Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief
Naam voorstel

16007849

Brief namens verschillende erfgoedorganisaties, o.a.
Boerderijenstichting

Betreft vergadering

Commissie Economie

20 mei 2016

Te verzenden aan

Commissie Economie via iBabs

Verzenddatum

17 mei 2016 in IBABS

Commissiegriffier

Annemieke Lobik

0118 631888

am.lobik@zeeland.nl

Statenadviseur
Inhoudelijk ambtenaar

Rolf Westerhout

Verantwoordelijk bestuurder

B. de Reu

0118 –
631426

rr.westerhout@zeeland.nl

Inhoudelijk
Aanleiding

Brief namens verschillende erfgoedorganisaties, o.a. de
Boerderijenstichting naar aanleiding van het statenvoorstel
Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020

Bevoegdheid

GS/PS

Voorstel

Betrekken bij de behandeling van het Statenvoorstel Provinciaal
Cultuurbeleid 2017 - 2020

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

Aan de Statencommissie Economie
Mevrouw Annemieke Lobik, commissiegriffier
am.lobik@zeeland.nl

Middelburg, 18 mei 2016

Geachte commissie,
In de vergadering van PS van 11 maart is de Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 behandeld. Bij
amendement hebben PS vastgelegd de financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed
belangrijk te vinden en te willen handhaven. GS zijn gevraagd daar in de verdere uitwerking van het
cultuurbeleid rekening mee te houden. De door PS uitgesproken waardering stellen wij zeer op prijs.
Binnen de culturele infrastructuur nemen de provinciale vrijwilligersorganisaties en platforms op het gebied
van het cultureel erfgoed een zeer belangrijke positie in. De duizenden (!) vrijwilligers, die in Zeeland zijn
verbonden aan de ongeveer 140 erfgoedorganisaties en erfgoedplatforms, of op een andere manier actief
bijdragen aan het behoud, het benutten of het beleven van erfgoed, zijn met hun kennis en inzet een factor van
grote maatschappelijke betekenis. Samen met de SCEZ maken zij deel uit van een erfgoednetwerk dat voor de
realisatie van de provinciale beleidsdoelstellingen voor cultuur onmisbaar is.
Al enige tijd wordt er bij de provinciale vrijwilligersorganisaties en platforms en de SCEZ nagedacht over een
nieuwe krachtenbundeling met perspectief voor de toekomst. De behandeling van de Kadernota in PS heeft het
nadenken daarover een verdere impuls gegeven en ons gesterkt in die gedachte. Wij beseffen dat een
dergelijke krachtenbundeling essentieel is voor een toekomstbestendige culturele infrastructuur en het
maatschappelijke draagvlak daarvoor.
U behandelt in uw vergadering van 20 mei de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020. In de paragraaf
‘Vrijwilligers cultureel erfgoed’ wordt de eerste aanzet genoemd die door enkele vertegenwoordigers van
erfgoedorganisaties en platforms en de SCEZ is gedaan voor een nieuwe krachtenbundeling. De Provincie wil
die inzet mede (financieel) mogelijk maken en de organisaties de ruimte geven om hier verdere invulling aan te
geven. Wij zijn sterk afhankelijk van die financiële ondersteuning als smeerolie voor onze werkzaamheden.
Ook op andere plekken in de Nota, in relatie tot monumentenbehoud, het mobiel erfgoed en de musea, worden
vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed genoemd.
Wij hebben op 11 mei in een gezamenlijk overleg gesproken over de Nota en over de vorm en inhoud van een zo
breed mogelijk gedragen, netwerkachtige krachtenbundeling, Dit laatste aan de hand van de eerder genoemde
aanzet. Onze belangrijkste conclusies zijn de volgende.
1. Wij onderschrijven het belang van een nieuwe krachtenbundeling en willen daar de komende jaren graag
onze bijdrage aan leveren. We zien een duidelijk gezamenlijk belang in verdere verbetering van het onderlinge
contact en de informatie-uitwisseling, de scholing en deskundigheidsbevordering, de externe communicatie,
kennisbehoud en kennisopbouw, alsmede de werving en de inzet van nieuwe vrijwilligers. Wij willen verder
professionaliseren en moderniseren.
2. Er kan nog een efficiencyslag in de ondersteuning worden gemaakt door het clusteren van werkzaamheden
en activiteiten, het creëren van een centraal aanspreekpunt en te voorzien in een toegankelijk ‘Erfgoedhuis
voor Zeeland’. Trefwoorden zijn voor ons: samenhang, verbinding en integraliteit.
3. Het financiële kader van de cultuurnota beperkt zicht tot de hoofdlijnen. De Nota geeft geen inzicht in de
(waarderings)subsidies per organisatie of platform. In 2016 is er voor 18 platforms en vrijwilligersorganisaties
cultureel erfgoed in totaal € 94.700 aan provinciale subsidies beschikbaar gesteld. Dit is niet meer dan circa
0,6% van het totaal van de provinciale middelen voor cultuur.
Wij gaan er vanuit dat op het totaal van de subsidies voor de platforms en vrijwilligersorganisaties in de nieuwe
beleidsperiode niet wordt gekort.
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4. Uitwerking van de krachtenbundeling dient zorgvuldig te gebeuren, met maximale inbreng van alle
betrokken partijen. Organisaties en platforms verschillen van elkaar c.q. behartigen dikwijls verschillende
belangen in de erfgoedsector. De omvang en de aard van de ontvangen provinciale subsidie (voor bijvoorbeeld
exploitatie, projecten of activiteiten) verschillen ook. Uitwerking vergt dus de nodige tijd. We willen niet dat
organisaties in 2017 buiten de boot vallen en daardoor noodzakelijk vrijwilligerswerk op de tocht komt te staan.
Wij gaan er vanuit dat de dit jaar aan ons verleende individuele (ook waarderings)subsidies in 2017 onverkort
worden gehandhaafd.
5. Wij zien het nut en de noodzaak van meerjarige programma’s, die aansluiten bij het provinciaal cultuurbeleid
én het cultuurbeleid van rijk en gemeenten. Binnen die programma’s kan praktisch uitvoering worden gegeven
aan de onder 1 genoemde, verdere verbetering. Wil dit goed uit de verf komen dan zijn er (projectmatig) extra
financiële middelen nodig. Wij zien dat als een gezamenlijke inspanning van de betrokken organisaties,
platforms, SCEZ, Provincie en andere overheden.
Wij gaan er vanuit dat daar voor wat betreft de Provincie in de nieuwe beleidsperiode (financiële) ruimte voor
is.
Wij verzoeken u onze conclusies en de daaraan gekoppelde aannames te betrekken bij de behandeling van de
Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020.
Namens ons zal Johanna Boogerd-Quaak gebruik maken van de gelegenheid om in te spreken en nadere
toelichting te geven.
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Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland, Joost Adriaanse
Zeeuwse Dialect Vereniging, Hans Jebbink
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