Provincie Noord-Brabant
T.a.v. de informateurs en fractievoorzitters in Provinciale Staten Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV ’s-Hertogenbosch
per mail: statengriffie@brabant.nl
Breda, 25 juni 2021
Geachte mevrouw Peijs, meneer Verheijen en voorzitters fracties PS Noord-Brabant,
Wij -leden en bestuur van vereniging De Kunst van Brabant (dKvB)- zijn trots op de kracht van kunst
& cultuur in Noord-Brabant. We zijn trots op wat kunst en cultuur voor de Brabantse samenleving en
economie betekenen. Voor de inwoners, voor het bedrijfsleven, voor het onderwijs en andere
maatschappelijke organisaties. Ook de provincie mag haar inzet en de resultaten voor de kunst &
cultuur in Brabant koesteren, samen met de gemeenten en binnen BrabantStad-verband. We
verwijzen naar de cijfers in het rapport De waarde van cultuur (2020, opgesteld i.o.v. van de
provincie): meer dan 46.000 banen in kunst, cultuur en creatieve industrie, een duidelijke bijdrage
aan economische expansie en werkgelegenheid, een cultuursector die geld genereert en 34% van de
Brabanders die cultureel vrijwilliger zijn. We verwijzen naar het in 2020 succesvol gebleken streven
om meer Brabantse culturele instellingen in de landelijke basisinfrastructuur te krijgen, om meer
rijksgeld (via de Raad voor Cultuur en via de landelijke cultuurfondsen) naar Brabant te trekken. Daar
hebben provincie, gemeenten en culturele organisaties de afgelopen jaren gezamenlijk hard aan
gewerkt. Laten we met elkaar de ambities die tot deze successen geleid hebben vasthouden. Laat die
successen niet meteen weer verwaaien.
dKvB doet een beroep op de provincie en de fracties in Provinciale Staten om de plannen uit het
bestuursakkoord van mei 2020 vaarwel te zeggen. Daar is nu gelegenheid voor. Plannen die ons
verbaasd en verwonderd hebben, boos gemaakt hebben. Vooral omdat de provincie, samen met de
gemeenten en het Brabantse culturele veld, juist op weg was successen te boeken en de
onmiskenbare plek van kunst en cultuur in onze samenleving te erkennen. We schrokken van de
aankondigen van bezuinigingen (“bereid u voor op een andere subsidierelatie met de provincie”) en
de heroverweging van de rol van de provincie in het cultuurbeleid. En vooral van de beoogde
verbinding met “vrije tijd”. Kunst en cultuur betekenen immers zoveel meer voor Brabant dan een
stuk vrijetijdsbeleving voor de Brabanders. Ze zijn ook katalysator voor innovatie, de kwaliteitsimpuls
voor woon-, leef- en vestigingsklimaat, de humuslaag voor een creatieve en vooruitstrevende
bevolking die ‘in’ is voor onvermoede oplossingen voor nijpende maatschappelijke problemen.
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We adviseren u dringend voor het provinciale cultuurbeleid:
* een ambitieus en vooruitstrevend beleid te kiezen, dat aansluit bij en recht doet aan de overall
ambities die de provincie zichzelf stelt als het gaat om onze slimme kenniseconomie, innovatie,
duurzaamheid, verblijfsklimaat en leefbaarheid;
* de samenwerking met de gemeenten én met het culturele veld intact te houden en te versterken
en de samenhang in het kunst- en cultuurbeleid te bevorderen;
* het perspectief van de culturele instellingen en de makers / kunstenaars mee te wegen, zij zijn
immers het beste in staat de verbinding met (nieuw) publiek, maatschappelijke organisaties en
samenleving te borgen en verder uit te bouwen;
* ruimte te bieden aan talenten en talentontwikkeling, want dat zorgt voor een continue stroom van
innovatie en doorgroei richting onderscheidende top;
* een gelijkwaardige en wederzijdse verbinding te stimuleren tussen kunst en cultuur en de andere
maatschappelijke domeinen, opdat ook die zich medeverantwoordelijk voelen voor een stevig en
eigentijds kunst- en cultuurklimaat;
* de competenties van kunstenaars en hun creatieve vermogen bij de vele maatschappelijke
vraagstukken te benutten en hun bijdrage aan de oplossingen daarvan te erkennen, immers: geen
innovatie zonder verbeeldingskracht, geen ontwikkeling zonder inspiratie;
* de rol van de provincie in het in stand houden van de gehele culturele keten te waarborgen en zo
te waken over de brede basis (educatie en participatie) tot en met de top die ingezet wordt voor
Brabant-promotie;
* te blijven investeren in kunst en cultuur (financieel op het niveau van 2020) en op projecten en
talentontwikkeling gerichte subsidie-instrumenten en budgetten te handhaven (o.a. Impulsgelden-en
Talenthub-regeling), te meer omdat juist deze instrumenten de culturele sector ook helpen de
desastreuze effecten van de coronapandemie weer te boven te komen.
Creativiteit is de motor van maatschappelijke vernieuwing!
Samenwerken met en investeren in kunst en cultuur loont!
Met vriendelijke groet,
namens bestuur en leden van De Kunst van Brabant,

Ap de Vries
voorzitter
c.c.:

Commissaris van de Koning
Gedeputeerde voor Vrije Tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport
Cultuurwoordvoerders in Provinciale Staten
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