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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-742049992 DOS-2020-
0004903

Onderwerp

Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan PS over de impact van de coronacrisis op de culturele
infrastructuur van Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief over de  inventarisatie van de

impact van de coronacrisis op de culturele infrastructuur van Zuid-Holland.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS: 
- Sterker de verantwoordelijkheid van het Rijk en de rol van de provincie op te nemen. De situatie,
waaronder het sluiten van de theaters en musea, is ontstaan door de COVID-maatregelen van
het Rijk. Er wordt een principiële discussie met het Rijk gevoerd over het opvangen van de kosten
ontstaan door de COVID-maatregelen van het Rijk. De provincie kan de taak van het Rijk niet
overnemen. Niet omdat de provincie dat niet wil, maar omdat dit (financieel) onmogelijk is gezien
de uitgebreide culturele infrastructuur in Zuid-Holland. De financiële compensatie van het Rijk ten
aanzien van cultuur is niet voldoende.
- Toe te voegen dat de provincie bij het Rijk zal bemiddelen en lobbyen om het geld dat voor
cultuur beschikbaar is zoveel als mogelijk is ten behoeve te laten komen van Zuid-Hollandse
instellingen;
- Op p.3 het kopje ‘Instellingen van provinciaal belang’ te wijzigen in ‘Instellingen die de provincie
subsidieert’;
- Op p.4 bij ‘Rol provincie’ toe te voegen en uit te leggen wat de provincie nu al doet ten aanzien
van cultuur en op te nemen dat Zuid-Holland tegenwoordig 20% meer uitgeeft aan cultuur dan
eerder;
- Ten aanzien van de gemaakte inventarisatie toe te voegen op basis waarvan de selectie
gemaakt is en te checken of ‘museum Voorlinden’ toegevoegd moet worden of dat aangegeven
moet worden dat bijvoorbeeld privaat gefinancierde instellingen niet in de inventarisatie zijn
meegenomen..

Bijlagen
1 . GS-brief aan PS
2. Bijlage inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland
3. Lid-GS brief – Brandbrief vitale regionale culturele infrastructuur in Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 9 juni 2020 9 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

  

In de vergadering van de commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen op 20 mei 2020 is, in

reactie op een verzoek van de heer Stolk, toegezegd de commissie te informeren over de

inventarisatie van de effecten van de coronacrisis op de culturele infrastructuur in Zuid-Holland.

De commissie heeft verzocht dit overzicht te betrekken bij de behandeling van de

Voorjaarsnota op 17 juni 2020. 

 

De inhoud van de brief is gebaseerd op informatie van Erfgoedhuis Zuid-Holland en

Kunstgebouw. Beide hebben met veel instellingen contact gehad. De opbrengst uit deze

gesprekken  is samengevat in de GS-brief onder de kopjes “Musea” en “Podia”. Op ons

verzoek is de blik vooral gericht op gesubsidieerde instellingen in de middelgrote en kleine

gemeenten. Ook hebben Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw aangegeven welke

instellingen een cruciale rol vervullen in de regionale en lokale infrastructuur. Deze informatie

hebben we in overleg met Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw niet op instellingsniveau

opgenomen in bijlage 1 , maar samengevat in de brief. De informatie die we op ons verzoek van

de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Leiden ontvingen, is verwerkt in de brief onder de kop

“Rol gemeenten” en in bijlage 1 . 

 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de musea, podia en filmtheaters in Zuid-Holland. Voor de

culturele instellingen in Den Haag, Rotterdam en Leiden is aangegeven welke in aanmerking

komen voor financiële ondersteuning door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap (OCW). Daarbij is een uitsplitsing gemaakt: in aanmerking voor € 158 mln

(meerjarig rijk gesubsidieerde instellingen) en € 48,5 mln (regionale culturele infrastructuur, mits

cofinanciering van gemeente of provincie).

 

Géén van de instellingen in het overzicht in bijlage 1 ontvangt structurele financiële

ondersteuning van provincie Zuid-Holland. Zij worden door het rijk en/of gemeenten

gesubsidieerd of het zijn privaat gefinancierde instellingen. 

 

Gedeputeerden mevrouw De Zoete en de heer Vermeulen hebben aangegeven een regierol te

zien van de provincie op de totale culturele infrastructuur, waarbij de aandacht vooral uitgaat

naar het (landelijk) gebied buiten de drie stedelijke cultuurregio’s Haaglanden, Rotterdam en

Leiden. In reactie op een brandbrief van podia en theaters in Zuid-Holland d.d. 1 1 mei 2020 (zie

bijlage 2, ter informatie) is aangegeven dat wordt bezien welke mogelijkheden provincie Zuid-

Holland heeft om te bemiddelen voor extra ondersteuning voor de cultuursector in Zuid-Holland

of om aanvullende maatregelen te treffen vanuit bestaande provinciale budgetten. 

 

Behalve financiële ondersteuning van het ministerie van OCW voor culturele instellingen, is er

ook compensatie van schade in de cultuursector beschikbaar voor gemeenten en provincies.

Deze middelen worden beschikbaar gesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK)

en Financiën in het gemeente- en het provinciefonds. Afspraken hierover zijn gemaakt in het

Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BZK, Financiën, IPO en VNG).  De gemeenten

hebben inmiddels € 60 mln als voorschot ontvangen in het gemeentefonds. Hiermee kunnen zij

co financieren op de aanvragen van de instellingen voor middelen uit de € 48,5 mln voor de
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regionale culturele infrastructuur (OCW). In IPO-verband wordt nu, met het oog op deze

compensatie, de schade bij de door provincies gesubsidieerde instellingen geïnventariseerd.

Voor provincie Zuid-Holland gaat het om schade bij de zes instellingen van provinciaal belang

(Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kunstgebouw, Probiblio, Popunie, Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-

Holland en Stichting Educatieve Orkestprojecten).

  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW :  n.v.t.

Programma   : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Niet van toepassing. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Niet van toepassing.

 

3 Proces

 

De GS-brief aan Provinciale Staten en bijlage 1 met het overzicht van de culturele infrastructuur

Zuid-Holland zijn tot stand gekomen op basis van de informatie van Erfgoedhuis Zuid-Holland,

Kunstgebouw en de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Leiden. Het gaat om een eerste

overzicht dat in kort tijdsbestek is opgesteld. Het geeft een beeld van de stand van zaken op dit

moment. Deze eerste indicatieve inventarisatie kan vragen oproepen in de sfeer van volledigheid

van het overzicht van culturele instellingen in bijlage 1 . Het overzicht is zo zorgvuldig mogelijk

opgesteld op basis van de informatie, die we van bovengenoemde partijen hebben ontvangen.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat een (kleine) culturele instelling op de lijst ontbreekt.

Mogelijk kan het overzicht ook vragen oproepen naar de financiële situatie van een individuele

instelling. Om hierop een antwoord te geven moeten we met de betrokken instelling in gesprek

hoe de (financiële) situatie precies is. Op 16 juni 2020 hebben gedeputeerden mevrouw De Zoete

en de heer Vermeulen overleg met een aantal cultuurwethouders om te bezien hoe we samen de

cultuursector van Zuid-Holland door de coronacrisis kunnen helpen. 

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

Nader af te stemmen met betrokken woordvoerders en Afdeling Communicatie.

 


