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Geachte voorzitter,
Middels deze brief informeren wij u over de toekenningen in het kader van de subsidieregeling Samen
in Zee: versterken van de cultuursector in Zeeland.
Regeling Samen in Zee
De regeling Samen in Zee is in samenwerking met de gemeenten tot stand gekomen. De Provincie
heeft de uitvoering gecoördineerd, daarbij ondersteund door Stichting Cultuurkwadraat.
Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland
toekomstbestendig te maken en moeten tot stand zijn gekomen in een samenwerkingsverband van
minimaal twee partijen.
De eerste openstelling van de regeling Samen in Zee is gesloten op 23 juli jl. met een subsidieplafond
van € 450.000,--. Per aanvraag kon er minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000,-- worden
aangevraagd.
De aanvragen zijn ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die een
gewogen oordeel aan GS heeft voorgelegd.

Aanvragen
Aantal aanvragen
Aantal positief beoordeelde aanvragen
Aantal om technische redenen1
Afgewezen
Aantal om inhoudelijke redenen
Afgewezen

47
11
16

Totaal aangevraagd subsidiebedrag
Totaal toegekende subsidies
Beschikbaar subsidieplafond

€ 1.476.513
€ 350.673
€ 450.000

Disciplines

Heel divers o.a. muziek, letteren, film,
musea.
O.a. natuur en food

Andere domeinen

20

Elke aanvraag werd getoetst aan de indieningsvereisten van de regeling. Hierdoor zijn 16 aanvragen
afgevallen. Deze zijn niet voorgelegd aan de Adviescommissie.
Toekenningen
Wij hebben besloten om het advies van de Adviescommissie Samen in Zee te volgen. Er zijn 10
projecten positief beoordeeld met een totaalbedrag van € 350.673,--. Voor de lijst met toekenningen en
korte toelichting van de Adviescommissie verwijzen wij naar de bijlage.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. Overzicht toekenningen eerste openstelling regeling Samen in Zee.
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Dit zijn redenen zoals het ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst, de subsidie is
aangevraagd op meer dan 70% van de kosten of de begin en/of einddatum van het project is niet
binnen de gestelde kaders.
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Behoort bij brief met zaaknummer: 54841

2

