‘s-Hertogenbosch, 21 januari 2019
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: Philharmonie Zuidnederland en muziekonderwijs in Brabant
Geacht college,
Vorige week berichtte o.a. het Eindhovens Dagblad over het schrappen van alle educatieve projecten van
de Philharmonie Zuidnederland per september 20191. Aanleiding hiervoor is een begrotingstekort ontstaan
door de subsidiekorting van een half miljoen euro die de provincie Noord-Brabant het orkest vorig jaar
oplegde.
Het CDA, van begin af aan tegenstander van deze bezuiniging, betreurt dat de Philharmonie Zuidnederland
noodgedwongen deze keuze heeft moeten maken. Muziekonderwijs speelt een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van o en met zijn educatieve projecten bereikte het orkest alleen al in 2018 ruim 18.000
Brabantse kinderen. Doodzonde dat daar nu een einde aan komt.
Naar aanleiding van het besluit van de Philharmonie Zuidnederland en de berichtgeving daarover in het
Eindhovens Dagblad heeft het CDA voor u de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Had u rekening gehouden met dit besluit van de Philharmonie Zuidnederland?
Het orkest schrapt per september 2019 alle educatieve projecten. Is dit de maatschappelijk gewenste
ontwikkeling die u met de korting op de jaarlijkse bijdrage van de provincie voor ogen had?
Beschouwt de provincie Noord-Brabant zich als mede-eigenaar van de Philharmonie Zuidnederland of
als klant?
Wat betekent dat in uw ogen voor uw rechten, plichten en verantwoordelijkheden jegens het orkest?
De half miljoen euro die de provincie weghaalde bij de Philharmonie Zuidnederland is terechtgekomen
in een fonds is gericht op het ‘verbreden’ en ‘vernieuwen’ van symfonische muziek.
a. Hoeveel Brabanders verwacht u in 2019 met dit fonds te bereiken?
b. Hoeveel Brabantse kinderen in de leeftijd tot 18 jaar verwacht u in 2019 met dit fonds te
bereiken en via dit fonds kennis te laten maken met symfonische muziek?

Het CDA zou graag zien dat de provincie Noord-Brabant het samen met gemeenten en (grote) Brabantse
culturele instellingen voor elkaar krijgt dat álle Brabantse kinderen muziekonderwijs kunnen krijgen. Dit naar
het voorbeeld van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal, waarvan koningin Maxima erevoorzitter
is en dat o.a. in de provincie Limburg en de stad Groningen heeft geleid tot kansrijke
samenwerkingsovereenkomsten (convenanten). Of door het bevorderen van lokale projecten met de
plaatselijke harmonie of fanfare.
6.
7.
8.
9.

Bent u bekend met het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal?
Hebt u wel eens overwogen om hier als provincie in te participeren?
Wat zijn overwegingen geweest om dit wel/niet te doen?
Zijn u andere initiatieven bekend, binnen en buiten onze provincie, gericht op het structureel stimuleren
van (muziek)onderwijs bij kinderen/jongeren? Indien ja, welke?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere
Marianne van der Sloot
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Zie https://www.ed.nl/cultuur/philzuid-schrapt-educatie-vanwege-tekort-van-6-ton~a1f6a083/.

