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Vaststellen subsidies in het kader van Subsidieregeling hedendaagse cultuur
paragraaf 3

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De vaststelling van de subsidie-verdeling in het kader van paragraaf 3 van de
Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur.
Aanleiding
Op 31 mei 2016 hebben GS de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur
vastgesteld als een van de instrumenten ter uitvoering van de doelstellingen uit
het Uitvoeringsprogramma Cultuur. De Subsidieregeling kent drie paragrafen
voor de meerjarige (2017-2020) ondersteuning van de culturele professionele
basisinfrastructuur.
Elk van deze paragrafen draagt bij aan een specifieke doelstelling uit het
Uitvoeringsprogramma Cultuur; samen zorgen ze voor een stevige infrastructuur
binnen de professionele kunsten die zich kenmerkt door een grote landelijke
zichtbaarheid (paragraaf 1), een sterke regionale ontwikkeling (paragraaf 2) én
een gegarandeerde aanwas en toekomstbestendigheid (paragraaf 3).
Op 1 november hebben GS een besluit genomen over de subsidietoekenning in
paragraaf 1 en 2. Vandaag is een besluit genomen over paragraaf 3.

Bevoegdheid
PS hebben ingestemd om middelen beschikbaar te stellen voor het
uitvoeringsprogramma Cultuur. GS hebben op basis hiervan regelingen
opgesteld. De Adviescommissie Kunsten (Art. 82 Provinciewet) stuurt hierbij haar
inhoudelijk advies aan GS. Het is aan GS om hierop te besluiten over de
beschikkingen.
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Kernboodschap
1. Het betreft 7 instellingen die hiermee een 2-jarige subsidie ontvangen voor
uitvoering van hun werkplan. Het gaat om jonge instellingen.
2. Hiermee is provinciale basisinfrastructuur voor de professionele kunsten
compleet. Deze omvat 37 instellingen, die alle disciplines bestrijken.
3. Met deze 7 instellingen die aan de basis worden toegevoegd worden dans
en AV/film en visuele kunsten wat steviger vertegenwoordigd. Dit neemt een
deel van de kritiek op de besluiten van paragraaf 1 en 2 weg.
4. In het algemene advies dat de Adviescommissie Kunsten uitbracht bij
advisering over de individuele aanvragen, gaf zij aan paragraaf 3 als een
belangrijke toevoeging te zien op de infrastructuur zoals die werd geschetst
met de toekenningen in paragraaf 1 en 2. De Adviescommissie is tevreden
met de afspiegeling die de instellingen samen geven van de gehele sector.
De Adviescommissie waardeert de inzet op de professionele kunsten die de
provincie doet, maar denkt dat die gezien de ambities richting de volgende
beleidsperiode nog wat geïntensiveerd mag worden. Daarnaast benoemt de
Adviescommissie nog wat aandachtspunten. GS nemen dit advies mee in
toekomstige beleidsontwikkeling.
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Consequenties
1. Met het overnemen van de ranking van de Adviescommissie krijgt een
aantal initiatiefnemers uit paragraaf 1 en 2 alsnog provinciale middelen.
Baltan viel in paragraaf 1, ondanks een hoge waardering van de
Adviescommissie, net buiten de boot. Ook Van Goghhuis, BROET, PARK en
Docfeed deden eerder tevergeefs een poging, maar worden nu wel
gehonoreerd. PARK had in paragraaf 2 nog een bezwaarprocedure lopen,
die hiermee van de baan is.
2. Anderzijds zullen HZT studio’s, Cacaofabriek, Het Kader en Wave of
Tomorrow hun eerdere bezwaren juist oppakken als er nu wederom sprake
van een afwijzing blijkt.
Europese en internationale zaken
Een deel van de te verstrekken subsidie zal als staatssteun zijn aan
te merken. Deze staatssteun is geoorloofd onder de vrijstelling voor
steun ten behoeve van cultuur (artikel 53 Algemene
Groepsvrijstellingsverordening). De subsidieparagraaf is bij de openstelling ter
kennisname aan de Europese Commissie gestuurd.
Communicatie
Er zal een persgesprek plaatsvinden over de toekenningen in paragraaf 3.
Daarbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de totale infrastructuur die hiermee
wordt vervolmaakt.

2/3

Vervolg
De betreffende instellingen zullen komende jaren werken aan uitvoering van hun
werkplannen. De Adviescommissie zal middels jaarlijkse voortgangsrapportages
en visitatiebezoeken een vinger aan de pols houden voor wat betreft de
uitvoering.
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Bijlagen
Integraal advies Adviescommissie Kunsten

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90, adoedens@brabant.nl,
cluster Cultuur en Samenleving van eenheid Directeur Strategie en Beleid.
Opdrachtnemer: mevrouw A. van Tilburg, (073) 680 80 36,
avtilburg@brabant.nl, afdeling Samenleving en Cultuur van cluster Cultuur en
Samenleving.
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