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Onderwerp

behandelvoorstel motie 1024

Geachte Statenleden,

Tijdens de vergadering van 14 juli 2021 heeft u de motie 1024 verkenning cultuur- en
erfgoedbeleid aangenomen. We zien deze motie als steun en stimulans voor ons beleid op het
terrein van cultuur- en erfgoed. Met deze brief informeren wij u op welke wijze wij voorts
navolging geven aan deze motie.

Motie 1024
Met motie 1024 verkenning cultuur- en erfgoedbeleid verzoekt u ons om:
1. Een verkenning uit te voeren voor de begrotingsbehandeling van 2023 waarin centraal staat:
hoe kan het bereik van het Zuid-Hollandse cultuurbeleid op zowel de kunsten als het erfgoed
vergroot worden?
2. Te onderzoeken wat het culturele bereik is van Rijks- provinciaal en gemeentelijk cultuurbeleid
en of sprake

is van “witte vlekken”.

3. De huidige Zuid-Hollandse inzet te vergelijken met die van andere provincies.
4. De Staten in de aanloop naar de behandeling van de begroting 2022 alvast te informeren over
deze vergelijking met andere provincies.

Behandelvoorstel
Wij denken als volgt invulling te geven aan uw motie:

A. Wat betreft vragen 1 en 2: wij hebben onlangs, in afstemming met de Zuid-Hollandse
gemeenten, DSP Groep gevraagd advies uit te brengen over de samenwerkingsvormen die de
regionale infrastructuur van kunst en cultuur in de provincie Zuid-Holland toegankelijk houden en
helpen ontwikkelen. De centrale vraag luidt: welke samenwerking tussen de overheden in ZuidHolland, het ministerie van OCW en de culturele instellingen past het beste bij de ondersteuning
en ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Zuid-Holland? Het accent ligt hierbij op de

gedeelde thema’s, opgaven en de kansen in de gehele provincie Zuid-Holland: dat zijn dus zowel
de drie stedelijke culturele regio’s (Rotterdam, Haaglanden, Leiden/Rijnland) en de daarin
gevestigde gemeenten en culturele voorzieningen, als de gemeenten en voorzieningen die niet
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tot deze regio’s behoren (28 van de in totaal 52 gemeenten). Het advies krijgt de vorm van een
samenwerkingsagenda met een overzicht van de gedeelde thema’s, belangen, opgaven en
kansen, aangevuld met een voorstel voor de daarbij horende samenwerkingsvorm.

Het advies van DSP zullen wij u in december 2021 doen toekomen. We zullen in onze brief ook
inzicht geven in welke gemeenten de basisvoorziening cultuurparticipatie bereikt. Overigens
bereikt de basisvoorziening cultuurparticipatie al bijna alle gemeenten in Zuid-Holland, in die zin
is er nauwelijks

sprake van ‘witte vlekken’.

Voor de gevraagde verkenning naar erfgoedbeleid benaderen wij Erfgoedhuis Zuid-Holland voor
een

overzicht van hun bereik (gemeenten) op diverse erfgoedthema’s . Ook wordt de monitor

Erfgoedlijnen van Tympaan gebruikt bij de verkenning. Ook deze informatie zullen wij u in
december 2021 doen toekomen.

Wij verwachten met beide sporen een goed beeld te krijgen van het bereik van erfgoed- en
cultuurbeleid en eventuele witte vlekken.

B. Uw vragen 3 en 4 richten zich op een vergelijking van de Zuid-Hollandse inzet met andere
provincies. U verzoekt Gedeputeerde Staten om u hierover in de aanloop naar de
begrotingsbehandeling 2022 te informeren.

Met de GS brief ‘Beleid cultuur(participatie)’ van 2 maart 2021 (PZH-2021-766236209) en met
name de bijlagen is eerder al een vergelijking gemaakt van de inzet van provincies wat betreft
uitgaven voor cultuur, bibliotheken en erfgoed. Tevens is al een overzicht gemaakt van BIS
instellingen en bijhorende rijksmiddelen in Zuid-Holland in deze cultuurplanperiode. Wij zullen
deze informatie uitbreiden en omzetten in een geïntegreerd overzicht van de investeringen van
rijk (BIS instellingen), provincie en gemeenten in cultuur in Zuid-Holland zodat een compleet
beeld ontstaat van de totale inzet op cultuur. Dit overzicht zullen wij u uiterlijk eind oktober 2021
doen toekomen.

Tot slot
In 2020 is door de impact van de coronamaatregelen op de cultuursector het contact met de
Zuid-Hollandse gemeenten geïntensiveerd. Afstemming en samenwerking was noodzakelijk om
de culturele infrastructuur overeind te houden. Dit heeft in 2021 geleid tot het organiseren van
regulier bestuurlijk en ambtelijk overleg met een vertegenwoordiging van Zuid-Hollandse
gemeenten, Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland. De opdracht aan DSP Groep en het
werken aan een herstelplan Zuid-Holland

‘Cultuur na corona’ dat wordt getrokken door

gemeenten zijn twee vruchten van onze intensievere samenwerking. Gemeenten waarderen de
samenwerking en de inzet van de provincie, waarbij men de verbindende en faciliterende rol van
de provincie als meerwaarde beschouwt. We bouwen hiermee aan een gezamenlijk netwerk
inclusief samenwerkingsagenda met gemeenten en rijk met als doel door samenwerking de ZuidHollandse culturele infrastructuur te optimaliseren.
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Wij hopen met bovenstaand behandelvoorstel tegemoet te komen aan de invulling van uw motie
1024.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

