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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. de leden van Provinciale Staten
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
per mail: Statengriffie@brabant.nl
Breda, 24 juni 2019
betreft: kunst en cultuur in het provinciaal beleid
Geachte dames en heren,
U bent alweer enkele weken geleden verkozen tot lid van Provinciale Staten van de Provincie NoordBrabant; alsnog van harte gefeliciteerd met uw benoeming. U hebt een mooie en belangrijke taak:
het besturen van de provincie; met daarbij ook het beleidsterrein Samenleving, cultuur en erfgoed.
Dat is met name een terrein waarmee Brabant zich kan profileren en waarop de provincie zich kan
onderscheiden. Aan u om - samen met Gedeputeerde Staten én het culturele veld - perspectiefrijke
ambities te formuleren en mooie resultaten te laten boeken. Veel succes gewenst!
Wij zijn trots op de kracht van kunst & cultuur in Noord-Brabant. U vast ook. Wij: dat is De Kunst van
Brabant (dKvB), de vereniging van Brabantse kunstenaars Z makers en culturele organisaties. We zijn
trots op wat kunst & cultuur voor de Brabantse samenleving betekent. Voor de inwoners, voor het
bedrijfsleven, voor het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties (zie het vorig jaar
verschenen rapport De waarde van cultuur, de staat van de culturele sector in Noord-Brabant). Denk
daarbij aan de vele festivals met (inter)nationale uitstraling zoals de Dutch Design Week,
Theaterfestival Boulevard, Circolo, Cement, BredaPhoto, Internationaal Vocalisten Concours en
November Music. En de musea in Brabant, zoals het Noord-Brabants museum, het Designmuseum,
De Pont, het Textielmuseum en het Van Abbe museum; de vele gerenommeerde Brabantse
kunstenaars en gezelschappen zoals Het Zuidelijk Toneel; de historische plaatsen en het erfgoed en
natuurlijk de culturele publieksevenementen, bijv. het bloemencorso in Zundert, de Brabantse dag in
Heeze en Bosch Parade.
Culturele activiteiten zijn mogelijk door het draagvlak bij de Brabanders (zij vinden kunst & cultuur
belangrijk voor ontmoeting en verbinding en 93% van hen bezocht de afgelopen jaren een of meer
activiteiten), de inzet en het enthousiasme van professionele kunstenaars én vele duizenden
vrijwilligers (34% van de Brabanders is 'cultureel' vrijwilliger); en ze worden in veel gevallen mede
mogelijk gemaakt door de provincie (en de gemeenten natuurlijk). En evenzeer door het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo is kunst & cultuur geborgd in de Brabantse
samenleving.
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Vandaar dat we u oproepen in uw beleid ruimte maken voor een inspirerend en uitdagend cultureel
klimaat en de maatschappelijke erkenning van kunst & cultuur in onze provincie. Kunst & cultuur
heeft een eigen intrinsieke waarde, en is bovendien een verbindende kracht in onze samenleving;
deelnemen aan kunst & 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 (creatieve
industrie!) en op de resultaten van de Brabantse maatschappelijke organisaties.
De Kunst van Brabant bepleit een gezamenlijke, ambitieuze visie op en aanpak van kunst & cultuur
van provincie en steden (taskforce cultuur BrabantStad). We willen dat de provincie - tezamen met
de gemeenten en de culturele sector - zich hard maakt om meer geld vanuit Den Haag (OCW en de
rijksfondsen) bij Brabantse makers en culturele instellingen terecht te laten komen. We rekenen erop
dat de provincie haar budget voor kunst & cultuur ten minste handhaaft (inclusief de tijdelijke- c.q.
'Essent-gelden'). We ondersteunen het provinciale streven om binnen het verband van BrabantStad
te komen tot een harmonisatie van de financiële regelingen voor de kunst & cultuursector van
provincie en gemeenten). En we vragen u er op te letten dat alle kunstdisciplines en de gehele
culturele keten (inclusief amateurkunst, cultuureducatie en talentontwikkeling) binnen NoordBrabant overeind blijft en mogelijkheden heeft tot ontwikkeling en versterking.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in kunst- en cultuur in Noord-Brabant - vanuit een
politiek/bestuurlijk perspectief of vanuit het perspectief van de makers en kunstenaars - en onze
visie daarop en on ze ideeën daarbij'? Graag maken we binnenkort nader kennis met u, met uw
fractie of met uw collega als die de portefeuille kunst en cultuur behartigt. En lees onze bijgaande
oproep "Benut de kracht van kunst en cultuur" eens.
Er zijn legio kansen op het gebied van kunst en cultuur. Ook voor Noord-Brabant! De fundamenten
zijn goed. Het is nu zaak om door te pakken; de ontwikkelingen gaan snel. De tijd is rijp voor een
ambitieus, onderscheidend Brabants kunst- en cultuurbeleid, met sterke mogelijkheden voor
profilering, binnen de provincie, nationaal en internationaal.
Een uitnodiging voor een gesprek stellen we zeer op prijs.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ap de Vries
voorzitter De Kunst van Brabant
bijlage: pamflet "Benut de kracht van kunst en cultuur"
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DE KUNST VAN
BRABANT ROEPT
PROVINCIE EN GEMEENTEN,
BENUT DE KRACHT VAN
KUNST EN CULTUUR!
Noord-Brabant is sterk in kunst en cultuur. De pro
vincie is een kraamkamer voor talent; staat hoog op
de wereldranglijst als creatieve kennisregio en kent
een sterke traditie om binnen een hecht netwerk van
makers en cultuurorganisaties samen te werken aan
productie en presentatie. De hele culturele keten is
in Brabant vertegenwoordigd en kenmerkt zich door
een dynamische wisselwerking.
Vanuit haar strategische ligging werkt de cultuursec
tor in Noord-Brabant over grenzen heen en spreekt
zij een groot en divers publiek aan. Uniek voor
Nederland is de Brabantse verwevenheid tussen stad
en platteland; dat zie je terug in het rijke kunst- en
cultuurleven. Denk aan de spraakmakende beelden
de kunst- en fotografìetentoonstellingen, de theateren muziekfestivals en de dance- en designevenementen met nationale en internationale uitstraling.
En ook aan het bruisende verenigingsleven en de
jaarlijkse culturele publiekstrekkers in de kleinere
gemeenschappen die mensen uit de hele provincie
en zelfs van ver daarbuiten lokken.
Er is veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen.
We hebben de kennis, de ambitie, de mensen, de
structuur én de energie om de kunst en cultuur in
Brabant naar een volgend niveau te tillen. Er liggen
kansen voor het grijpen. Voor de kunstensector zelf,
voor gemeenten en voor de provincie.
Om daar succesvol aan te kunnen werken en am
bities te realiseren, willen we samen met de provincie
en met de Brabantse gemeenten werken aan con
crete doelen.
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KIES VOOR EEN AMBITIEUS
KUNST- EN CULTUURBELEID
' Voer een samenhangend kunst- en cultuurbeleid
van provincie en gemeenten gezamenlijk, dat
uitdaagt, initieert en stimuleert. En stel hiervoor
voldoende middelen beschikbaar.
* Benut de maatschappelijke kracht van kunst en cul
tuur door kunst en andere beleidsterreinen zoals
economie, gezondheidszorg en volkshuisvesting
structureel met elkaar te verbinden.
* Zorg voor een sterke culturele infrastructuur én
maak ruimte voor nieuwe initiatieven en groei van
het bestaande.

INVESTEER IN TALENTONTWIKKELING
EN DÓÓRONTWIKKELING VAN KUNST
EN CULTUUR
* Geef experiment en ontwikkeling de ruimte en on
dersteun de inhoudelijke én zakelijke ontwikkeling
van de culturele sector. Werk daarbij vanuit vertrou
wen en houd de instap voor starters eenvoudig.
Bevorder cultureel leiderschap door ín scholing te
investeren.
- Stimuleer een goede aansluiting van het kunst
vakonderwijs op de werkpraktijk van kunstenaars,
broedplaatsen, kunst- en cultuurinstellingen en de
creatieve industrie.
* Creëer een vestigingsklimaat waarin makers in
Brabant blijven of juist hierheen komen. Help hen
daarbij via heldere regelingen - zo mogelijk maat
werk - en het bevorderen van publieksbereik.
* Koester topinstellingen met het oog op (inter)
nationale uitstraling.

