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Titel :  Statenvoorstel Cultuurnota 2009-2012 “Cultuur is Kracht” 

Advies van de commissie: 
De commissie heeft één bespreekronde van de Cultuurnota gehouden. Alle fracties gaven aan met een 
bredere en definitieve beschouwing te komen bij de Statenbehandeling. 
Alle fracties waren positief over het voorliggende Statenvoorstel, zowel qua vorm als qua inhoud. In 
verschillende toonaarden werd tevredenheid benadrukt met kernbegrippen als verbinding, jeugd, 
participatie en diversiteit. 
 
Belangrijk discussiepunt is nog het cultuurconvenant ten aanzien van de podiumkunsten. Onder 
respectering van de artistiekinhoudelijke adviezen van de commissie Staal, gaven diverse fracties aan 
op enkele onderdelen eventueel een andere subsidieafweging te maken op beleidsmatige gronden 
(imperfecties in de gekozen systematiek, belang bepaalde sectoren als jeugd etc…) waarbij ook de 
motivatie voor de gemaakte keuze van GS zwaar weegt. Onder meer werden vooral Merkx en dansers 
en Het Filiaal genoemd. 
Verschillende fracties gaven ook aan eventueel extra middelen in te willen zetten voor het 
cultuurconvenant, mede met het oog op de regionale ambities in 2013 (viering Vrede van utrecht) en 
2018 (Culturele hoofdstad). De meningen over de dekking liepen uiteen; in of buiten het 
cultuurbudget. Ook verschilden de mening over bruikbaarheid van het budget Vrede van Utrecht voor 
extra middelen convenant. 
Ook onderstreepten veel fracties het belang van het komende nieuwe programma Cultuur en Ruimte. 
Men ziet uit naar de uitwerking in 2009, waarbij gevraagd werd om een integratie met andere 
beleidsterreinen, een duidelijke bemoeienis ook vanuit ruimte en een cultuurbrede aanpak. 
Een derde algemeen punt was de vraag om helder meetbare doeklen en resultaten bij de uitvoering van 
de cultuurnota. 
 
De gedeputeerde gaf in haar antwoord aan eventuele initiatieven rond het cultuurconvenant af te 
wachten. Zij verdedigde de gekozen generieke verdelingssystematiek op basis van het nu 
aangevraagde bedrag en niet op basis van het historische bedrag; zo kijk je naar de toekomst. Wel gaf 
zij aan dat dit in een enkel geval bij een bescheiden aanvraag minder gelukkig was uitgepakt (met 
name Aluin). Verder legde zij uit dat de afwijkende financiering van de Paardenkathedraal gelegen is 
in het feit dat het een zgn. regiogezelschap is voor het rijk. 
Wat betreft het gratis museumweekend gaf zij aan dat dit altijd een tijdelijke maatregel is geweest, die 
nu afloopt. Zij zegde een evaluatie toe. Ook zegde zij nog voor de Statenvergadering een memo met 
uitleg over de besteding van de extra rijksmiddelen van 10 miljoen (motie Hamer) als de 
besluitvorming in de Tweede Kamer helder is. Tot slot gaf zij aan dat na twee jaar (begin 2011) er een 
evaluatie komt van de Cultuurnota. 
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