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Onderwerp
behandelvoorstel motie 1024

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten betreffende het behandelvoorstel motie
1024 verkenning cultuur- en erfgoedbeleid.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting brief aan Provinciale Staten betreffende het
behandelvoorstel motie 1024 verkenning cultuur- en erfgoedbeleid.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief behandelvoorstel motie 1024 verkenning cultuur- en erfgoedbeleid
- Motie 1024 Verkenning cultuur-en erfgoedbeleid-Heuvelink(D66) e.a
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Toelichting voor het College

In motie 1024 wordt GS verzocht:
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.

In de brief aan PS geven we aan hoe we aan het verzoek willen voldoen.
Onlangs is in samenwerking met gemeenten opdracht gegeven aan DSP groep een advies
uit te brengen over samenwerking cultuurbeleid Zuid-Hollandse
gemeenten, provincie en rijk. De centrale vraag luidt: welke samenwerking tussen de
overheden in Zuid-Holland, het ministerie van OCW en de culturele instellingen past het
beste bij de ondersteuning en ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Zuid-Holland?
Resultaat is een samenwerkingsagenda voor de toekomst.
Dit advies zal in december 2021 naar PS gestuurd worden. Dit was al een eerdere
toezegging aan de commissie BMM.
Tevens zal inzichtelijk gemaakt worden welke gemeenten bereikt en ondersteund worden
door de basisvoorziening cultuurparticipatie en Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Bij de GS-brief beleid cultuur(participatie) is al een vergelijking gemaakt tussen de inzet
van provincies middels een overzicht van uitgaven per provincie op het terrein van cultuur,
erfgoed en bibliotheken. Het voorstel is een geïntegreerd overzicht te maken van
investeringen van rijk, provincie en gemeenten in Zuid-Holland en dat voor de
begrotingsbehandeling 2022 aan te leveren aan Provinciale Staten.
De samenwerking met gemeenten is in het afgelopen jaar versterkt. Gemeenten waarderen
de nieuwe verbindende rol van de provincie op het terrein van cultuurparticipatie.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: N.v.t.

Programma

: Ambitie 4

Financiële

risico’s

– Concurrerend Zuid-Holland
: Er zijn geen financiële risico’s

Het advies van DSP-groep wordt gedekt uit de middelen cultuurparticipatie 2021.
Het geïntegreerd overzicht investeringen rijk, gemeenten en provincie in Zuid-Holland
wordt ambtelijk uitgevoerd.
Het is nog niet bekend of het advies van DSP-groep leidt tot bijstelling van beleid en of er
vervolgens financiële consequenties zullen zijn. Dit is nader te bepalen n.a.v. het advies.
Ditzelfde geldt voor het te leveren geïntegreerd overzicht van de investeringen van rijk (BIS
instellingen), provincie en gemeenten in cultuur in Zuid-Holland.
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Juridisch kader
N.v.t.
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Voorafgaande besluitvorming

In de GS brief beleid cultuur(participatie) van 2 maart 2021 (PZH-2021-766236209 is het
beleid op het terrein van cultuurparticipatie beschreven. In de bijlagen bij de brief is een
overzicht van uitgaven per provincie op het terrein van cultuur, erfgoed en bibliotheken
toegevoegd en daarnaast een overzicht van de rijksmiddelen basisinfrastructuur (BIS) voor
de steden Den Haag, Rotterdam en Leiden.
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Proces

Het behandelvoorstel zal verder uitgewerkt worden, na instemming van Provinciale Staten.
De verschillende onderdelen worden in samenwerking met de culturele instellingen en met
gemeenten.
Uiterlijk eind oktober 2021 ontvangen Provinciale Staten een geïntegreerd overzicht van
investeringen rijk, provincie en gemeenten in Zuid-Holland..
In december 2021 ontvangen Provinciale Staten het advies samenwerking cultuurbeleid
Zuid-Hollandse gemeenten, provincie en rijk. Daarnaast ontvangen Provinciale Staten ook
een overzicht van het bereik van Zuid-Hollandse gemeenten van de basisvoorziening
cultuurparticipatie en Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Op basis hiervan kan bekeken worden of deze informatie voldoende is voor Provinciale
Staten.
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Participatie en rolneming

Op diverse onderdelen in het behandelvoorstel vindt afstemming en samenwerking met
gemeenten en provinciale instellingen plaats.

5.

Communicatiestrategie
N.v.t.
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