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Onderwerp

Schriftelijke vragen Brabantse activiteiten Philharmonie Zuid Nederland
Datum

28 november 2017
Ons kenmerk

C2217519/4279121

Geachte mevrouw Schüller,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 15 november 2017, ingekomen op 16 november 2017, heeft u
namens de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

I.J.P.A. (Inge) Verdonschot
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 84 06
Email

1.

Heeft de gedeputeerde kennis genomen van het artikel in de Limburger?

Antwoord: Ja.

iverdonschot@brabant.nl
Bijlage(n)

-

2.
Heeft de Gedeputeerde van Provincie Limburg contact gezocht met
Gedeputeerde Swinkels? Kent u de hoogte van het bedrag, dat Provincie
Limburg extra gaat subsidiëren aan PZN?
Antwoord: Nee, noch bestuurlijk noch ambtelijk zijn wij hierover geïnformeerd.
Hierover is overigens op de website van de Provincie Limburg niets terug te
vinden. Over de hoogte van het bedrag is ons eveneens niets bekend.

3.
De VVD is van mening, dat de verhouding tussen het aantal te
schrappen activiteiten en het bedrag waarmee de bijdrage wordt verminderd
door de Provincie Noord-Brabant niet in overeenstemming is. De verlaging van
activiteiten bedraagt immers 40% tegen 25% vermindering van de bijdrage ten
opzichte van voorgaande jaren. Is dit wel mogelijk mede in het licht van de
afspraken tussen Provincie Brabant en de PZN?
Antwoord: In het aankondigingsbesluit tot afbouw van de subsidie met €
500.000,- tot maximaal € 1,5 miljoen in 2018 en 2019 heeft ons college de
philharmonie zuidnederland verzocht om met een aangepast plan te komen
waarin staat hoe het orkest dit bedrag de komende periode specifiek inzet voor
verbinding met het culturele ecosysteem van Brabant conform de provinciale
doelen en ambities uit het Bestuursakkoord. Op 31 oktober jl. heeft de
philharmonie zuidnederland ons dit plan doen toekomen. Wij zijn met de

philharmonie zuidnederland hierover in gesprek. Het orkest kan niet eenzijdig
besluiten welke activiteiten wel en niet uitgevoerd zullen worden. Uiteindelijk zal
ons college, met in achtneming van het eerder genoemde afbouwbesluit een
besluit moeten nemen over de subsidieverlening en daarin verplichtingen dienen
op te nemen met betrekking tot aard en omvang van de te subsidiëren
activiteiten. Wij hebben naar de philharmonie zuidnederland kenbaar gemaakt
dat verlaging van subsidie naar redelijkheid en billijkheid mag leiden tot een
vermindering van activiteiten in onze provincie. In onze gesprekken met het
orkest is dit ook onze inzet.
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4.
Wat is de gedeputeerde voornemens te gaan doen of heeft hij reeds
gedaan richting PZN naar aanleiding de voorgenomen vermindering van
activiteiten zoals die beschreven staan in dit krantenartikel?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3. Op dit moment wordt ambtelijk
gesproken met het orkest. Ons streven is om, constructief, te komen tot een
subsidiebesluit met daaraan verbonden een activiteitenniveau (qua aard en
omvang) in Noord-Brabant dat recht doet aan de verleende subsidie.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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