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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Preambule
Voor u ligt het statenvoorstel voor het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport
2021-2022. Tegelijkertijd wordt een statenvoorstel tot verlenging van de looptijd
van het beleidskader Erfgoed 2016-2020 tot en met 2022 aan u aangeboden
(Statenvoorstel 95/20). Het beleid in beide kaders is complementair en in de
uitvoering maken we verbindingen waar dat logisch en kansrijk is. Het nieuwe,
nog te ontwikkelen beleidskader ‘Levendig Brabant’ 2023-2030 wordt integraal
voor Vrije Tijd, Cultuur, Sport én Erfgoed opgesteld.
De maatschappelijke, sociale en economische impact van de corona-uitbraak die
ons land in 2020 heeft getroffen, is groot. Zoals bekend zijn de sectoren cultuur,
sport, recreatie en toerisme onevenredig hard getroffen. Horecagelegenheden
sloten hun deuren, de amateurwedstrijdsport viel stil, evenementen, culturele
festivals en verenigingsactiviteiten gingen niet door, theaters bleven grotendeels
leeg. Dit alles gaat invloed hebben op de toekomstige kwaliteit en vitaliteit van
de genoemde sectoren en op de levendigheid van Brabant. We weten nog niet
precies wat de betekenis van deze crisis gaat zijn op de lange termijn. Maar de
coronacrisis zal hoe dan ook gevolgen hebben voor de in dit beleidskader
geschetste cijfers, trends, ontwikkelingen en waarschijnlijk op de haalbaarheid
van onze doelen. Daarom wijzen wij er nadrukkelijk op dat we een voorbehoud
moeten maken voor wat we in de komende jaren kunnen waarmaken.
Samenvatting
In het integrale beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 actualiseren
we het huidige beleid voor de beleidsvelden Cultuur, Sport en

Vrijetijdseconomie. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke ambitie en doelen.
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Met het beleid willen we de leefbaarheid en levendigheid van Brabant
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versterken. Wij willen dat er voldoende te doen en te beleven is in Brabant en dat
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op een samenhangende, herkenbare en inspirerende wijze aan Brabanders en
bezoekers laten zien. Dit kunnen we alleen bereiken door slim samen te werken
en krachten te bundelen en (mede) zorg te dragen voor een goede
voedingsbodem waarop de culturele, sportieve en toeristisch-recreatieve sector
zich kan ontplooien.
Met het kader wordt de afgesproken bezuinigingstaakstelling vanaf 2023
voorbereid en zorgen we ervoor dat er voor de inzet op sport structureel
middelen zijn.
Tenslotte bevat het kader de opdracht om in de komende anderhalf jaar te
komen tot een nieuw en integraal beleidskader op het gebied van Vrije Tijd,
Cultuur, Sport en Erfgoed voor de langere termijn (2030).
Het voorstel
1.

Het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 vast te stellen;

2.

De opdracht voor de ontwikkeling van een integraal beleidskader voor Vrije
Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed voor de jaren 2023-2030 vast te stellen;

3.

Voor uitvoering van het beleidskader € 7 mln. beschikbaar te stellen vanuit
de hiervoor gereserveerde bestuursakkoordmiddelen en € 4,6 mln. in te

zetten vanuit restant stelpost Samenleving en dit het eerstvolgend regulier
S&V-moment op te nemen in de provinciale begroting;
4.

In te stemmen met de verdere uitwerking van de in het bestuursakkoord
aangegeven structurele ombuigingstaakstelling voor programma Vrije Tijd
en Erfgoed van € 7,2 mln. (waarvan € 7 mln. per 2023 en € 0,2 mln. per 2025)
en binnen deze ombuiging tevens per 2023 minimaal € 3,2 mln. structureel
in te zetten voor Sport.

Aanleiding
In het bestuursakkoord 2020-2023 Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant en
in de statenmededeling van 7 juli jl. is aangegeven dat er nieuw, integraal beleid
wordt opgesteld voor de beleidsvelden Cultuur, Sport, en Vrijetijdseconomie.
Daarbij is aangegeven dat dit in 2 fasen gebeurt:


Een korte termijn beleidskader met eerste integratieslag en het karakter van
een actualisatie. Dit om uitvoering van beleid mogelijk te blijven maken,
omdat de beleidskaders voor Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie eind 2020
aflopen en niet met nieuw beleid te komen midden in de coronacrisis. Dit
kader (zie bijlage) ligt nu voor;
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Een integraal kader voor de periode 2023-2030 waarin we met de Brabantse
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Omgevingsvisie als ons vertrekpunt willen komen tot een nieuwe rolbepaling
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op de beleidsvelden Vrijetijdseconomie, Cultuur, Sport én Erfgoed. In dit
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willen inzetten.
Op vrijdag 25 september jl. hebben we met uw Staten van gedachten gewisseld
over de vormgeving van het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.
Doel van deze themabijeenkomst was u door middel van een presentatie te
informeren over het proces, uw Staten mee te nemen in de keuzes die we op
korte en middellange termijn moeten gaan maken en gelegenheid te geven om
vooraf input mee te geven. Zoals met uw Staten besproken, vormden – gezien

de korte doorlooptijd om tot dit kader te komen – de statenmededeling, de
presentatie en de themabijeenkomst van 25 september jl. gezamenlijk de

startnotitie voor de ontwikkeling van bijgaand beleidskader. Op 27 november jl.
heeft u in een oordeelsvormende bijeenkomst nog richting meegegeven voor dit
kader. U heeft daarin onder meer aangegeven het belangrijk te vinden dat er
aandacht is en blijft voor inclusie, participatie, talentontwikkeling en
vrijetijdsbesteding nabij, de toegevoegde waarde van de verschillende sectoren
voor de provinciale maatschappelijke opgaven, én het belang van vrije tijd,
cultuur en sport voor de identiteit en regionale aantrekkelijkheid van Brabant.
In het voorliggende kader hebben wij hier aandacht voor.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn op basis van hun kaderstellende rol bevoegd tot
vaststelling van het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.
Gedeputeerde Staten zijn op basis van hun uitvoerende rol bevoegd tot verdere
uitwerking van dit kader via uitvoeringsplannen en de uitvoering van het beleid.
Doel
Onze ambitie is het versterken van de leefbaarheid en levendigheid van Brabant.
Wij willen dat er voldoende te doen en te beleven is in Brabant en dat iedereen
daaraan kan meedoen. Dit laat zich vertalen in vier doelen:
1.

Het (mede) mogelijk maken van een onderscheidend, divers en inclusief
Brabants cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod. Dit doen we door in de directe
omgeving in te zetten op een divers en inclusief aanbod. Zo ondersteunen
we culturele regionale amateurinstellingen, maken we lokale
buurtcultuurprojecten mede mogelijk, ondersteunen we de regionale
loketten van Uniek Sporten en zetten we ons in voor de Brabantse
bibliotheken. Daarnaast zetten we ons in voor een (inter-)nationaal
onderscheidend topaanbod waarvoor je in Brabant blijft of naar Brabant
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2.

komt en passend bij ons Brabantse profiel. Dit doen we via onze fondsen

Datum

Brabant C en het LOF, waarmee we topaanbod op het gebied van cultuur en
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recreatie mede mogelijk te maken. Maar ook door te investeren in
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Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod door
enerzijds de aantrekkelijkheid van het Brabantse culturele, sportieve en
toeristisch-recreatieve aanbod te vergroten via thematische lijnen en
arrangementen. En anderzijds door een uitgekiende mediastrategie. Wij
denken hier nog extra stappen in te kunnen maken.

3.

Het ontwikkelen van toptalenten in Brabant, door het ondersteunen van de
culturele talentenhubs en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)/
de Regionale Topsport Organisatie (RTO) Zuid.

4.

Het versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap in de diverse
vrijetijdssectoren door onder meer samen met het Rijk in te zetten op
cultuureducatie. En we ondersteunen via Kunstloc Brabant de
ontwikkelambities van culturele ondernemers en helpen toeristischrecreatieve ondernemers een beter aanbod te ontwikkelen. Ten slotte zetten
we ons in om innovatie in de sport (mede) mogelijk te maken.

Deze doelen hebben we in het beleidskader vertaald naar beoogde prestaties
met een streefwaarde. We meten de prestaties aan de hand van reeds bestaande
indicatoren en bronnen. In 2022 evalueren we dit kader.
Argumenten en onderbouwingen
1. Het beleidskader Vrije Tijd, cultuur en sport 2021-2022 vast te stellen
1.1 Een groot deel van het kader betreft een actualisering van beleid, met
flexibiliteit vanwege de consequenties van corona
In de Statenmededeling van juli jl. hebben we aangekondigd om te beginnen
met een adaptief beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022, omdat we
op deze wijze rekening kunnen houden met de consequenties van corona en we
het transitieproces vanuit de inhoud en met draagvlak vorm kunnen geven.
Daarbij liepen de beleidskaders voor Cultuur en Vrijetijdseconomie eind 2020 af.
Het beleidskader Sport is reeds afgelopen. Verder willen we een betrouwbare
samenwerkingspartner zijn en reeds gemaakte (meerjarige) afspraken nakomen.
1.2 Accentverschuivingen liggen in de voorbereidende stappen die we nemen
richting het nieuwe kader en in het structureel maken van Sport in onze begroting.
Het perspectief waarlangs we beleid maken gaat veranderen – niet langer staan
het aanbod en de maker, maar de inwoners van Brabant centraal. We willen
makkelijker dan voorheen kunnen inspelen op nieuwe doelgroepen en
initiatieven. Ook gaan we de komende twee jaar meer ervaring opdoen met het
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sterker verbinden van sport, cultuur en vrije tijd aan onze provinciale opgaven en
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met gebiedsgericht (regionaal) werken. Denk hierbij aan verbindingen zoals we
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die nu leggen in Van Gogh Nationaal Park. Of aan het versterken van ons
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Sport is een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding van Brabanders. Wij
willen onze toegevoegde waarde op dit terrein voortzetten. Na tien jaar
incidentele financiering vinden we het dan ook gerechtvaardigd om vanaf 2023
Sport een structureel onderdeel van onze begroting te maken. We maken in
grote lijnen onze inzet op de bestaande beleidsonderdelen 1) uniek sporten, 2)
talentontwikkeling, 3) topsportevenementen en 4) technologische innovatie in
(top)sport en bewegen structureel. Daarbij geldt dat we ons als middenbestuur
richten op opgaven en projecten die liggen op een regionale of provinciale
schaal. Breedtesport en bewegingsstimulering zijn primair de
verantwoordelijkheid van gemeenten en maatschappelijke organisaties. In wat
wij doen maken we hier wel altijd verbinding mee. We zetten sport in als middel
om bij te dragen aan onder meer de maatschappelijke opgaven van gezondheid
en leefbaarheid. Dit krijgt in 2021 een extra impuls door een nieuw publiekprivaat Brabants Sportfonds, dat zich gaat richten op het vergroten van de
maatschappelijke impact van sport(evenementen).
1.3 In 2021 start het traject voor een integraal beleidskader 2023-2030 voor Vrije
Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Dit kader vormt de overbrugging naar het beleidskader 2023-2030 dat we het
komende jaar vanuit de inhoud en met draagvlak gaan vormgeven.

2. De opdracht voor de ontwikkeling van een integraal beleidskader voor
2023-2030 op gebied van Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed vast te
stellen
2.1 De Brabantse Omgevingsvisie betekent een omslag in ons denken en handelen.
De Brabantse Omgevingsvisie vormt ons vertrekpunt. We gaan op zoek naar
raakvlakken, synergie, kansen, opgaven en prioriteiten en de betekenis hiervan
voor ons beleid. In ons handelen sluiten we aan bij de werkwijze zoals verwoord
in onze Brabantse Omgevingsvisie; dit betekent dat we verwachten meer
gebiedsgericht in brede coalities te zullen gaan werken. We willen de vitaliteit
(draagkracht) van deze sectoren in onze samenleving versterken en kijken dus
nadrukkelijk ook naar de betrokkenheid en rol van burgers, private partijen,
maatschappelijke initiatieven en andere overheden.
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2.2. We willen onze koers vanuit de inhoud vormgeven.
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In het bestuursakkoord hebben we aangegeven dat we in ons toekomstige
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beleid de vraag en behoeften van onze Brabantse inwoners meer centraal willen
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eigenaar voelt. We willen daarom ons beleid vanuit draagvlak vormgeven en
willen 2021 benutten om met de Brabander in gesprek te gaan. Ten slotte vinden
de komende periode ook nog diverse evaluaties plaats, waaronder die van onze
fondsen. We willen de uitkomsten hiervan graag meenemen in het nieuwe kader.
2.3. We hebben de tijd nodig om ons organisatorisch en financieel voor te bereiden
op de toekomst.
Veel van ons beleid wordt momenteel incidenteel (mede) gefinancierd, zoals het
Brabant C fonds, de vierjarige subsidie de philharmonie zuidnederland, ons
sportbeleid. Meer dan voorheen zullen we toe moeten gaan werken naar een
heldere en scherpere provinciale positionering. We moeten keuzes gaan maken.
Ook over wat we zien als ons structurele beleid.
Naast een scherpere rol en positie zullen we ook kijken hoe we slagvaardiger en
slimmer kunnen gaan handelen. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar hoe we
nu georganiseerd zijn. We hebben tijd nodig om met dit alles aan de slag te
gaan.
2.4. We hebben tot het voorjaar van 2022 de tijd.
We werken toe naar een duurzame begroting en een structureel
begrotingsevenwicht: beleid dat structureel is moet ook structureel geborgd zijn.
Vanaf 2023 is € 35,2 miljoen structureel beschikbaar in het
begrotingsprogramma Vrije Tijd en Erfgoed. Dit betekent dat we in het voorjaar
van 2022 keuzes moeten maken over wat we zien als ons structurele beleid,
zodat de consequenties hiervan kunnen worden verwerkt in de begroting 2023
en verder (zie ook beslispunt 4).

3. Voor uitvoering van het beleidskader € 7 mln. beschikbaar te stellen

vanuit de hiervoor gereserveerde bestuursakkoordmiddelen en € 4,6 mln. in
te zetten vanuit restant stelpost Samenleving en dit het eerstvolgend
regulier S&V-moment op te nemen in de provinciale begroting.
3.1. Om ons beleid door te kunnen zetten, hebben we middelen nodig.
Hiermee kunnen we voor de looptijd van het beleidskader uitvoering blijven
geven aan ons beleid op het gebied van Vrije Tijd, Cultuur en Sport. Hiervoor zijn
voor Sport en Vrijetijdseconomie aanvullende middelen nodig om de inzet op
het huidige niveau te handhaven. Sport staat voor € 0,4 mln. structureel op de
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begroting. Voor het jaar 2022 gaat het bij Sport om aanvullend € 2,2 mln. Deze

Datum

gelden worden ingezet voor de ondersteuning van topsportevenementen, de
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ontwikkeling van sporttalenten, inclusief sporten en technologische innovatie in
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(top)sport en bewegen. Daarnaast voegen we € 0,4 mln. toe aan het OKB 2022.
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continuering van de uitvoering van het beleid ten aanzien van Vrijetijdseconomie
(versterkte inzet VisitBrabant).
3.2. We geven een vijfjarige impuls aan het Brabants Sportfonds in oprichting.
We willen € 1,6 mln. bestuursakkoordmiddelen inzetten voor een nieuw initiatief:
het Brabants Sportfonds, van waaruit een vertegenwoordiging van het Brabantse
bedrijfsleven samen met de provincie rond evenementen programma’s opzet
gericht op vitaliteit/bewegen, inclusie en duurzaamheid. We zetten in op een
periode van vijf jaar, waarbij we private partijen uitdagen om minimaal € 0,4 mln.
per jaar aan het fonds toe te voegen. Na vijf jaar evalueren we dit initiatief en
besluiten we of we hiermee doorgaan.
3.3. We willen flexibel kunnen reageren op nieuwe initiatieven.
Onderdeel van het bestuursakkoord 2020-2023 is dat we deze bestuursperiode
nieuwe kansrijke initiatieven tijdelijk willen ondersteunen, willen inspelen op
nieuwe ontwikkelingen (bijv. in relatie tot corona) en/of kansrijke EU-projecten
mogelijk willen co-financieren. Hiervoor zetten we maximaal € 6 mln. in, waarbij
PS wordt geïnformeerd over de concrete inzet van de middelen.
3.4. Een deel van de bestuursakkoordmiddelen reserveren we voor inzet in 2023.
De inzet van bestuursakkoordmiddelen voor 2023 wordt bepaald in het nog op
te stellen beleidskader 2030. Hiervoor houden wij een bedrag van € 5,0 mln.
gereserveerd in de stelpost bestuursakkoordmiddelen. Dit bedrag is ook
bestemd voor eventuele transitiekosten als gevolg van het nieuwe kader.
Samenvattend:
We zetten bestuursakkoordmiddelen en het restant middelen van de stelpost
Samenleving als volgt in:


Sport: 4,2 mln.
o

€ 2,6 mln. (waarvan 0,4 mln. t.b.v. 3,5 FTE’s) aanvullend vrij te maken
voor het jaar 2022 voor inzet op uniek sporten,
topsportevenementen, talentontwikkeling en sportinnovatie;

o

€ 1,6 mln. voor het Brabants Sportfonds: (€ 0,4 mln. per jaar over de
jaren 2022-2025);



Vrijetijdseconomie: € 0,8 mln. t.b.v. ophoging voor 2021 en 2022 voor
continuering inzet VisitBrabant op het niveau van 2020;



Algemeen/flexibele programmering: € 6,6 mln.
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o

o

€ 0,6 mln. voor de ontwikkeling van het beleidskader Levendig

Datum

Brabant 2023-2030 (inclusief brede maatschappelijke dialoog en
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evaluaties);
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4. Instemmen met de verdere uitwerking van de in het bestuursakkoord
aangegeven structurele ombuigingstaakstelling voor programma Vrije Tijd
en Erfgoed van € 7,2 mln. (waarvan € 7 mln. per 2023 en € 0,2 mln. per
2025) en binnen deze ombuiging tevens per 2023 minimaal € 3,2 mln.
structureel in te zetten voor Sport;
4.1. We voeren hiermee de opdracht uit het bestuursakkoord uit.
In het bestuursakkoord is opgenomen dat we provinciaal minimaal € 30 mln.
profielversterkend bezuinigen op onze structurele lasten. Binnen het programma
Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed wordt € 7,2 mln. bezuinigd, waarvan € 7 mln.
vanaf 2023 en € 0,2 mln. vanaf 2025 (als onderdeel van de in het

Bestuursakkoord genoemde € 7 mln. bezuiniging op overige programma’s).
Een belangrijk deel van de ombuiging wordt gerealiseerd doordat het budget
voor samenleving in deze periode wordt afgebouwd naar nul (-/- € 5,8 mln.). Met
betrekking tot het overige deel is afgesproken dat cultuur en erfgoed elk een
deel van deze lasten dragen (zie tabel). Binnen cultuur is reeds het programma
Taal en Media gestopt, waarbij de aandacht voor laaggeletterdheid is
ondergebracht bij het Actieplan Arbeidsmarkt. De ombuiging van € 1,5 mln. voor
Erfgoed wordt in 2021 vormgegeven. Hierover zullen, indien aan de orde, uw
Staten te zijner tijd apart worden geïnformeerd.
4.2. We maken sport een structureel onderdeel van ons beleid.
Zoals al eerder in dit voorstel beargumenteerd (argument 1.2) maken we Sport
structureel onderdeel van onze begroting. We nemen hiervoor een bedrag van €
3,2 mln. voor programmatische inzet en € 0,4 mln. voor de bijbehorende

personele bezetting. Hierdoor kunnen we de in de vorige bestuursperiode
ingezette lijnen, te weten topsportevenementen, talentontwikkeling, uniek
sporten en innovatie in de sport, structureel voortzetten. Echt grootschalige
evenementen, zoals de (helaas) in 2020 afgeblazen Vuelta, kunnen we daaruit
niet financieren. Hierover zullen we apart bij uw Staten terugkomen.
4.3. Een kleinere structurele inzet op ondersteuning amateur- en professionele
kunsten, cultuurparticipatie en cultuureducatie
We voorzien op termijn een kleinere financiële inzet (-/- € 1,2 mln.) op het
gebied van de ondersteuning van professionele kunsten, amateurkunsten,
cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst in de openbare ruimte door onze
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uitvoeringsorganisatie Kunstloc Brabant. Reden is dat we onze rolneming willen
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aanscherpen en we zaken in de uitvoering slimmer willen organiseren.
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Samenvattend
Onderstaand overzicht laat zien hoe we de bezuiniging van € 7,2 mln. realiseren.
Hierin zijn ook de financiële consequenties meegenomen van de keuze om sport
in de toekomst (in de basis) structureel te financieren.
Beleidsthema

Nu

Voorstel

Ombuiging

Vrijetijdseconomie

1,7

1,7

0

Cultuur

20,6

17,5

-/- 3,1

Sport

0,4

3,2

+ 2,8

Sport fte

0

0,4

+ 0,4

Erfgoed

12,0*

10,5

-/- 1,5**

Samenleving

5,8

0

-/- 5,8

Totaal

40,5

33,3

-/- 7,2

* Excl. inzet Rijksbijdrage restauratieregeling
** waarvan -/- 0,2 in 2025
Hiermee realiseren we de benodigde bezuiniging van € 7,2 mln. vanaf 2023 en
kunnen we, waar nodig, in deze bestuursperiode zorgen voor een passende
afbouw van bepaalde werkzaamheden.
Kanttekeningen
1. Het beleidskader Vrije Tijd, cultuur en sport 2021-2022 vast te stellen
1.1. We hebben voor dit beleidskader geen uitgebreide consultatie gedaan
Zoals in het voorgaande beargumenteerd, hebben we bewust een knip gemaakt.
Dit kader betreft een actualisatie, een voortzetting van bestaand beleid met
enkele voorbereidende stappen. In de paar maanden die hiervoor stonden
hebben we ons daarom gefocust op het maken van een SWOT-analyse en op
drie werksessies met onze uitvoerende partners, inhoudelijk experts en een
kleine vertegenwoordiging van ‘het veld’. Bij de ontwikkeling van het lange
termijn kader is wel een uitgebreide maatschappelijke dialoog voorzien.
1.2. Het behalen van de beoogde resultaten wordt bemoeilijkt.
Als provincie zijn we een van de vele spelers in het veld. Natuurlijk kunnen we
invloed uitoefenen, zaken mogelijk maken en beweging stimuleren, maar we zijn
daarbij afhankelijk van de vitaliteit en de mogelijkheden in het veld en bij onze
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samenwerkingspartners. Daarbij weten we nog niet wat de gevolgen van corona

Datum

gaan zijn op de lange termijn. We houden via het provinciebrede corona-dossier

8 december 2020

en de in dat kader ontwikkelde maatregelen de vinger aan de pols.

Documentnummer

GS: 4797836
PS: 4805175

Financiën
Dit voorstel leidt tot onderstaande begrotingswijziging (in mln.):
Produktgroep

2021

2022

2023

2024

2025

2026

- € 3,1

- € 3,1

- € 3,1

- € 3,1

€ 3,1

€ 3,1

€ 3,1

€ 2,7

€ 0,4

€ 0,4

€ 0,4

€ 0,4

€ 0,4

- € 3,4

- € 0,4

- € 0,4

- € 0,4

10.01 Cultuur
€ 2,6

10.04 Sport
10.05

€ 0,4

€ 0,4

Vrijetijdseconomie
90.10 OKB
31.03 Stelposten

- € 0,4

NB. De structurele taakstelling van Erfgoed van € 1,5 mln., de resterende € 0,1 mln.
ophoging Sport die daaruit wordt gedekt en de € 6 mln. t.b.v. adaptieve inzet worden
verwerkt zodra deze verder geconcretiseerd zijn.

De begrotingswijziging wordt verwerkt bij het eerstvolgende S&V moment.
Europese en internationale zaken
Wij onderzoeken deze periode hoe we vanuit de beleidsterreinen cultuur, sport
en vrijetijdseconomie (nog) beter kunnen aansluiten op en meer gebruik kunnen
maken van de Europese programma’s en bijbehorende
financieringsmogelijkheden (waaronder REACT-EU).
Prestaties
Met inzet van de bestuursakkoordmiddelen en de reguliere middelen Vrije Tijd,
Cultuur en Sport in 2021 en 2022 willen we de volgende prestaties realiseren
gekoppeld aan hetgeen we willen bereiken met de uitvoering van het
beleidskader. Bij de streefwaarden met een *gaan we ervan uit dat de resultaten
door corona lager liggen dan voorheen en ook lager dan gewenst. We hebben
geprobeerd een realistische indicatie te geven, maar kunnen de gevolgen van
corona momenteel nog niet overzien.
Doel 1 Een onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur-, sport- en
vrijetijdsaanbod
Indicator

Streefwaarde

Positie van omvang culturele aanbod in Brabant ten opzichte van andere

≤ plek 7

provincies berekend op basis van het aantal inwoners.

(2019: plek 7)
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(Bron: Waarde van Cultuur)

Datum
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Gemiddelde beoordeling van Brabanders voor het totale cultuuraanbod

7,3

Documentnummer

(Bron: Waarde van Cultuur)

(2019: 7,3)

GS: 4797836

Aantal bezoekers aan door de provincie ondersteunde

2021: 50.000*

PS: 4805175

topsportevenementen

2022: 100.000*

(Bron: evaluaties per evenement)

(2017- 2020: gemiddeld
200.000/jaar)

% bezoekers aan door de provincie ondersteunde topsportevenementen

≥ 80%

dat (meer dan) tevreden is over het evenement
(Bron: evaluaties per evenement)
% van de bezoekers aan door de provincie ondersteunde

≥ 80%

topsportevenementen dat aangeeft dat het evenement positief bijdraagt
aan het imago van Brabant
(Bron: evaluaties per evenement)
Percentage Brabanders met een beperking dat bekend is met het aanbod

45% in 2022

voor uniek sporten in Brabant

(2018: 21%)

(Bron: meting Newcom)
Aantal bezoekers aan Brabant

In 2022 ≤35% lager dan

(Bron: VisitBrabant)

in 2019*

Tevredenheid van bezoekers aan Brabant (NPS-score)

2022: 13

Bron: VisitBrabant

(2019: 13)

Doel 2 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod
Indicator

Streefwaarde

Waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod

≥ 6,7

(Bron: Waarde van Cultuur)

(2019: 6,7)

Het aantal contactmomenten op social media voor BrabantSport. (Bron:

2021: 4,1 mln.

BrabantSport)

2022: 4,4 mln.
(2019: 3,7 mln.)

(online) vindbaarheid Brabantse vrijetijdsaanbod: aantal unieke bezoekers

2022: 65.000

aan visitbrabant.com

(2019: 65.000)

(Bron: VisitBrabant)

Doel 3 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
Indicator

Streefwaarde

Percentage van de ondersteunde talenten dat aangeeft tevreden tot zeer

≥80%

tevreden te zijn over de geboden (ontwikkel)kansen
(Bron: onderzoek onder talenten CTO/RTO en Talenthubs)
Percentage topsporters/toptalenten Brabant t.o.v. landelijk

≥16%

(Bron: NOC*NSF)

(2018: 16%)

Doel 4 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap
Indicator

Streefwaarde
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Ranking aantal start-ups en aantal bedrijven in de creatieve sector (Brabant

≤5

Datum

in NL)

(2018: 5)

8 december 2020

(Bron: Waarde van Cultuur)

Documentnummer

Ranking aantal bedrijven in de creatieve industrie, subsector kunsten en

≤6

GS: 4797836

cultureel erfgoed (Brabant in NL)

(2018: 6)

PS: 4805175

(Bron: Waarde van Cultuur)
Aandeel private financiering in Brabants Sportfonds

50% in 2022
(2020: 40%)

Aantal bij VisitBrabant aangesloten ondernemers

≥250*

(Bron: VisitBrabant/Businesspakket Leisure)

(2019: 275)

Klimaat
In het beleidskader 2023-2030 zoeken we de verbinding met de provinciale
opgaven op het gebied van een klimaatproof Brabant en de energietransitie. Dit
staat zo ook verwoord in onze opdracht.
Waar mogelijk leveren we in de komende twee jaar via het Beleidskader Vrije
Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 ook een bijdrage. Dat kan uitstekend via de
etalagefunctie van cultuur en sport (denk aan het met internationale awards
onderscheiden project Waterlicht van Daan Roosegaarde, aan een evenement als
de Dutch Design Week dat veel aandacht heeft voor duurzame oplossingen, en
ook een sportevenement als de Formule-E dat geschikt is om het thema onder
de aandacht te brengen), en daarnaast via de inzet op waardevol toerisme, waar
spreiding en duurzaamheid onderdeel van uitmaken.
Planning


Wij spreken graag in het eerste kwartaal 2021 met uw Staten over het
beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022, inclusief de opdracht
voor de ontwikkeling van het beleidskader 2023-2030.



In het eerste kwartaal 2021 gaan we verder graag met u in gesprek over de
startnotitie voor de ontwikkeling van het integrale beleidskader voor Vrije
Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed voor de periode 2023-2030. Wij horen dan
ook graag van u op welke wijze u - naast de formele momenten zoals
vastgelegd in Sturen met Kaders - bij dit proces betrokken wil zijn.



Na deze bijeenkomst starten wij met een maatschappelijke dialoog, waarbij
we op zoek gaan naar de vraag van de Brabander nu en in de toekomst naar
de besteding van zijn vrije tijd. Tevens gaan we dan met professionals en
experts in gesprek. In de startnotitie informeren wij u ook over onze
communicatieaanpak.



Voortgang prestaties wordt jaarlijks in de S&V-cyclus toegelicht.



We monitoren continue de resultaten van dit beleidskader en deze nemen
we mee in de ontwikkeling van het beleidskader 2023-2030. Daar waar we
geen kwantitatieve gegevens hebben (omdat we afhankelijk zijn van externe
onderzoeken) rapporteren we op basis van kwalitatieve gegevens, zodat uw
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Staten een indruk hebben hoe het verloopt met de uitvoering, zeker ook

Datum

gezien de onvoorspelbaarheid van het verloop van de coronacrisis.
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Bijlage
1.

Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A. Doedens, (06) 55 68 65 01, adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw H.E.J.J.M. Buijtels, (06) 14 64 63 51, hbuijtels@brabant.nl.
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