Provincie Noord-Brabant
t.a.v. de leden van Provinciale Staten / Commissie Samenleving
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
per mail: Statengriffie@brabant.nl
Breda, 15 november 2021
Betreft: Startnotitie Beleidskader vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport 2023-2030
Geachte dames en heren,
Vrijdag 19 november bespreekt u oordeelsvormend de Startnotitie ‘Levendig Brabant 2030’ voor het
provinciaal beleidskader vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport 2023-2030.
We hadden voor uw overwegingen vanuit De Kunst van Brabant (dKvB) een lange reactie op kunnen stellen,
maar u hebt al leeswerk genoeg en u wilt natuurlijk – het kan weer, zij het met wat haken en ogen – op zijn tijd
ook een theater, podium, galerie, bioscoop of museum kunnen bezoeken. Welkom! Daarom brengen we u nu
alleen onder de aandacht wat we eerder dit jaar reeds schreven:
In de Startnotitie wordt al een voorschot genomen op het uiteindelijk beleidskader 2023-2030. Het nog te
ontwikkelen beleid voor vrije tijd, kunst en cultuur, cultureel erfgoed en sport wordt nu al in een bepaalde
hoek geduwd; een titel wordt zelfs al genoemd: Levendig Brabant. Zo’n framing op dit moment bepaalt in hoge
mate al het resultaat van het komende beleidstraject. En dat belooft niet veel goeds.
Kunst en cultuur beogen zoveel meer dan alleen de levendigheid in Brabant te vergroten. Deze framing miskent
de waarde en betekenis van kunst en cultuur voor de Brabanders en hun woon- en leefklimaat, voor het
bedrijfsleven en voor de Brabantse samenleving als geheel. Kunst en cultuur als katalysator van (economische)
innovatie, als inspirator voor oplossingen voor maatschappelijke problemen, als verbeelder van nog ongekende
keuzemogelijkheden en perspectieven. Als samenwerkingspartner in en met het onderwijs, bij het wegwerken
van leerachterstanden bijvoorbeeld en met de zorginstellingen, om de kwaliteit van het leven van
hulpbehoevenden te verbeteren.
Waarom kiest de gedeputeerde nu reeds voor een thema en titel voor zijn beleidskader 2023-2030 en zet
daarmee al een richting vast?
We zijn altijd tot een toelichting bereid en gaan graag met u in gesprek over de provinciale cultuurambities en
het cultuurbeleid voor de komende jaren.
Met vriendelijke groet, namens bestuur en leden,

Ap de Vries
voorzitter De Kunst van Brabant
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