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Beste leden van provinciale staten, 

 

Wij willen Brabant en de Brabanders het mooiste geven. Het beste geven. Ook als het om cultuur en kunst 

gaat. U toch ook? 

 

Een schriftelijk reactie van De Kunst van Brabant hebt u reeds kunnen lezen. Die ga ik hier niet herhalen.  

 

Nu wil ik u nogmaals wijzen op het rapport De Waarde van cultuur. In opdracht van de provincie zelf 

opgesteld. Daaruit blijkt dat Brabant nog steeds achterblijft bij een meerderheid van de andere provincies 

als het gaat om het cultureel en kunstzinnig aanbod en als het gaat om de culturele infrastructuur.  

Dat kan toch niet? Dat kunt u niet toestaan in een provincie met zulke hoge ambities, bijvoorbeeld op het 

gebied van economie, technologie, innovatie en internationale verbindingen. Juist daar hoort een sterke en 

onderscheidende culturele infrastructuur en aanbod bij. Juist daar hoort een sterk provinciaal cultuurbeleid 

bij. Gericht op een uitdagend kunstklimaat. 

 

Kunst en cultuur zijn nodig, nodig om die Brabantse ambities te helpen realiseren. Door het kunnen 

inzetten van de specifieke kwaliteiten van culturele instellingen en kunstenaars: bieden van inspiratie, 

verbeeldingskracht, nog onvermoede oplossingen zichtbaar maken, creativiteit, artistieke passie en energie.        

 

De ambities in Levendig Brabant en de omschreven rol van de provincie zijn goed getroffen. Maar de 

geschetste randvoorwaarden, met name de financiële, moeten bij de komende uitvoeringsagenda’s nog 

een stevige verbeteringsslag en concretisering krijgen. 

 

Er is de afgelopen jaren door de provincie, samen met de gemeenten en de cultuursector geïnvesteerd in 

een bloeiend cultureel netwerk in Brabant. Met succes. Vanuit ‘Den Haag’ is er meer cultuurgeld onze kant 

op gekomen. Laat die investeringen en successen niet verloren gaan! Laten we de mogelijkheden behouden 

om goed aan te sluiten op de middelen die het rijk en de rijksfondsen ook de Brabantse cultuur de komende 

jaren biedt. De staatsecretaris van OCW heeft daartoe recent al een eerste aanzet gegeven. 

Ondernemers benadrukken het belang van een goed cultuuraanbod. Onderwijzers bevestigen het belang 

van de bijdrage uit de creatieve sector. En zorginstellingen werken meer en meer met kunstenaars samen.  

Laat de Brabantse kunstenaars u en alle Brabanders inspireren en aanzetten hun creativiteit te ontwikkelen 

en te benutten. De maatschappelijke opgaven waarvoor we staan, vragen daar om. 

 

Brabant heeft een culturele sector waar u trots op kunt zijn.  

Brabant verdient een cultuurbeleid waar alle Brabanders trots op kunnen zijn. En een culturele toekomst 

waar we trots op kunnen blijven zijn. 

Niet alleen met mooie woorden, er moet straks ook boter bij de vis! Een stevig pak boter, dat bij alle andere 

provinciale ambities past. Een pak dat minstens hetzelfde is als nu het geval is. Verlaat het nu geschetste 

krimpende financieel perspectief en ga op weg naar een wenkend en uitdagend financieel perspectief. 

Wat ons betreft zegt u ja tegen Levendig Brabant 2030, maar daagt u GS en de nieuwe 

coalitieonderhandelaars uit een nieuwe, realistischer en ambitieuzer financiële paragraaf erbij te schrijven.   

 

Dank u wel. 
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