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PS 16 & 23 september 2020
21 motie vreemd
Onderwerp: regionale spreiding cultuurgelden

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op woensdag 16 en 23 september 2020,
Overwegende dat
-

De adviezen aan de Regering zijn uitgebracht voor de verdeling van de landelijke
cultuurgelden in de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) door de Raad voor Cultuur
en het landelijke Fonds Podiumkunsten voor de komende cultuurperiode 2021-2024;

Rekening houdend met
-

De antwoorden van het College op de vragen van de PvdA en de VVD d.d. 8 juni
over dit onderwerp;

Constaterende dat
-

-

In het advies voor de Podiumkunsten 54% van het geld naar organisaties in
Amsterdam zou gaan, 11% naar Rotterdam en Utrecht, niets naar Overijssel en
Gelderland, en slechts 2% naar Noord-Nederland
Er een breed levende irritatie is ontstaan over de gebrekkige regionale spreiding bij
de provincies buiten de Randstad;
Er ook in de Tweede Kamer grote onvrede leeft over de ‘bizarre’ scheve regionale
verdeling en het tijdens de wedstrijd schrappen van het beloofde criterium ‘regionale
spreiding’;
Deze gang van zaken zich feitelijk in elke landelijke cultuurperiode herhaalt;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten / spreken als hun mening uit
-

-

Spreken uit dat het criterium regionale sprieding voor cultuur in de provincies buiten
de Randstad van levensbelang is;
Verzoeken het College van GS om er met andere belanghebbende provincies en
mogelijk ook instellingen ‘in de regio’ bij het Rijk (regering en Tweede Kamer) op aan
te dringen om van een centrale verdeling van cultuurgeld over te gaan op een
regionale verdeling rechtstreeks door de provincies;
Daartoe een lobby op gang te brengen;
Te rapporteren aan PS over de uitkomsten;

en gaan over tot de orde van de dag
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