niet pre-
cies aan te geven hoe het programma en de regelingen zullen lopen. Om optimaal te kunnen inspe-
len op kansen en behoeften, is flexibele inzet van het budget wenselijk gedurende de looptijd van 
het Fonds. Daartoe wordt het bij aanvang geprogrammeerd in de jaren 2022 tot en met 2024 voor  
€ 665.000 per jaar. Deze programmering wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. Met een 
mandaat kunnen GS de middelen flexibel inzetten voor de verschillende fondsonderdelen en tussen 
de jaarschijven schuiven. 
Door in de op te stellen regelingen de mogelijkheid op te nemen dat Gedeputeerde Staten een (of 
meerdere) subsidieplafonds vaststellen en bekend maken, kan ingespeeld worden op kansen en be-
hoeften. Dit met inachtneming van de Algemene Wet Bestuursrecht die voorschrijft dat een subsi-
dieplafond tijdig bekend wordt gemaakt. Potentiële aanvragers weten dan hoeveel subsidie er in 
totaal beschikbaar is voor de regelingen.    
 
4. Jaarlijkse voortgangsrapportages maken tussentijdse bijsturing mogelijk 
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Door jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de bestedingen en de effecten van het pro-
gramma en de regelingen, is het mogelijk om desgewenst tussentijds bij te sturen. De rapportages 
kunnen ook dienen als input voor het cultuurbeleid in de volgende beleidsperiode vanaf 2025.  
 
9. Kanttekeningen 
Het onderdeel programma van het Fonds bevat kaderstellende uitgangspunten. GS willen hiervoor 
kiezen om (nieuwe) makers de noodzakelijke ruimte te geven voor het laten ontstaan van de nieuwe 
cultuurvormen, in samenwerking met de programmamaker. Een Nadere regel die op voorhand ‘dicht 
timmert’, past niet bij het karakter van het programma. De programmamaker brengt het ontwerp-
programma gedurende de looptijd van het Fonds tot concrete uitvoering. Net als over de voortgang 
van het gebruik van de Nadere regels, worden uw Staten periodiek over de voortgang van het pro-
gramma geïnformeerd.  
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Notitie Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling   2798212 bijgevoegd  
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