Provincie Noord-Brabant
T.a.v. de heer Smeulders, gedeputeerde Bestuur, veiligheid, cultuur, sport en erfgoed
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
per mail via secretariaat: MvdPloeg@brabant.nl
Breda, 21 juli 2021
Betreft: Welkom en proficiat
Geachte heer Smeulders,
Van harte proficiat met uw benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant! U hebt
een belangrijke portefeuille: een portefeuille met ook beleidsterreinen waarmee Brabant zich
nationaal en internationaal kan profileren en onderscheiden.
Fijn dat u en uw collega’s aan het werk gaan aan de hand van het Addendum ‘Samen bouwen aan de
kwaliteit van Brabant’ bij het bestuursakkoord 2020-2023. We hopen dat die coalitieafspraken de
inhoud en toonzetting over kunst en cultuur uit het eerdere bestuursakkoord snel zullen doen
vergeten. We zijn hoopvol gestemd – we zien daar aanleidingen toe in de tekst. Maar helemaal
vertrouwen doen we dat eerlijk gezegd nog niet. Er staan bewoordingen in die om toelichting en
uitleg vragen. Bijvoorbeeld als het gaat over het leidend blijven van het afgesproken budgettair kader
en het vasthouden aan de ingeslagen route om te komen tot structurele inbedding van vrije tijd,
cultuur, sport en erfgoed.
Graag maken we snel nader kennis met u en willen we met u van gedachten wisselen over de nieuwe
cultuurplannen en onze ideeën daarbij.
De betekenis van kunst en cultuur voor de Brabantse samenleving en economie is groot. Daar
hoeven we u vast niet van te overtuigen. In een recent gesprek dat een delegatie van het bestuur van
De Kunst van Brabant (dKvB) met CdK Ina Adema had, bevestigde zij de maatschappelijke waarde.
Ook het draagvlak voor kunst en cultuur is groot: dat de Brabantse bevolking en het Brabantse
bedrijfsleven kunst en cultuur waarderen staat als een paal boven water. We verwijzen naar het in
opdracht van de provincie tot stand gekomen rapport ‘De waarde van cultuur’ (2020).
We zijn trots op de gewaardeerde en breed publiek trekkende culturele instellingen en
evenementen. De vele festivals met (inter-)nationale uitstraling zoals de Dutch Design Week,
Theaterfestival Boulevard, Festival Circolo, Woo Hah!, Festival Cement, BredaPhoto,
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Het Internationaal Vocalisten Concours en November Music. En de musea in Brabant, zoals Het
Noordbrabants Museum, het Design Museum Den Bosch, De Pont museum, het Textielmuseum en
het Van Abbemuseum; de vele gerenommeerde Brabantse kunstenaars en gezelschappen zoals Het
Zuidelijk Toneel en natuurlijk de gekende en geliefde culturele publieksevenementen, bijvoorbeeld
het Bloemencorso Zundert, Brabantsedag Heeze en Bosch Parade. En daarnaast de minder bekende,
maar hoog op de innovatieladder staande instellingen en evenementen als BioArt Laboratories,
Playgrounds, STRP-festival en MU.
Kunst en cultuur heeft een eigen intrinsieke waarde en is noodzakelijk voor verbeelding, vernieuwing
en leefbaarheid. Ze vormen bovendien een verbindende kracht in onze samenleving; deelnemen aan
kunst en cultuur is een manier is om deel te nemen en mede vorm te geven aan de samenleving. Met
bewezen positieve effecten op het welbevinden en de ontwikkeling van de inwoners, op de keuzes
van bedrijven en professionals voor vestiging in onze provincie (innovatieve en creatieve industrie!)
en op de resultaten van de Brabantse maatschappelijke organisaties.
Ontwikkelingen gaan snel. Er zijn legio kansen. Ook voor Noord-Brabant!
Een uitnodiging voor een gesprek op korte termijn stellen we zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
namens de leden en het bestuur,

Ap de Vries
voorzitter Vereniging De Kunst van Brabant
bijlage: ons pamflet “Benut de kracht van kunst en cultuur”
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