Statenmededeling

Datum

28 april 2020
Onderwerp

Uitwerking Steunpakket Cultuur in Brabant

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De inzet van de Provincie Noord-Brabant voor steun aan de Brabantse
cultuursector.
Aanleiding
In de statenmededeling van 24 maart 2020 hebben wij u geïnformeerd over de
impactvan de corona-crisis op de culturele sector en hebben toegezegd u te
informeren over mogelijke oplossingsrichtingen. Op 15 april 2020 heeft de
Minister van OCW bekend gemaakt dat het Kabinet €300 miljoen extra uittrekt
ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector. De betreffende brief is
bijgevoegd. De minister wil 30 miljoen investeren in de vitale regionale
infrastructuur via de rijkscultuurfondsen voor een beperkt aantal cruciale
regionale musea, podia en filmtheaters.
In onze statenmededeling van 21 april gaven wij aan dat wij in BrabantStad
uitwerken hoe wij de regionale culturele infrastructuur kunnen ondersteunen. Wij
informeren u hierbij nader over onze aanpak en de vorming van een
steunpakket voor de culturele sector in Brabant waarmee wij aanspraak maken
op de Rijksmiddelen voor de vitale regionale infrastructuur.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten informeren u actief.
Kernboodschap

1. Met BrabantStad wordt een steunpakket ontwikkeld voor de regionale
culturele infrastructuur in Brabant. Voor de Brabantse regionale infrastructuur
wordt een plan gemaakt van ordegrootte €8 miljoen. De provincie draagt daar
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€2 miljoen aan bij. BrabantStad doet hiermee een beroep op de aanvullende
rijksmaatregelen voor de cultuursector.
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Rijksbijdrage voor instellingen met meerjarige subsidie uit BIS of rijksfondsen
De Minister stelt extra subsidie beschikbaar– in totaal €190 miljoen voor diverse
meerjarig, via de BIS of de Rijksfondsen, gesubsidieerde instellingen. Voor de
provincie Noord-Brabant gaan wij ervan uit dat dat 29 instellingen betreft (zie
bijlage voor een overzicht van de betreffende instellingen). Van deze
Rijksmaatregel verwachten wij dat deze instellingen door de financieel zware
eerste periode worden geholpen en in staat gesteld worden om te investeren
voor het volgende seizoen. Voor deze instellingen is vanuit provincie en
gemeenten geen extra inspanning nodig naast de coulance maatregelen die
reeds zijn genomen. Wij blijven - waar mogelijk via IPO – alert op dat dit
daadwerkelijk goed uitwerkt voor de Brabantse instellingen.
Gezamenlijke aanvraag voor de vitale regionale infrastructuur
De minister van OCW heeft aangegeven dat het aan de stedelijke cultuurregio’s
is om te bepalen welke cruciale instellingen uit de vitale regionale infrastructuur
daarnaast ondersteund moeten worden. De mininster doelt daarbij op podia,
musea en filmtheaters. Als voorwaarde voor Rijksondersteuning geldt dat vanuit
de regio meegefinancierd wordt. De minister heeft de (cultuur)regio’s verzocht
daartoe op zeer korte termijn - binnen 4 weken - een voorstel aan te leveren.
BrabantStad werkt aan – mogelijk met de provincie als penvoerder – een
gezamenlijke aanvraag bij OCW en zorgt daarbij samen voor de benodigde
matching. De provinciale bijdrage is door ons gesteld op €2 miljoen.
De provinciale bijdrage is in belangrijke mate voor ondersteuning van de
regionale infrastructuur buiten de B5. Hierbij zullen wij ook van deze gemeenten
een bijdrage vragen om te co-financieren. Met matching door de gemeenten en
met cofinanciering door OCW kan zo een steunpakket van meer dan €8 miljoen
voor de regionale culturele infrastructuur worden aangereikt. Het exacte bedrag
is afhankelijk van de bedragen die de gemeenten beschikbaar stellen en
uiteraard of OCW onze aanvraag volledig honoreert. Mocht het rijk onze
aanvraag niet volledig honoreren, dan overleggen we met de betrokken
gemeenten welke instellingen we met de resterende middelen het beste kunnen
steunen.
In de komende weken werken wij in BrabantStad-verband een offensief verhaal
uit voor de aanvraag bij OCW. Wij onderzoeken daarbij welke regionale
musea, podia en filmtheaters van regionaal belang zijn en van grote waarde
zijn voor het functioneren van de instellingen die afhankelijk zijn van de
landelijke Basisinfrastructuur (BIS) en de Rijksfondsen (onderdeel 1). Ook wegen
we aspecten mee zoals of podia en musea een belangrijke rol vervullen voor
Nederlandse en internationale kunstenaars en het belang van de museale
collecties, mede in relatie tot de verhalen van Brabant.
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Verder moet uiteraard voldaan worden aan de criteria die het rijk stelt. Voor
zover nu bekend zijn dat:
 Er is gebruik gemaakt van de generieke maatregelen van het Rijk
(NOW, TOGS);
 Er is minimaal 15% eigen inkomsten van totale omzet 2018
gerealiseerd;
 Er is sprake van bewezen nood (er is sprake van een niet gedekte
schadepost ondanks inzet van de eigen vermogens en ingrepen in de
uitgaven);
 Er zijn geen andere financiële mogelijkheden (bv. garanties of leningen).

2. De provincie zal Brabant C vragen om te onderzoeken op welke wijze zij
haar partners kan ondersteunen om daarmee de gevolgen van de coronacrisis
te verzachten. Wij vragen Kunstloc om samen met het culturele veld naar
creatieve oplossingen te zoeken voor de kunst- en cultuursector voor zowel de
korte als de langere termijn.
Naast de bovenstaande maatregelen blijven er onderdelen van de culturele
infrastructuur die mogelijk steun nodig hebben. De provincie onderzoekt of zij –
via aanpassingen van het bestaande instrumentarium – steun kan bieden.
Het kan mogelijk gaan om het ondersteunen door Brabant C van de partners
waar Brabant C een relatie mee heeft om te voorkomen dat de versterking van
ons Brabants cultuursysteem wordt aangetast.
Kunstloc Brabant informeert via internet de culturele sector over de
ontwikkelingen binnen de culturele sector als gevolg van de coronacrisis. Tal van
initiatieven om cultuur langs digitale kanalen zichtbaar te maken worden
kenbaar gemaakt via Mestmag. Wij vragen Kunstloc om de culturele sector te
helpen creatieve oplossingen en verdienmodellen te ontwikkelen.
Hierbij dagen we ook uit om vooruit te denken. Immers, in de 1,5 meter
maatschappij zullen vele vormen van kunst en cultuur om aanpassingen vragen
ten opzichte van het pre-corona tijdperk.

3. We investeren €600.000 om de belangrijkste Brabantse musea zich te laten
voorbereiden op de 1,5 meter maatschappij
Op 18 februari hebben wij een gezamenlijke aanvraag van zes Brabantse
musea (Textielmuseum Tilburg, het Van Abbemuseum Eindhoven, het Helmond
Museum, het Stedelijk Museum Breda en het Design Museum ’s-Hertogenbosch)
voorgedragen voor subsidie binnen de basisinfrastructuur van het Rijk gericht op
publieksgerichte projecten. De zes musea hebben aan ons een bijdrage van
€600.000 gevraagd. Aangezien de 1,5 meter maatschappij grote vraagstukken
met zich meebrengt als het gaat om de publiekswerking van musea, stellen wij in
overleg met de musea onze bijdrage specifiek ter beschikking voor de
gezamenlijke aanvraag met aanpassingen voor nieuwe vormen van
publieksbereik.
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Consequenties
De totale inzet van noodmaatregelen en voorbereiding op de 1,5 meter
maatschappij zorgt voor behoud van banen bij de betrokken instellingen en hun
toeleveranciers, niet alleen op de korte maar ook op de langere termijn.
Bovendien voorkomen we dat voor Brabant wezenlijke theaters, podia en musea
failliet gaan en verdwijnen.
De inzet van ruim €2 miljoen voor de Brabantse regionale infrastructuur wordt
gevonden binnen de huidige meerjarenraming Cultuur van de provinciale
begroting. De consequenties worden verwerkt in de provinciale begroting 2020
via de burap.
Europese en internationale zaken
*Communicatie
Wij zullen via een persbericht hierover communiceren.
Vervolg
Wij zullen u informeren over de ondersteuning van de Brabantse regionale
infrastructuur als er duidelijkheid is over de Rijksbijdrage aan het plan van
BrabantStad.
Bijlagen
- Brief van de minister van OCW d.d. 15 april 2020
- Overzicht van Brabantse instellingen die in 2017 -2020 worden ondersteund
vanuit de betreffende onderdelen van de BIS-regeling of de Rijksfondsen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A. Doedens, (06) 55 68 65 01,
adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw E.M. Meuken - Kloosterman, (06) 55 68 69 46,
emeuken@brabant.nl.
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