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Ondersteuningsmaatregelen culturele infrastructuur i.v.m. schade Corona
Kern mededeling:

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het nemen van ondersteuningsmaatre
gelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele infrastructuur in Fle
voland zoveel mogelijk te beperken en stellen hiervoor een bedrag van € 965.000
beschikbaar uit het Corona noodfonds.
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Mededeling:

De coronacrisis heeft de culturele sector hard getroffen. Op basis van een inven
tarisatie onder de Flevolandse gemeenten wordt de schade op dit moment ge
schat op bijna 2 miljoen euro. Met het genomen besluit wil de provincie de cul
tuursector in Flevoland ondersteunen.
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Rijsberman, M.A..

Ter kennisname aan PS en
burgerledèh

Het betreft de volgende vier regelingen:
1) Aan museum Batavialand wordt € 215.000 beschikbaar gesteld ter bestrijding
van (een deel van) de door de coronacrisis ontstane schade. Daarmee kan Ba
tavialand een aanvraag doen bij het Mondriaanfonds voor hetzelfde bedrag
aan cofinanciering op basis van de matchingsregeling van het ministerie van
OCW.
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2) Voor (film)theaters en musea in Flevoland wordt een bedrag van maximaal €
500.000 beschikbaar gesteld. Daarbij geldt de voorwaarde dat de gemeente
eenzelfde bedrag ter beschikking stelt ter dekking van de Corona schade van
het betreffende (film)theater of museum. Afhankelijk van de voorwaarden
kan een groot deel van deze instellingen ook een beroep doen op cofinancie
ring van het Rijk.
3) Culturele instellingen die in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 een pro
vinciale subsidie (hebben) ontvangen, kunnen een tegemoetkoming krijgen
voor kosten voor noodzakelijke aanpassingen van artistieke producties als ge
volg van de coronamaatregelen. Hiervoor stelt Gedeputeerde staten een be
drag van € 150.000 beschikbaar.
4) Amateurkunstverenigingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen van maxi
maal € 2.500 voor het doen van aanpassingen in het kader van de 1,5 meter
maatregel. Hier geldt een subsidieplafond van € 50.000. Gezien het lokale cul
turele en sociale belang, biedt de provincie in deze uitzonderlijke coronaperiode ook hier de helpende hand.
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Maatregelen om gevolgen coronacrisis te beperken

Provincie biedt financiële steun voor
Flevolandse cultuur
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Gedeputeerde Staten (GS) stellen een bedrag van € 965.000 uit het Corona Noodfonds beschikbaar voor
de culturele infrastructuur in Flevoland. Gedeputeerde Rijsberman: “De coronacrisis heeft ook Flevoland
hard getroffen. Door cofinanciering van het rijk naar Flevoland te halen, stellen we samen met de
gemeenten 2 miljoen beschikbaar voor het beperken van de schade die door de coronacrisis is ontstaan.”

Cofinanciering (film)theaters en musea
In het ondersteuningspakket stelt de provincie een bedrag van € 500.000 beschikbaar voor (film)theaters en
musea, onder de voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt om de coronaschade te
dekken. Met de steun vanuit de provincie en gemeente kan een filmtheater en/of museum een aanvraag bij
het Filmfonds/Fonds podiumkunsten doen voor rijksmatching.
Aan museum Batavialand zal een bedrag van € 215.000 beschikbaar gesteld worden om (een deel van) de door
coronacrisis ontstane schade te financieren. Aansluitend kan Batavialand een aanvraag doen bij het
Mondriaanfonds voor Rijkscofinanciering.
Het rijk heeft de ‘Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19’ ingesteld. Van
de € 300 miljoen extra middelen is € 48,5 miljoen bestemd voor de regionale infrastructuur. Dit komt
beschikbaar via de rijkscultuurfondsen in de vorm van matchingsregelingen, zoals hierboven benoemd.

Aanpassingen vanwege corona
Daarnaast stelt de provincie in totaal € 150.000 beschikbaar voor de culturele instellingen die in de huidige
beleidsperiode al een provinciale subsidie ontvangen. Hiermee krijgen de instellingen een tegemoetkoming
voor de kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan artistieke producties als gevolg van de coronamaatregelen.
Naast de gemeentelijke steun kunnen de amateurkunstverenigingen ook een aanvraag bij de provincie doen
van €2.500. Hiermee hoopt de provincie dat de amateurkunst zo snel mogelijk weer producties kunnen
uitvoeren die voldoen aan de 1,5 meter-maatregel.
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