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Geachte voorzitter,
In de vergaderingen van de commissie Economie van 25 november 2016 en Statenvergadering van
16 december 2016 is gesprol<en over de subsidies voor de grote festivals, in het bijzonder Concert at
Sea, in relatie tot het budget voor de maatsch appelijl<e opgave Zichtbaar Zeeland,
in de aanloop naar de commissievergadering waren door de PW en SP hierover al vragen gesteld. Deze
en de antwoorden daarop waren tijdens de commissie al beschikbaar in iBabs PS.
Vorenstaande heeft ons er toe gebracht om in samenwerking met de Statengriffie een Zich t op Beleid
sessie te gaan houden over in ieder g eval Zichtbaar Zeeland, één van de vier in de begroti ng 2017 ge
noemde maatschappelijke opgaven. In deze sessie zal de verhouding van de uitvoering van het pro vin
ciaal beleid met deze maatschappelijke opgave worden verduidelijkt.
Hierop vooruitlopend gaat deze brief nader in op de relatie tussen de cultuurevenementen (de festivals)
en (het budget van) Zichtbaar Zeeland.
Wij verzoeken u deze brief ter kennis te brengen aan de leden van Provinciale Staten van Zeeland.
Inhoudelijke relatie
In de provinciale begroting 2017 staat onder 'Opgavegericht werken' dat we bij de aanpak van de
Zeeuwse opgaven beleidsvelden overstijgend gaan werken. Dit kan leiden tot nadere afwegingen, prioriteringen, herordening en keuzes binnen de geldende kaders vanuit de sectorale beleidsnota's.
Bij Zichtbaar Zeeland gaat het om evenementen en festivals op het gebied van sport, cultuur, maritiem
etc. die zee & land als decor en inspiratiebron gebruik en. In aansluiting hierop staat in de begroting 2017
onder 'Kunsten ' dat w e om deze reden in ieder geval Zeeland Nazomer Festival, Film by the Sea en
Concert at Sea subsidiëren. Dit is overeenkomstig de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020.
Financiële relatie
Sinds 2009 is het provinciaal beleid om de culturele factor in andere beleidsterreinen te versterken, waar
bij cultuur als middel wordt ingezet. Vanaf 2009 zijn daarom vanuit het promotiebeleid financiële middelen
structureel onderdeel gaan uitmaken van de subsidies aan de drie grote festivals, Productiehuis Zeelandia. Film by the Sea en Concert at Sea. Deze lijn is tot en met de huidige Nota cultuurbeleid van toepas
sing.
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Met de komst van de maatschappelijke opgaven gaan de middelen voor een aantal evene menten (dus
ook voor de grote festivals) onderdeel uitmaken van Zichtbaar Zeeland. Met andere woorden er vindt een
budgettaire verschuiving plaats van de grote festivals naar Zichtbaar Zeeland. Er is dus geen sprake van
twee verschillende geldstromen.
Hoogachtend,

Drs. J.M.M. Polman, vooizittér
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