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Titel:   verkenning cultuur- en erfgoedbeleid Zuid-Holland

Datum:  14 juli 2021

Voordrachtnr:  7373

Onderwerp:  Kadernota 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14 juli 2021 ter behandeling

van bovengemeld agendapunt:

Constaterende dat:

• een brede, diverse en vitale culturele infrastructuur een provinciaal belang is.

• een rijk en gevarieerd cultuuraanbod in Zuid-Holland bijdraagt aan een aantrekkelijke

provincie om te wonen, te werken en te bezoeken.

• een hoog cultuurbereik sterk kan bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid,

samenhang en de promotie van gedeelde waarden in de bevolking.

Overwegende dat:

• door de coronacrisis het cultuurbereik een deuk heeft opgelopen en er extra

inspanningen nodig kunnen zijn om de achterstand in te lopen.

• culturele voorzieningen in kleinere kernen het slachtoffer dreigen te worden van de

slechte financiële situatie van gemeenten.

• middelgrote gemeenten tussen wal en schip vallen qua rijk financiering terwijl juist zij

achterstandsgroepen in de bevolking hebben die kunnen profiteren van culturele

educatie.

• de provinciale organisatie cultuureducatie net op sterkte is gebracht met extra

middelen, maar voor de lange termijn nog geen besluiten hierover zijn genomen. 

• Zuid-Holland de landelijke richtlijnen voor onderhoud van monumenten nu (nog) niet

haalt.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

1. Een verkenning uit te voeren voor de begrotingsbehandeling van 2023 waarin de

vraag 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 er 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. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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