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Middelburg,

11

februari 2014

Geachte voorzitter,

-

Hierbij zenden wij u het "Uitvoeringsprogramma cultuur 2013 realisatie per december 2013" en het "Uitvoeringsprogramma cultuur 2014".
Wij verzoeken u deze programma's ter kennis te brengen aan de leden van Provinciale Staten van Zeeland.
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Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

J

Prownciehuis Middelbur
Bezoekadres: Abdi
4331 BK Mtddelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelbur

www.zeeland,nl
T: 0118 631011
F:
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Uitvoeringsprogramma cultuur 2013

- realisatie per december 2013

1. Inleiding
Op 21 december 2012 is de provinciale cultuurnota 2013-2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarin hebben wij aangegeven dat wij cultuurbeleid in de
komende periode jaarlijks in een uitvoeririgsprogramma zullen concretiseren. In dit programma worden de structurele en incidentele activiteiten en acties
opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. De activiteiten en acties dienen bij te dragen aan de hoofdlijnen en
bijbehorende keuzes en prioriteiten van het nieuwe cultuurbeleid. Dat zijn:

•
•
•
•

Provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor regionale culturele infrastructuur,
Provincie is verantwoordelijk voor het/dat deel dat de lokale en regionale culturele infrastructuur overstijgt;
Niet alles hoeft in Zeeland én niet alles in elke regio,
Prioriteit ligt bij de beleidsterreinen cultureel erfgoed, grote festivals en cultuureducatie.

In dit eerste uitvoeringsprogramma nemen wij de in de cultuurnota aangegeven beleidsterreinen als vertrekpunt (hoofdstuk 2). Na een korte beschrijving voigt
steeds per beleidsterrein wat we willen bereiken in 2013. Daarbij wordt aangegeven wat onze eigen inzet zal zijn en wat we van anderen verwachten.
Het piogramma wordt afgesloten met - in hoofdstuk 3 - een financieel overzicht van de aangegeven activiteiten en acties.

Eind 2013 is het uitvoeringsprogramma getoetst op realisatie en voortgang. De resultaten daarvan worden weergegeven in de Iaatste kolom van de tabellen.
De evaluatie dient als vertrekpunt voor het uitvoeringsprogramma 2014 en wordt hierin ook opgenomen.

2.

Beleidsterreinen

Bibliotheekwerk
De provinciale wettelijke taak op dit beleidsonderdeel is de openbare bibliotheekfunctie zodanig te ondersteunen dat alle basisbibliotheken beschikken over
alle informatie binnen het Zeeuwse bibliotheeknetwerk. Over deze zogenaamde netwerktaken is afstemming met gemeenten noodzakelijk. Zij zijn
verantwoordelijk voor de openbare bibliotheekfunctie. Onze betrokkenheid bij de beschikbaarheid van digitale informatie zullen wij in de komende periode
afbouwen, omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij het Rijk ligt. De volgende netwerktaken betreffen dus met name die in het fysieke domein:

•
•
•
•

Collectiebeleid: provinciale afstemming van de collectie op basis van enerzijds de behoefte van de inwoners en onderwijs en anderzijds de beschikbare
collecties in andere regio's en provincies;
Interbibliothecair leenverkeer: organiseren van interbibliothecair leenverkeer en vervoer van de fysieke collectie, zorgdragen voor landelijke afstemming,
Zorq voor netwerken en allianties: instandhouding en versterken van het netwerk van bibliotheken onderling en van de relatie met andere
(maatschappelijke) organisaties (zoals archieven) zodat efficiency en kwaliteit wordt vergroot;
Innovatie in fysieke domein: expertise bundelen en gezamenlijk proefprojecten organiseren. Voorwaarde is dat innovaties overdraagbaar zijn en landelijk
gedeeld en afgestemd worden met andere provincies.
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Onderdeel van het hiervoor genoemde collectiebeleid is de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) Dit is beheer en onderhoud van een achtergrondcollectie
van materialen op HBO en wetenschappelijk niveau. In Zeeland wordt de WSF functie vervuld binnen de functie Wetenschappelijke Bibliotheek (WB) van de
ZB. Deze is tevens dienstbaar aan onder andere de Hogeschool Zeeland en de University College Roosevelt. Binnen de functie Provinciale Service
Organisatie (PSO) vervulde de ZB in onze opdracht tot nu toe de overige hiervoor genoemde netwerktaken. De fusie tussen Scoop en ZB die moet resulteren
in één nieuw Zeeuws kennisinstituut, kan er voor zorgen dat deze taken in een breder en (nog) meer samenhangend verband worden uitgevoerd.

Acties 2013
Activiteit I aandachtsgebied
1.

Prestatieafspraken met de ZB
over werkveld Bibliotheekwerk, in
het bijzonder WB-taken en PSOtaken

Inzet
a.

Bestuurlijk Overleg Provincie
ZB
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a.

bestuurltike afstemming daarover
tussen Pro\Incie en ZB hebben wij
de budgetafspraken 2013
opgesteld. In deze afspraken is op
nadrukkelijk verzoek van ons een
aantal gezamenlijke
prestatieafspraken Scoop-ZB
opgenomen.

b.

2.

Verwachte opbrengst
Op basis van aanbod ZB in
begroting 2013 en ambtelijke en

a.

Wij overleggen in 2013 met de ZB
over afstemming van
prestatieafspraken 2014 over
subsidiering o.b.v. integrale
kostprijs.
Provincie en ZB stemmen na
ambtelijke voorbereiding bestuurlijk
af op basis van jaarstukken,
begroting en voortgangsrapportages (2 p/j) van ZB over
afspraken en realisatie daarvan.

b.

a.

Beschikking 2013 ZB is door ons
eind december 2012 vastgesteld.
Hierin zijn de onderstaande
afspraken over te realiseren zaken
opgenomen, die wij via actiepunt 2
zullen toetsen op voortgang en
realisatie.
Prestatieafspraken WB over:
Kennisnetwerk i.s.m. Scoop,
Collecties WSFFunctie, Dienstverlening Hoger
Onderwijs,
Nieuwe (digita!e) diensten,
Wetenschapsdag en
Standplaats Zeeland.
Prestatieafspraken PSO over:
Informatiediensten G!ds en
gemeenschappelilke website
bibliotheken, Dienstverlening
zorginstellingen, Leesbevordering
WE, P0, VO en MBO +
laaggeletterdheid i.s.m. Scoop,
Mediawijsheid PO en VO, (digitale)
collecties PO en VO en Centraal
collectiebeleid.
Nieuwe prestatieafspraken voor
2014.

1 Voortgangsrapportage 2013 via
bestuurlijk overleg over jaarstukken
2012 begin juli bespreken ter
controle prestatieafspraken 2012
en voortgang afspraken 2013.

Realisatie
a.

Beschikking is vastgesteld
De voortgang m.b t. de
prestatieafspraken is in 2013
regelmatig ambtelijk
afgestemd (zie verder
hieronder bij b en 2a.).
Aan de prestatieafspraken is
voldaan.

b.

Zowel financieel-technisch
(nieuwe subsidiesystematiek)
als inhoudelijk
(prestatieafspraken) is met
ZB afgestemd.
Voortgang m.b.t.
prestatieafspraken 2012 is
ambtelijk afgestemd.
Bestuurlijk Overleg heeft in
augustus 2012 plaatsgevonden en stond in het

a.

2

3.

4.

Fusie Scoop-ZB

Uitbreiding regioarrangement
gemeenten

b.

Gelet op de fusie Scoop- ZB wordt
in ieder geval bestuurlijk overleg
over de begroting 2014 een
gezamenlijk overleg.

b.

a.

Ambtelilke en bestuurlijke
afstemming met fusiepartners over
proces van samengaan.

a.

Via regulier ambtelijk en bestuurlijk
overleg in 2013 gezamenlilke
aispraken met gemeenten over
bibliotheekwerk onderbrengen in
regioarrangement vanaf 2014.

a.

a.

december 2013 wordt in het
bestuurlijk overleg (gecombineerd
e
met Scoop gelet op fusie) de 2
voortgangsrapportage ZB 2013
besproken en de gezamenlijke
begroting Scoop-ZB ter
voorbereiding budgetafspraken
2014
Scoop en ZB fuseren per 1-1-2014
tot een nieuwe Zeeuwse
Kennisorganisatie
In

Gezamenlijke afspraken over
bibliotheekwerk maken onderdeel
uit van het nieuwe
regioarrangement cultuur 20142015 tussen provincie en
gemeenten.

b.

a.

teken van de fusie Scoop-ZB
Bestuurlijk overleg is voorzien
eind december. Zowel de
gezamenlijke begroting als de
budgetafspraken 2014 zijn
daarbij onderwerp van
gesprek.
Raden van Toezicht Scoop
en ZB hebben in een BO van

november 2013
aangegeven per 1-1-2014
een institutionele fusie te
zullen realiseren.
Bibliotheekwerk is
opgenomen in de nieuwe
regioarrangementen cultuur
met gemeenten 2014-2015.
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a.

Cultureel Erfgoed

Tot het cultureel erfgoed rekenen wij aardkunde, archeologie, cultuurhistorie, monumenten, immaterieel erfgoed, musea en archieven.
Voor advisering bij beleidsontwikkeling, onderzoek, advisering, ondersteuning, uitvoering en projectrealisatie is onze belangrijkste partner de Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) SCEZ verricht structurele werkzaamheden, zoals het verzamelen. bundelen en verspreiden van erfgoedinformatie. het
adviseren en ondersteunen van provinciale platforms en vrijwilligersorganisaties, het beheer van het Zeeuws Archeologisch Depot, het vervullen van de
helpdesk- en platformfunctie, het inspecteren van monumenten, het instandhouden van een netwerkstructuur en het adviseren en ondersteunen van
erfgoedorganisaties waaronder de musea. Daarnaast worden incidentele werkzaamheden verricht, zoals het op verzoek invuiling geven aan specifieke
activitelten en projecten. Deze werkzaamheden worden veelal uitgevoerd op basis van betaalde dienstverlening. De inhoudelijke samenhang bij cultureel
erfgoed willen wiJ bevorderen door in te zetten op de realisering van de culturele biografie van Zeeland. Als basis wordt de startnotitie 'Zeeuwse Ankers, naar
een Culturele Biografie van Zeeland' gebruikt. Deze is op verzoek van de provincie door SCEZ opgesteld. Hierin wordt het aanbod van informatie uit verleden
en heden van een specifieke regio in samenhang gebracht en verbonden aan specifieke activiteiten, plekken en verhalen.
Voor wat betreft de musea blijven wij inzetten op een samenhangend provinciaal bestel van musea die enerzijds de collecties goed bewaren, in stand houden
en ontsluiten en anderzijds thematisch bijdragen aan de totstandkoming van de Culturele Biografie van Zeeland. Van het Zeeuws Museum verwachten wij
verregaande samenwerking met de op provinciaal niveau werkende (thema)musea zoals het Watersnoodmuseum, het Zeeuws maritiem muZEEum, het
Bevrijdingsmuseum Zeeland en het nog te openen lndustrieel Museum Zeeland. Verder sluiten wij met het Zeeuws Archief een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) af m.b.t. het beheer en ontsluiting van het provinciale archiefmateriaal.
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Acties 2013
Activiteit / aandachtsgebied
1.

Prestatieafspraken met Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland

Inzet
a.

Verwachte opbrengst
Op basis van aanbod SCEZ in
begroting 2013 en ambtelijke en

a.

bestuurlijke afstemming daarover
worden budgetafspraken 2013
opgesteld.

b.

2.

Gebiedsgericht erfgoedbeleid

Uitvoeringsprogramma cultuur 2013

In 2013 overleggen wij met SCEZ
over afstemming van
prestatieafspraken 2014 over
subsidiering o.b.v. integrale
kostprijs.

Wij willen waar mogelijk aansluiten bij het
gebiedsgerichte erfgoedbeleid van het rijk
zoals verwoord in 'Kiezen voor karakter,
beleidsvisie erfgoed en ruimte'. In 2013
willen wij een bijdrage leveren aan de
volgende prioritaire opgaven die het rijk
heeft geformuleerd:
a.
Eigenheid en veiligheid: zee, kust
en rivieren. Samen met het rijk en
de andere kustprovincies een
masterplan Kust en Erigoed laten
opstellen.
b.
Herbestemming als (stedelijke)
gebiedsopgave: focus op groei en
krimp Samen met SCEZ wordt
bekeken of het mogelijk is een
project op te starten in krimpregio
Zeeuws-Vlaanderen over erfgoed
en krimp. Hier zijn al overleggen
over met gemeenten, riik en andere

b.

Beschikking eind 2012 SCEZ
opgesteld en door GS begin 2013
vastgesteld.
Prestatieafspraken over:
- Kennis en
ontwikkelingsfunctie
van SCEZ
versterking van de lokale en
regionale
infrastructuur
- deelterreinen:
archeologie,
cultuurhistorie,
monumenten, erfgoededucatie,
immaterieel
erfgoed en musea.
Nieuwe prestatieafspraken voor
2014.

Realisatie
a.

Beschikking en
prestatieafspraken 2013
vastgesteld Via
kwartaalrapportages en
halfaarlijks bestuurlijk overleg
is de voortgang
gerapporteerd en beoordeeld.
Aan de prestatieafspraken is
voldaan.

b.

Zomer 2013 is gestart met de
voorbereiding van de
prestatieafspraken 2014.
Hierin is rekening gehouden
met de bezuinigingstaakstelling. De beschikking
wordt eind 2013, begin 2014
afqegeven.

a.

Masterplan Kust en Erfgoed

a.

Voorbereiding gereed en
opdracht verleend.
Start in 2014.

b.

Afhankelijk van overleggen met
gemeenten, rijk en andere
organisaties een project starten in
krimpregio Zeeuws-Vlaanderen
over erfgoed en krimp.

b.

Project Kerk, Krimp en Kans
opgesteld, subsidie
aangevraagd bij rijk.
Voorbereidingen starten nog
in 2013.

4

organisaties.
3.

Informatiesystemen

4

Toetsing ruimtelijke plannen

5.

Culturele Biografie van Zeeland
(Zeeuwse Ankers)

Onderhoud en beheer van de
Cultuurhistorische Hoofdstructuur
Zeeland (CHS) door samenwerking
tussen de Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland (SCEZ) en onze
GIS-afdeling. SCEZ zorgt voor de
inhoudelijk actualisatie en de GISmedewerkers voor het technisch
onderhoud en de technische
ondersteuning.
b.
In 2013 herbezinnen wij ons op de
visie ten aanzien van de webportal
geschiedeniszeeland.nl, mede met
het oog op de totstandkoming van
de Culturele Biografie Zeeland
(project Zeeuwse Ankers)
a.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
van provincie en gemeenten
worden getoetst op de vraag of de
cultuurhistorische waarde van het
betreffende gebied voldoende is
gewaarborgd.
De inhoudelijke samenhang bij cultureel
erfgoed willen wij bevorderen door
realisering van de culturele biografie van
Zeeland op basis van de door SCEZ
opgestelde startnotitie 'Zeeuwse Ankers,
naar een Culturele Biografie van Zeeland'.
a.
Begin 2013 zal het plan van
aanpak worden vastgesteld.
a.

b.
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In 2013 zal Zeeuwse Ankers verder
worden ontwikkeld onder
coördinatie van de SCEZ.

a.

Actuele CHS

a.

b.

Positiebepaling Webportal
geschiedeniszeeland.nl m.b.t.
project Zeeuwse Ankers.

b.

Alle nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen worden getoetst op
cultuurhistorie.

Waar nodig zijn
actualiseringsacties
uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld
de verdedigingswerken uit de
Tweede Wereldoorlog en het
bestand met
Rijksmonumenten.
Verschillende oude kaarten
van het Zeeuws Archief zin
toegevoegd
Wordt geintegreerd in Digitaal
Platform Zeeuwse Ankers

Alle nieuwe ruimtelijke
oritwikkelingen zijn getoetst
op cultuurhistorie.

a.

Plan van aanpak Zeeuwse Ankers.

a.

b.

1. Start maken met een aantal
nader te bepalen Acties uit plan
van aanpak Zeeuwse Ankers.
2. Afspraken maken met andere
provinciaal gesubsidieerde
instellingen over hun rol en
bijdrage aan Zeeuwse Ankers.

b.

SCEZ heeft Projectplan 20132015 opgesteld en
vastgesteld.
1. Het speciaal voor digitale
ontsluiting van cultureel
erfgoed ontwikkelde platform
(Oneindig Noord-Holland) is
van de Provincie-NoordHolland aangekocht en zal
gevuld worden met Zeeuws
content. In januari 2014 zal
het platform als Zeeuwse
Ankers online worden
gebracht.
5

2. Overleg met andere

6.

7.

8.

Interbestuurlijk toezicht

Aardkunde

Archeologie

Het interbestuurlijk toezicht op gemeenten
op het gebied van onder andere archeologie
en cultuurhistorie is sinds 1 oktober 2012
vanuit het rijk aan de provincie
overgedragen.
a.
In lijn met de uitgangspunten van
het Rijk wordt deze taak passief
uitgevoerd. Op basis van signalen
van bijvoorbeeld
vrijwilligersorganisaties op het
gebied van cultureel erfgoed,
klokkenluiders of berichten in de
media komen wij in actie als hiertoe
aanleiding is.
a. Voor 2013 gaan we met Het
Zeeuws Landschap in gesprek om
één nieuw gebied aan te wijzen als
aardkundig monument. Op dit
moment staan de Yerseke Moer en
het Verdronken land van
Saeftinghe op de shortlist.
b. We zorgen daarbij voor
informatieverstrekking en het
draagvlak bij de bevolking en
omwonenden.
a.
In de Provinciale

b.

c.
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Onderzoeksagenda Archeologie
Zeeland (POAZ) zijn de tien
belangrijkste kernthema's en
zwaartepunten voor archeologisch
onderzoek in de provincie Zeeland
opgesteld.
Wij willen synthetiserend
onderzoek stimuleren en faciliteren
binnen de thema's uit de POAZ.
Wij willen de gevolgen in kaart
brengen van het nieuw op te zetten
kwaliteitssysteem voor de
archeologische sector, dat in de
plaats komt van de huidige

(provinciaal gesubsidieerde)
instellingen is in gang gezet

a.

Actie als hiertoe aanleiding is.

a.

Ambtelijk overleg gevoerd
met de gemeente Sluis over
uitvoering archeologiebeleid
(eerste stap in de
interventieladdeo

a.

Athankelijk van het standpunt van
Het Zeeuws Landschap is een
nieuw gebied als aardkundig
monument aangewezen.

a.

Gesprekken gevoerd met Het
Zeeuws Landschap.
Vermoedelijk kan
aangesloten worden bij de
uitbreiding Yerseke Moer
(gereed voorjaar 2015).

b.

In 2013 is een folder uitgebracht
over de Zeeuwse aardkunde.

b.

De folder over de Zeeuwse
aardkunde is uitgebracht.

a.

Bij het verstrekken van
archeologiesubsidies is de POAZ
leidend geweest.

a.

Er is vanuit de POAZ
doelstellingen financiéle
ondersteuning gegeven aan
de uitvoering van zeven
archeologische onderzoeken.
De Universiteit Gent is
betrokken bij een onderzoek
in Aardenburg en de
Universiteit Leiden bij
glasonderzoek in Sluis en
een fysisch antropologisch
onderzoek naar skeletten uit
Klaaskinderkerke.
Er is nog onvoldoende
bekend over de
aanpassingen in de eisen.

b.

b.

SCEZ heeft onderwerpen voor
onderzoek aangeboden bij
universiteiten en
onderzoekscentra.

c.

De gevolgen van de aanpassingen
in de eisen aan de archeologische
opgravingsbevoegdheid ztn in

c.
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d.

e.

archeologische
opgravingsvergunningen, een
maatregel van het Rijk. Een gevolg
is dat er jaarlijks kosten gemaakt
moeten worden om nog
werkzaamheden in de archeologie
te mogen uitvoeren.
Wij blijven invulling geven aan de
wettelijke mogelijkheid te adviseren
over archeologische
rijksmonumenten binnen en buiten
de bebouwde kom.
Het beheer van het Provinciaal
Archeologisch Depot is neergelegd
bij SCEZ. Deze depottaak dient de
komende jaren steviger te worden
ingevuld en te worden uitgebreid
met (publieks-)ontsluiting.

d.

Indien nodig is geadviseerd over
archeologische rijksmonumenten.

d.

Deze bevoegdheid is
inmiddels vervallen. 0m deze
reden is hier geen uitvoering
aan gegeven.

e.

1. SCEZ heeft een plan opgesteld
om de continuiteit in de depottaak
te waarborgen, nieuwe
ontwikkelingen te implementeren
en invulling te geven aan de
publieksontsluiting.

e.

1. Het behoudsplan depot is
opgestart, maar nog niet
afgerond. Tevens wordt
preventieve en actieve
conservering, restauratie en
een veiligheidsplan
meegenomen.
2. Specials uit de collectie zijn
via een website ontsloten en
op verzoek is depot
toegankelijk voor het publiek.
3. SCEZ heeft hier subsidie
voor aangevraagd en heeft al
een start gemaakt met het
onderhoud.

2.Voor de publieksontsluiting is een
inventarisatie gemaakt van
mogelijke middelen en toegangen.

f.

g.

Uitvoeringsprogramma cultuur 2013

Bij ruimtelijke ingrepen waar
archeologie speelt en de provincie
zelf opdrachtgever is, adviseert de
beleidsmedewerker archeologie de
betreffende collegäs en houdt de
provinciale belangen in de gaten
Tevens adviseert de
beleidsmedewerker bij te verlenen
vergunningen.
Wij willen (bedreigde)
archeologische waarden behouden
en beheren.

0m deze reden is hier nog
geen uitvoering aan gegeven.

kaart gebracht en er is bezien of
SCEZ haar
opgravingsbevoegdheid kan/moet
behouden.

3. In het kader van het onderhoud
van de collectie in het depot zijn de
metaalvondsten en de
vondsten van organisch materiaal,
die zich in een kritieke staat
bevinden, opnieuw geconserveerd.
4. Het Zeeuws Archeologisch
Depot is toegankelijk voor
wetenschappelijk onderzoek.

Bij ruimtelijke ingrepen en
verleende vergunningen is advies
gegeven.

4. Het depot is toegankelijk

voor wetenschappelijk
onderzoek, onder andere
voor het onderzoek genoemd
onder b.
Alle nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen en
vergunningen zijn getoetst op
archeologie.
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h.

Wij onderzoeken de mogelijkheden
voor het invullen van een
archeologische monumentenwacht
Zeeland.

Er is een projectplan opgesteld
voor het behoud en beheer van
archeologische resten op terreinen
met een bekende archeologische
waarde.
Uitkomsten onderzoek
archeologische monumentenwacht
Zeeland zijn bekend.

g.

Projectplan is gereed.

h.

a.

Opgesteld indicatief meerjarenplan
restauratie rijksmonumenten.

a.

SCEZ heeft de spullen van
Zeeland overgenomen van de
failliete landelijke
archeologische
monumentenwacht. SCEZ
richt zich nog niet gericht op
actief werven en opleiden van
vrijwilligers.
Overleg met gemeenten over
de rijksmonumenten die de
komende jaren in aanmerking
kamen voor een
restauratiesubsidie.

b.

Afgeven beschikkingen voor de
restauratie van een aantal
rijksmonumenten.

b.

In september zijn aan vijf
rijksmonumenten
restauratiesubsidies verstrekt.
De nieuwe ronde 2014 van
subsidieverstrekking is
gestart. Meerdere aanvragen
zijn ontvangen en in
behandeling genomen.

a.

Uitkomsten onderzoek naar
mogelijkheden provinciale bijdrage
aan (onderzoek naar)
herbestemming monumentale
gebouwen.
Draaiende historische molens.

a.

Het onderzoek dient nog
plaats te vinden.

a.

Subsidies zijn verstrekt in het
kader van de draaipremie
regeling.

b.

Het overleg met gemeenten
loopt nog. Dit zal in 2014
worden afgerond.

g.

h

Restauratie rijksmonumenten
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a.

b.

10.

Herbestemming

a.

11.

Draaipremieregeling historische
molens

a.

b.
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Vanaf 2012 heeft de provincie de
regierol over een structureel budget
van ruim € 1.3 miljoen per jaar voor
de restauratie van
rijksmonumenten. Voor de
verdeling hiervan stellen wij een
indicatief meerjarenplan op. Dit
doen wij in overleg met de
gemeenten.
De rijksmonumenten die voor 2013
in het meerjarenplan zijn
opgenomen verstrekken wij een
restauratiesubsidie. Het betreft een
beperkte groep rijksmonumenten
waarbij nadrukkelijk hot
voortbestaan van het
rijksmonument gegarandeerd dient
te zijn.
Wij gaan onderzoeken of het
mogelijk is een bijdrage te leveren
aan (onderzoek naar)
herbestemming van monumentale
gebouwen.
Wij subsidiéren hot draaien van
historische molens. Hiervoor
bestaat de zogenaamde
draaipremieregeling. Wij verlenen
tussen de € 1O0,- en € 2.000,- per
molen.
Omdat wij deze subsidiéring geen

a.

b.

Uitkomsten overleg met
gemeonten over overname
draaipremieregeling m.i.v. 2015.
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provinciale taak meer vinden,
hebben wij ambtelijk overlegd met
de gemeenten over overname van
deze regeling. Over het algemeen
is hier positief op gereageerd. Dit
overleg zetten wij voort, ook op
bestuurlijk niveau, zodat de
gemeenten mogelijk per 2015 deze
regeling overnemen.
12.

Organisatie monumentenbeheer

a.

13.

Behoud vakmanschap

a.

14.

Mobiel erfgoed

a.

15.

Vrijwilligersorganisaties

a.

b.
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In samenwerking met SCEZ
onderzoeken wij mogelijke
samenwerkingsmodellen
waarbinnen restauratie,
herbestemming en beheer van
monumenten efficiént kan worden
geregeld.
Voor het behoud van
restauratiekennis- en vaardigheden
ondersteunen wij in de periode
2013-2015 het Restauratie
Opleidingsproject, het Gilde van
Vrijwillige Molenaars en de
Monumentenwacht Zeeland
In de periode 2013-2015
ondersteunen wij de Stichting
Stoomtrein Goes-Borsele vanwege
het bijzondere museale, historische
en toeristische belang waarvoor
deze stichting staat.
Wij ondersteunen financieel een
aantal kleine organisaties op het
gebied van cultureel erfgoed. Dit
betreffen onder meer de Stichting
Bunkerbehoud, de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland (afd.
Zld) en de Stichting Monument
Middelburg.
Een aantal van deze organisaties
wordt tevens administratief en/of
secretarieel ondersteund door de
SCEZ, evenals een aantal
verschillende plafforms.
Een enkel platform ontvangt een

a.

Uitkomsten onderzoek
samenwerkingsmodellen.

a.

Verschillende
samenwerkingsmodellen zijn
onderzocht. Eén model wordt
momenteel nader onderzocht.

a.

Realiseren behoud van
restauratiekennis- en
vaardigheden.

a.

Leerlingen zijn opgeleid in
restauratle-ambachten.
Molenaars zijn opgeleid.
Monumenten zijn
geinspecteerd.

a.

Behoud en ontsluiting van erfgoed
van railinfrastructuur uit de jaren
'30 van de twintigste eeuw in ZuidBeveland.

a.

a.

Diverse activiteiten van een aantal
kleine organisaties op het gebied
van cultureel erfgoed, zoals het
organiseren van symposia en
tentoonstellingen, het doen van
onderzoek, het ontsluiten en onder
de aandacht brengen van cultureel
erfgoed, etc.
Uitkomsten onderzoek of en zo ja
hoe de ondersteuning van kleine
organisaties en platforms op het
gebied van cultureel erfgoed door
SCEZ vanaf 2014 voortgezet
wordt.

a.

Aan de SGB is een subsidie
verleend voor het behoud en
de ontsluiting van erfgoed
van raitinfrastructuur en voor
ondersteuning van
vrijwilligers.
In overleg met deze
organisaties zijn subsidies
toegekend.

b.

b.

Vanaf 2014 zal dezelfde
ondersteuning plaatsvinden.
Met ingang van de nieuwe
cultuurnotapenode (2016) zal
duidelijk worden of en hoe
deze ondersteuning wordt
9

16.

Grensoverschrijdende
samenwerking/Europese
projecten

a.

b.

mmaterieel erfgoed

eigen budget. We willen in 2013
onderzoeken of en zo ja hoe deze
ondersteuning voortgezet wordt.
Met partners van het Europese
samenwerkingsverband 'Interreg
IV-A Twee Zeeén Programma'
geven wij invulling aan het
verbeteren en toeristisch
toegankelijk maken van het
materieel en immaterieel erfgoed
van de Tweede Wereldoorlog. De
projectactiviteiten zijn gestart in juli
2011 en Iopen door tot eind juni
2014.
Daarnaast zullen wij projecten
ondersteunen die uitvoering geven
aan ons provinciaal beleid zoals
North Sea Seafood.

voortgezet
1. oral history: interviews zijn begin
2013 afgerond.
2. inventarisatie fysieke
overblijfselen is half 2013
Afgerond.
3. Educatieproject is eind 2013
afgerond.

a.

b.

Afhankelijk van te ondersteunen
projecten

b.

a.

1.

Afgerond

2.

Walcheren afgerond

3.

Educatieproject
afgerond, webquest in
ontwikkeling

Via Scheldemondfonds en
bijdragen van Provincie
Zeeland en Ministerie BZK is
de zesdelige TVreeks Zeeuw
van Vlaanderen 4
gerealiseerd.
Kenniscentrum voor
immaterieel erfgoed en
volkskunde, "Zeeuwse
tradities" is gerealiseerd. Voor
het Zeeuws dialect is er de
website Zeeuwse klapbank.

a.

Wij willen i.v.m. de Culturele
Biografie van Zeeland (zie ook bij
punt 5) de kennis van immaterieel
erfgoed en volkscultuur
bijeenbrengen en hebben SCEZ
opdracht gegeven hiervoor een
digitaal kenniscentrum immaterieel
erfgoed en volkscultuur op te
zetten.

a.

SCEZ realiseert een digitaal
kenniscentrum voor immaterieel
erfgoed en volkscultuur.

a.

Archieven

a.

a.

DVO is afgesloten.

a.

Is gerealiseerd

Museumbeleid

a.

In 2013 sluiten wij met het Zeeuws
Archief een
Diensverleningsovereenkomst
(DVO) af m.b.t. het beheer en
ontsluiting van het provinciale
archiefmateriaal.
Wij zetten via het
museumconsulentschap van SCEZ
in samenwerking met het Zeeuws
Museum in op een samenhangend
provinciaal bestel van musea die
de collecties goed bewaren, in
stand houden en ontsluiten en
thematisch bijdrigen aan het tot

a.

Zie prestatieafspraken SCEZ bij
en Zeeuws Museum bij 20.

a.

Aan de prestatieafspraken
hieroveris door SCEZ en
Zeeuws Museum gevolg
gegeven.

17.

l

18.

19.
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20.

Prestatieafspraken met Zeeuws
Museum over werkveld
museumbeleid

a.

b.

stand komen van de Culturele
Biografie van Zeeland.
Op basis van aanbod Zeeuws
Museum (ZM) in begroting 2013 en
ambtelijke en bestuurlijke
afstemming daarover tussen
Provincie, Gemeente Middelburg
en ZM hebben wij de
budgetafspraken 2013 opgesteld.

Wij overieggen in 2013 met het
Zeeuws Museum over afstemming
van prestatieafspraken 2014 over
subsidiering o.b.v. integrale
kostprijs.

a.

b.

Beschikking ZM eind 2012
opgesteld en door GS vastgesteld.
Prestatieafspraken over:
- het beheer en
ontsluiting van de
collectie van het
museum (inclusief provinciale
kunstcollectie);
- realiseren
tentoonstellingen,
presentaties en
pu blieksactiviteiten;
- museumeducatie,
- rol Zeeuws Museum in
samenhangend provinciaal
museumbestel in Zeeland o.a. qua
uitwisseling collecties, back-office
activiteiten en samenwerking met
o.m. MuZEEum
Nieuwe prestatieafspraken voor
2014.

a.

Beschikking is opgesteld en
vastgesteld.
Prestatieafspraken zijn
gerealiseerd

b.

Zowel financieei-technisch
(nieuwe subsidiesystematiek)
als inhoudelijk
(prestatieafspraken) is met
Zeeuws museum afgestemd.

Cultuureducatie
Wij wUlen het cultuureducatiebeleid van de vorige periode voortzetten. De inzet op verdere structurering van de samenwerking en het stimuleren van een
doorgaande ieerlijn heeft aantoonbaar rendement opgeieverd. Het past tevens bij onze ambitie om de culturele basisinfrastructuur te verduurzamen.
Bovendien sluit dit beleid aan bij het geïntegreerd beleid voor jongerenparticipatie dat wij voorstaan.
Voor wat betreft het basisonderwijs (4-12 jarigen) zetten wij in op het vergroten van de samenwerking tussen scholen en cuiturele insteilingen en de
verankering van die samenwerking in netwerken. Wij werken hiertoe samen met gemeenten en cuiturele instellingen en nemen deel aan de
matchingsregeling met het Rijk, 'Cultuureducatie met Kwaliteit, 2013-2016'.
Ons cultuureducatief beleid voor de doelgroep voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs richt zich niet alleen op binnenschoolse, maar ook op
buitenschoolse activiteiten. Daarmee wordt tevens de relatie met amateurkunst en talentontwikkeling geiegd. Hiermee geven we tevens meer invulling aan
ons beleid op het gebied van jongerenparticipatie. De door ons ondersteunde HZ-cult is hiervan een goed voorbeeld: leerlingen en studenten van het
voortgezet en hoger onderwijs (mncl University College Roosevelt) maken buiten schooltijd gebruik van een voor hen geseiecteerd actief en receptief aanbod
van cuiturele activiteiten.

Uitvoeringsprogramma cultuur 2013
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Acties 2013
Activiteit I aandachtsgebied
1.

Inzet

Cultuureducatie basisonderwijs

We bevorderen, i.s.m. de
Zeeuwse gemeenten en via de
(00W-) matchingsregeling
'Cultuureducatie met Kwaliteit',
dat culturele instellingen een
beleid voeren gericht op
educatie en participatie van de
jeugd en met een op de
kerndoelen afgestemd aanbod
voor de Zeeuwse basisscholen.
b.

2.

Cultuureducatie voortgezet
onderwijs
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a.

Aan Scoop hebben wij via
prestatieafspraken opdracht
gegeven jaarlijks de voortgang
van voornoemde regeling te
monitoren.
We bevorderen dat culturele
instellingen een beleid voeren
gericht op educatie en
participatie van de jeugd met
daarbij een afgestemd
ondersteunings- en
activiteitenaanbod voor de
Zeeuwse scholen voor
voortgezet en hoger onderwijs.

Verwachte opbrengst
a.

De regionale centra voor

Realisatie
a.

Uitvoering is na toekenning
van de matchirgsgelden (Juni
2013) gestart vanaf begin
schooljaar 2ül3-2014

b.

De uitkomsten monitoring le
jaar regeling zijn voorzien in

cultuureducatie voeren samen met
Scoop (opdracht via
prestatieafspraken) de regeling
'Cultuureducatie met Kwaliteit' uit
en werken daarbij samen met
SCEZ en ZB (opdracht via
prestatieafspraken).

b.

Uitkomsten monitoring Scoop.

de loop van 2014.

a.

De regionale centra voor
cultuureducatie realiseren samen
met Scoop, SCEZ en ZB (opdracht
via prestatieafspraken) een
afgestemd ondersteunings- en
activiteitenaanbod voor het
voortgezet en hoger onderwijs.

a.

b.

Via ondersteuning van HZ-cult
zetten wij in op de relatie
binnen- en buitenschoolse
cultuureducatie.

b.

Realisatie relatie binnen- en
buitenschoolse cultuureducatie.

b.

c.

Aan Scoop hebben wij via
prestatieafspraken opdracht
gegeven jaarlijks de voortgang
van voornoemde aanbod en
activiteiten, inclusief HZ-cult te
monitoren.

c.

Uitkomsten monitoring Scoop.

c.

Is gerealiseerd. De centra
hebben hiervoor aanvullende
provinciale subsidie
ontvangen.

Is gerealiseerd.

Uitkomsten van deze
monitoring zijn voorzien na
afloop van het schooljaar
2013-2014.
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Kunsten inclusief grote culturele evenementen en festivals
Hoewel wij hebben besloten am 2013 als avergangsjaar aan te merken, waarbij in de periode 2009-2012 meerjarig andersteunde arganisaties en activiteiten
aanspraak kunnen maken ap eenzelfde bijdrage als in 2012, gelden er ten aanzlen van de kunsten tach een aantal wijzigingen,
Danshuis Station Zuid bestaat niet meer Z4 hadden onvaldoende grand om door te gaan na het wegvallen de basisinfrastructuur van het Rijk.
Stichting Het Bedrijf v/h wardt niet meer ondersteund vanuit de kunsten maar vanuit cultuureducane, vanuit hun expliciete bijdrage daaraan.
Festival Onderstroom is andergebracht in het regiaarrangement Walcheren en antvangt daarom geen rechtstreekse subsidie meer.
Werkplaats vaor de Amateurkunsten het Getij kreeg vanuit de middelen van Fands Cultuurparticipatie tat en met yarig jaar nag jaarlijks subsidie, maar
de stichting heeft zichzelf apgeheven.
Het averzicht is ingedeeld ap basis van de speerpunten voor de kunsten uit de cultuurnota 2013-2015: festivals, (fusietrajecten) professionele kunsten en
talentontwikkeling amateurkunsten

Acties 2013
Activiteit I aandachtsgebied
1

Festivals

a.

b.

c.
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Verwachte opbrengst

Inzet
In de periode 2013-2015

subsidiéren we Zeeland
Nazomerfestival
(Theaterproductiehuis Zeelandia),
Film by the Sea, Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen, Concert at
Sea en het Bevrijdingsfestival
Zeeland.
De festivals zijn betrakken bij de
kennisuitwisseling over
verduurzaming van evenementen.
Dit vindt plaats in het kader van het
duurzaamheidstraject Natuurlijk
Zeeland. Vervolgoverleg hierover is
gepland in het najaar. Waar dit tot
concrete acties leidt, nemen we dit
mee in de prestatieverwachtingen
2014.
Wij willen de Identity Matching
methode van LAND IN ZEE!
inzetten om positie en profiel van
Film by the Sea te verhelderen, met
het oog op vinden van nieuwe
financiers.

Realisatie

a.

Realisatie van de 5 festivals.

a.

Gerealiseerd

b.

Resultaten vervolgoverleg
kennisuitwisseling.

b.

Vervolg verplaatst naar 2014

c.

Verscherpt marketing
Iandscape/profiel Film by the Sea.

c.

Traject in één na laatste fase,
afronding verwacht eind 2013.
Op basis van traject al
gerealiseerd festival aandacht
in PR campagne nazomer in
zeeland, gaan werken aan
nadere planvorming random
toerïstisch product t.b.v.
evenementen en gaan
13

evenementenmonitoring
opzetten in samenspraak met
de aan provincie gelieerde
kenniscentra. ZiJn al in proces
van afstemmen t b y
prestatieverwacht,ngen Scoop
en kenniscentrum
kusttoerisme. Deelname aan
deze specifieke monitoring
wordt verpiicht gesteld voor de
festivals.

2.

Professionele Kunsten
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d.

Wij zullen met de festivals
overleggen over de
prestatieafspraken voor 2014.

d.

Prestatieafspraken voor 2014, waar
mogelijk ook gericht op
stimulerende rol van de festivals,
zoals bij het duurzaamheidstraject.

d.

Het nieuwe subsidiebeleid
vergt veel afstemming tussen
techniek en inhoud. Er zijn
nog paar technische details in
te passen (op gebied van
reservevorming en
oordeelonthouding
accountants) die in
samenspraak met
subsidieloket opgepakt
worden. Met de organisaties
zijn de prestatieafspraken
tegen licht gehouden, op basis
van zowel nieuw inhoudelijk
als subsidiebeleid.

a.

De subsidiéring van
Theaterproductiehuis Zeelandia,
Het Zeeuws Orkest, Centrum voor
Beeldende Kunst Zeeland (CBK) en
Muziekpodium Zeeland (MPZ) vindt
i.v.m. ons besluit om 2013 als
overgangsjaar aan te merken op
dezelfde basis plaats als in 2012.

a.

1. Zeelandia realiseert naast het
Nazomerfestival nog minimaal twee
professionele rondreizende
theaterproducties.
2. Het Zeeuws Orkest realiseert
minimaal 3 - symfonische
concertseries.
3. Het CBK realiseert:
- De
ondersteuning van de dertien
Zeeuwse gemeenten op het terrein
van de beeldende kunst,
- De organisatie en
uitvoenng van ten
minste zes presentaties en
tentoonstellingen op het terrein van
de beeldende kunst, vormgeving en
architectuur;

a.

Gerealiseerd

-
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- De

organisatie en uitvoering van ten
minste drie workshops en
masterclasses.
4. Het MPZ realiseert tenminste 2
(co)producties en 45 concerten.

Een aantal organisaties ontvingen

b.

Realisatie van het Jazzfestival
Middelburg, muziekprogrammering
St Jacobskerk en
Kamermuziekfestival Middelburg.

b.

Beslissing over de fusie valt te
laat om voor deze drie
activiteiten de rechtstreekse
subsidie 2014 stop te zetten.

in cultuurnotaperiode 2009-2012

afzonderlijk subsidie voor de
serieuze muziekprogrammering in
het kader van MPZ+. Gezien het
het overgangsjaar zullen wij dit voor
2013 nog eenmaal doen. Het betreft
het Internationaal Jazzfestival
Middelburg, Podiumcommissie St.
Jacobskerk en stichting
Kamermuziek Zeeland.
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c.

tri opdracht van ons college
begeleidt BMC het fusietrajecten
naar één professionele organisatie
voor beeldende kunst en
vormgeving. Het gaat om het 08K,
de SBKM Middelburg en het Buro
Beeldende Kunst (BKK) Vlissingen.
De opdracht wordt uitgevoerd in
samenspraak met de gemeenten
Middelburg, Veere en Vlissingen.

c.

Realisatie fusie per 1-1-2014,
subsidie CBK gaat over naar
nieuwe organisatie.

c.

Door nieuwe
bezuinigingsopgaven bij de
gemeenten zijn de
randvoorwaarden voor fusie
nu niet toereikend. Wij gaan er
vanuit dat daarmee de
subsidie aan BBK Vlissingen
per 2015 komt te vervallen.

d.

In opdracht van ons college en de
gemeente Middelburg zit het MPZ
in een fusietraject met stichting
Zeeuwse Concertzaal naar één
provinciale organisatie voor
serieuze muziek.

d.

Realisatie fusie per 1-1-2014.
Subsidie voor alle genoemde
activiteiten van MPZ en in kader
MPZ + wordt gereduceerd en
ondergebracht bij deze nieuwe
organisatie.

d.

Volledige fusie niet
gerealiseerd per 1-1-014,
maar indien iedereen deze
maand akkoord gaat, kan er in
januari 014 gestart worden
met de eerste stappen van
een haalbaar uitvoeringsplan.

e.

Wij zullen met de hiervoor
genoemde organisaties overleggen
hoe de prestatieafspraken voor
2014 en verder aangepast moeten

e.

Prestatieafspraken voor 2014 voor
de betreffende organisaties.

e.

Het nieuwe subsidiebeleid
vergt veel afstemming tussen
techniek en inhoud. Er zijn nog
paar technische details in te
15

worden, waar van toepassing ook
op basis van de uitkomsten van de
hiervoor aangegeven fusietrajecten.

3.

Talentontwikkeling
amateurkunsten
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passen (op gebied van
reservevorming en
oordeelonthouding
accountants) die in
samenspraak met
subsidieloket opgepakt
worden. Met de organisaties
worden de prestatieafspraken
tegen licht gehouden, op basis
van zowel nieuw inhoudelijk
als subsidiebeleid.

b

Onze inzet concentreert zich
de
amateurkunsten op (talent)ontwikkeling voor
jongeren. Ondersteuning van andere
amateurkunstproducties en evenementen
verloopt via de regioarrangementen. De
komende jaren ligt de focus ook bij de
trajecten gericht op Pop en Film.
a.
Scoop is via de prestatieafspraken
verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Kunstbende Zeeland.

a.

Realisatie van de Zeeuwse
voorronde en jaarrondtraject van de
Kunstbende.

a.

Gerealiseerd

b.

Scoop heeft via de
prestatieafspraken de
verantwoordelijkheid voor de
popprojecten PopaanZee, Popsport
en Zeeuwse Belofte. Dit jaar wordt
gebruikt 0m, mede onder invloed
van landelijke ontwikkelingen in de
projecten. het poptraject opnieuw te
stroomlijnen.

b.

Reatisatie van de projecten
PopaanZee, Popsport en Zeeuwse
Belofte en een plan van aanpak
voor poptraject vanaf 2014.

b.

Projecten gerealiseerd, plan
van aanpak pop 2014
geaccordeerd, wijziging
prestatieafspraken pop met
Scoop niet nodig, alleen
ureninzet gewijzigd.

c.

Cavak verzorgt de uitvoering van
het project Filmstarz. Voor er
gestart wordt met de uitbouw van
de traject-vorming, wordt in 2013
eerst de ondersteuningsbehoefte
van Cavak nader in kaart gebracht
en een mogelijke samenwerking
met Scoop nader onderzocht.

c.

Realisatie van het project Filmstarz
en plan van aanpak voor
ondersteuning vrijwillige bestuur
Cavak.

c.

Afspraken met Scoop over
ondersteuning Cavak binnen
prestatieveld Jeugd & Cultuur,
(talent)ontwikkeling. Project
gerealiseerd. Er loopt een
aanvraag bij FPK met oog op
doorontwikkelen filmtraject.

d.

Met het oog op in de toekomst uit te
werken trajecten in andere
disciplines behouden de Dansweek

Realisatie van de Dansweek, het
Eenakterfestival, talentontwikkeling
jongerengroep van Dansz,

d.

Dansweek heeft nieuwe naam
Dansdroom, maar beoogt
dezelfde doelen en wordt
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4.

Activiteiten in overgang naar
nieuwe organisatiesmnancienng

(uitvoering Danzee), stichting
Dansz, het Zeeuws Jeugdorkest en
het Eenakterfestival (uitvoering
ZCA) ook ondersteuning.
e.
WiJ zullen met de hiervoor
genoemde organisaties overleggen
hoe de prestatieafspraken voor
2014 en verder aangepast moeten
worden.
a.
De uitvoering van de Eddy
Christiani Award (ECA) hebben wij
via de prestatieafspraken tot op
heden belegd bij Scoop Er is eon
aparte stichting in oprichting die de
verantwoordelijkheid voor het
project over gaat nemen. Dit moet
in 2013 afgerond zijn. Tevens dient
dan duidelijk te zijn of wij ook na
2013 nog bijdragen aan de ECA.
b.
Uitvoering van de theateropleiding
voor voiwassenen, de Ambitie, ligt
nu via de prestatieafspraken nog bij
Scoop
Op ons verzoek is in 2012 onderzoek gestart
naar mogelijkheden van onderbrengen van
de theateropleiding bij centra kunsteducatie
(Under de conditie van afbouw van de
substdie voor de opleiding) en wordt in 2013
afgerond. Met hot ZCA, die de subsidie voor
de Ambitie en voor hot eenakterfestival
ontvangt, maken wij op basis van de
uitkomsten afspraken voor 2014.
c.
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Stichting 't Beest ontvangt van ons
subsidie voor de realisatie van
aanbod Jeugdtheaterschool
Zeeland. Eerder is geconstateerd
dat de groei van hot aanbod leidde
tot explosieve groei van de
ondersteuningsbehoefte. Dit willen
wij niet blijven faciliteren en daarom
zullen wij nagegaan hoe JTSZ wel
voortgezet kan worden zonder de
ge-noemde forse kostenstijging. In

concertserie en studieweekend
Zeeuws Jeugdorkest.

gerealiseerd. Overige
gerealiseerd.

e.

Prestatieafspraken 2014 voor
betreffende organisaties.

e.

Nieuwe prestatieafspraken en
beschikkingen gereed
december 2013.

a.

Realisatie Eddy Christiani Award
2013 + duidelijkheid over uitvoering
door nieuwe stichting en besluit
over al dan niet voortzetten
ondersteuning van het evenement
na 2013.

a.

I.v.m. beschikbaarheid artiest
en ruimte wordt editie 2013
verplaatst naar 2014.
Beslissing over voortzetting
EC award in Zeeland wordt
ook naar dat jaar verplaatst.

b.

Realisatie de Ambitie in 2013 +
besluit over al dan niet doorgaan
met nieuwe uitvoerders na 2013.

b.

Realisatie in 2013 heeft
plaatsgevonden, overname in
oude vorm niet mogelijk.

c.

1. Realisatie aanbod leerlijn
jeugdtheater met minimaal 12
groepen.
2. Voor beslissing over aanvang
cursusjaar 2013-2014 is er
duidelijkheid voor de financiéle
bestendigheid en worden
noodzakelijke ingrepen al dan niet
gefaseerd doorgevoerd.
De fnanciering komt nu nog utt het
budget kunsten, maar dient vanaf

c.

Aanbod gerealiseerd,
begroting zodanig opgezet dat
bestendigheid gegarandeerd
is en bezig aan met overdracht
richting cultuureducatie.
Organisatie voorlopig nog
hetzelfde gehouden.
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5.

Ondersteuning in het kader van
het overgangsjaar

a.

b.
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2013 zal eerst naar de financién
worden gekeken, daarna ook naar
de organisatievorm.
De organisaties KNFM afdeling
Zeeland, Zeeuws Seniorenorkest,
Delta Brassband, Stichting Jong
Zeeuws Talent en Kamerorkest TY
zijn niet in de nieuwe cultuurnota
opgenomen, maar krijgen in het
kader van het overgangsjaar 2013
nog eenmaal subsidie.

De organisaties worden hier nader
over geïnformeerd.

2014 uit het budget cultuureducatie
te komen.
a.

De KNFM realiseert minimaal 2
concoursen voor de hafabra in
Zeeland, het Seniorenorkest
realiseert 1 concertserie, Delta
Brass diverse concerten en
workshops voor jong Brasstalent,
Stichting Jong Zeeuws Talent
realiseert de ndividuele
ondersteuning van minimaal 1
toptalent pr jaar en Kamerorkest TY
verzorgt orkestbegeleiding van
minimaal 2 Zeeuwse amateurkoren
en mriimaal 2 eigen concerten.

a.

Gerealiseerd

b.

De betrokken organisaties zijn tijdig
op de hoogte van beeindiging van
hun subsidie per 2014.

b.

Eerste informatiebrief in juli
2013 met uitnodiging indienen
zienswijze. Negatieve
beschikking met aandacht
voor zienswijzen in november
2013. Ty keert overigens met
andere afspraken terug bij
cultuureducatie.
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Regioarrangementen

De samenhang en afstemming met het gemeentelijke cultuurbeleid is in de cultuurperiode 2009-2012 in gang gezet via de regionale kunstenarrangementen.
Gezamenlijke ambitie is deze samenwerking verder te intensiveren en de kunstenarrangementen uit te breiden tot meerjarige cultuur-brede afspraken.

Acties 2013
Activiteit I aandachtsgebied
1

Regloarrangementen

a.

b.

c.

d.
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Verwachte opbrengst

Inzet
In samenwerking met de

gemeenten herijken we de huidige
kunstenarrangement en breiden
deze voor 2014 ult met afspraken
op het gebied van bibliotheekwerk,
cultuureducatie en cultureel
erfgoed.
Uitvoering van het huidige
kunstenarrangement. In het
overgangsjaar 2013 hebben wij
i.o.m. gemeenten geen grote
wijzigingen aangebracht in de
ondersteunde organisaties op
enkele actualisaties in verband met
wegvallen organisaties na. Zoals
eerder vermeld is daarnaast wel de
subsidiéring van festival
Onderstroom al overgebracht naar
de regioarrangementen.
In het bestuurlijk overleg cultuur zijn
wij eerder met gemeenten
overeengekomen dat wordt
onderzocht of een meer structurele
samenwerking van de regionale
poppodia haalbaar is. De uitkomst
van dit onderzoek is mede
bepalend voor een beslissing over
voortzetting van gezamenlijke
ondersteuning van de podia binnen
de regioarrangementen.
De regionale bandcompetities
maken ook deel uit van het
ontwikkelingstraject pop. Ook bij
hen zijn er nieuwe ontwikkelingen.
Deze zullen wij meennemen bij de
stroomlijning van het poptraject (zie
onder 3 bij de Kunsten) om teveel
overlapping tegen te gaan.

Realisatie

a.

Nieuw convenant cultuur provincie
en Zeeuwse gemeenten 20142015.

a.

Nieuwe convenanten zijn
ondertekend.

b.

Ondersteuning samen met de
gemeenten van zo'n 60 activiteiten,
verdeeld over de drie regio's.

b.

Gerealiseerd en planvorming
voor ondersteuning 2014-2015

c.

Afronding onderzoek poppodia.
Athankelijk van de resultaten start
met implementatie van de
aanbevelingen en besluit over
behoud gezamenlijke
ondersteuning.

c.

Plan samenwerking poppodia
geaccordeerd, ondersteuning
wordt vooralsnog
gecontinueerd onder
voorwaarde dat vrijwilligerspodia er in komend jaar bij
betrokken worden.

d.

Zie hiervoor bij 3c.

d.

Afstemming gerealiseerd
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Het merendeel van de gemeenten
doen mee aan de -Iandelijke- Week
van de Amateurkunsten (WAK).
Naast fnanciéle ondersteuning van
het evenement via de
regioarrangementen, heeft Scoop
de taak de gemeenten praktisch te
ondersteunen, onder meer op het
gebied van —gezamenlijke- PR. Bij
de herijking van het arrangement
zullen wij dit opnieuw evalueren.

e.

=

I

e.

Realisatie -gezamenlijke- PR WAK
en besluit over voortzetting

e.

praktische ondersteuning door
SCOOP.

Op basis van behoefte
inventarisatie wordt
voorgesteld ondersteuning
door Scoop te schrappen.
Onduidelijk beleid van
landelijke WAK leidt er m.n. in
de Oosterschelde regio toe dat
zij op andere vormen van
amateurevenementen
overgaan.

Media
Het provinciaal beleid op het gebied van media beperkt zich op grond van de Mediawet tot een bekostigingsrelatie met Omroep Zeeland zonder dat wij
hieraan inhoudelijke voorwaarden mogen stellen. In 2013 zal duidelijk worden of het Rijk door recentralisatie vanaf 2014 de verantwoordelijkheid voor de
regionale omroepen overneemt en ook welke consequenties dit heeft voor de regionale nieuwsvoorziening in Zeeland (en andere provincies).
Vanaf 1 januari 2013 is in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland het Documentairefonds Zeeland ingesteld (hierin participeren ook
Omroep Zeeland en Film by the Sea als platform voor eerste vertoning). Het eerder in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland ingestelde
Publicatiefonds Zeeland zetten wij in de nieuwe cultuurperiode voort.

Acties 2013
Activiteit I aandachtsgebied

Inzet

1.

Omroep Zeeland

a.

2

Documentairefonds Zeeland

a.

3.

Publicatiefonds

a.
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We pleiten in IPO verband in
het kader van de
voorgenomen recentralisatie
bij het Rijk voor behoud van
een goede en onathankelijke
regionale nieuwsvoorziening
voor Zeeland.
Wij stemmen regelmatig af
met het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Omroep
Zeeland en Film by the Sea
over de te realiseren
documentaires en vertoning
daarvan.
Uitvoering hebben wij onder
overeengekomen
voorwaarden neergelegd bij
het Prins Bernhard
Cultuurfonds Zeeland.

Verwachte opbrengst

Realisatie

a.

Vanaf 2014 een goede en
onafhankelijke regionale
nieuwsvoorziening voor Zeeland.

a.

Hierover is overleg gevoerd
met Omroep Zeeland en de
PZC.

a.

Realisatie van 2 documentaires over
Zeeland.

a.

Is gerealiseerd.

a.

Realisatie van 8 publicaties over
Zeeland.

a.

Is

gerealiseerd
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3.

Financieel overzicht cultuur 2013
Kunsten

Bibliotheekwerk
Zeeuwse Bibliotheek

5.091.115

Cultureel Erfgoed

Productiehuis Zeelandia

501.200

Film by the Sea
Concert at Sea

121.900

55.900

Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen

46.700
30.000

2.500

Bevrijdingsfestival Zeeland
Muziekpodium Zeeland+

389.500

Platform Maritiem Erigoed Zeeland
Werkgroep lndustrieel Erfgoed Zeeland

6.000

Het Zeeuws Orkest

239.000

2.000

CBK

286.744

Stichting Bunkerbehoud Zeeland
Volkssterrenwacht

1.500

Onderstroom (zie opmerking bij inleiding kunsten)
Poptrajecten (nog mncl. Eddy Christiani Award)

40.000

FilmstarZ

30.000

3 000

Kunstbende

20.000

3.000

Jong Zeeuws Talent
Kerkje Ellesdiek

Stoomtrein Goes-Borsele
Gilde van Vrijwillige molenaars
Stichting monument Middelburg

Streekdrachten Zeeland

Werkgroep Cultuurhistorie KZGW
Vereniging De Zeeuwse Molen

35.400
1.000

1.500
1

000

1.500

Bond Heemschut afdeling Zeeland
Boerderijenstichting Zeeland

3.500

Vereniging Zeeuwse Musea

5.100

Zeeuwse Ver. Dialectonderzoek

6.000

Woordenboek Vlaamse Dialecten

13.200

Stichting Behoud Hoogaars

14.700

Archeologische werkgemeenschap afd. Zeeland
Stichting Werkend Trekpaard Zeeland

Zeeuws Jeugdorkest
Stichting Dansz
Zeeuws Centrum voor Amateurtheater ( nog
eenakter en Ambitie)
Stichting Danzee (mncl. Dansweek)
Jeugd Theaterschool Zeeland

60.700

3.000
2.000
15.000

5.000
mncl.

22.000
10.000

50.000

2.500

Kamerorkest Ty

30 000

2.500

10 000

10.000

Restauratie rijksmonumenten
Cultureel erfgoed overig 2013 (o.a. kust en
erfgoed, RaP, matching rijksmonumenten,
draaipremies molens, archeologie)
Zeeuws Archief

1.337.600

Vocale koepel
Zeeuws Seniorenorkest

217.422

KNFM afdeling Zeeland

495.200

Delta Brassband

6.500

SCEZ

2.247.061

Ballustrada

4.000

Zeeuws Museum

2.751.552

Totaal Cultureel erfgoed 2013

7.154.735

Zeeuws Tijdschrift
Totaal Kunsten 2013
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3.750

25.000

2.017.894
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Cultuureducatie

Regioarrangementen
i

programma cultuureducatie
Totaal C ultuureducatie 2013

210.000

regio arrangementen

493.750

210.000

Totaal Regioarrangementen 2013

493.750

Media
Omroep Zeeland
Documentairefonds
Publicatiefonds

Totaal Media 2013

8.612.603

Cultuur algemeen

40.000

o.m. voor matching Europa/onvoorziene zaken

114 482

20.300

Totaal Cultuur algemeen 2013

114.482

8.672.903

Totaal Generaal
Bibliot heekwerk

5.091.115

Cultureel Erfgoed
Cultuureducatie

7.154.735

Kunsten

2.017.894

Media

8.672.903

210.000

Regioarrangementen
Cultuur Algemeen

493.750

Totaal Cultuur 2013

23.754.879

114.482

Nb. Door toepassing van de provinciale indexering 2013 wijken de totalen af van de totalen zoals in de Provinciale Cultuurnota 2013-2015 zijn vermeld.
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Uitvoeringsprogramma cultuur 2014
1. Inleiding
Op 21 december 2012 is de provinciale cultuurnota 2013-2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarin hebben wij aangegeven dat wij cultuurbeleid in de
komende periode jaariijks in een uitvoeringsprogramma zuilen concretiseren. In dit programma worden de structurele en incidentele activiteiten en acties
opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. De activiteiten en acties dienen bij te dragen aan de hoofdlijnen en
bijbehorende keuzes en prioriteiten van het nieuwe cultuurbeleid. Dat zijn:

•
•
•

Provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor regionale culturele infrastructuur
Provincie is verantwoordelijk voor het/dat deel dat de lokale en regionale culturele infrastructuur overstijgt
Niet alles hoeft in Zeeland én niet alles in elke regio
Prioriteit ligt bij de beleidsterreinen cultureel erfgoed, grote festivals en cultuureducatie

•

in het uitvoeringsprogramma 2014 nemen wij net als in 2013 de in de cultuurnota aangegeven beleidsterreinen als vertrekpunt (hoofdstuk 2). Na een korte
beschrijving voigt steeds per beleidsterrein wat we willen bereiken in 2014. Daarbij wordt aangegeven wat onze eigen inzet zal zijn en wat we van anderen

verwachten.
Het programma wordt afgesloten met - in hoofdstuk 3 - een financieel overzicht van de aangegeven activiteiten en acties.
in ieder geval eind 2014, maar waar nodig ook tussentijds, zal het uitvoeringsprogramma 2014 worden getoetst op realisatie en voortgang. Deze gegevens
worden verwerkt in het evaluatieverslag van het Uitvoeringsprogramma 2014 en vormen tevens vertrekpunt voor het uitvoeringsprogramma 2015.

2.

Beleidsterreinen

Bibliotheekwerk
De provinciale wettelijke taak op dit beleidsonderdeel is de openbare bibliotheekfunctie zodanig te ondersteunen dat alle basisbibliotheken beschikken over
aile informatie binnen het Zeeuwse bibliotheeknetwerk. Over deze zogenaamde netwerktaken is afstemming met gemeenten noodzakelijk. Zij zijn
verantwoordelijk voor de openbare bibliotheekfunctie. Onze betrokkenheid bij de beschikbaarheid van digitale informatie zullen wij in de komende periode
afbouwen, omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij het Rijk ligt. De voigende netwerktaken betreffen dus met name die in het fysieke domein:

•
•
•
•

Coliectiebeleid provinciale afstemming van de collectie op basis van enerzijds de behoefte van de inwoners en onderwijs en anderzijds de beschikbare
collecties in andere regio's en provincies,
interbibiiothecair leenverkeer: organiseren van interbibliothecair leenverkeer en vervoer van de fysieke coliectie, zorgdragen voor iandelijke afstemming;
Zorci voor netwerken en ailianties: instandhouding en versterken van het netwerk van bibliotheken onderling en van de relatie met andere
(maatschappelijke) organisaties (zoals archieven) zodat efficiency en kwaliteit wordt vergroot;
Innovatie in fysieke domein: expertise bundelen en gezamenlijk proefprojecten organiseren. Voorwaarde is dat innovaties overdraagbaar zijn en iandelijk
gedeeld en afgestemd worden met andere provincies.

Onderdeel van het hiervoor genoemde collectiebeleid is de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF). Dit is beheer en onderhoud van een achtergrondcollectie
van materialen op HBO en wetenschappelijk niveau. In Zeeland wordt de WSF functie vervuld binnen de functie Wetenschappelijke Bibliotheek (WB) van de
Zeeuwse Bibliotheek (ZB). Deze is tevens dienstbaar aan onder andere de Hogeschool Zeeland en de University College Roosevelt. Binnen de functie
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Provinciale Service Organisatie (PSO) vervulde de ZB in onze opdracht tot nu toe de overige hiervoor genoemde netwerktaken. De fusie tussen Scoop en ZB
die moet resulteren in één nieuw Zeeuws kennisinstituut, kan er voor zorgen dat deze taken in een breder en (flog) meer samenhangend verband worden
uitgevoerd.

Acties 2014
1.

Activiteit I aandachtsgebied

Inzet

Prestatieafspraken met Scoop-ZB
over werkveld Bibliotheekwerk, in het
biJzonder de taken Wetenschappelijke
Bibliotheek (WB) en Provinciale
Service Organisatie (PSO)

a.

Op basis van aanbod Bibliotheekwerk (WB en PSO) in de
gezamenlijke begroting 2014 Scoop-ZB en ambtelijke en
bestuurlijke afstemming daarover tussen Provincie en ScoopZB zullen wij de budgetafspraken 2014 opstellen. In deze
afspraken is op nadrukkelijk verzoek van ons een aantal
gezamenlijke prestatieafspraken Scoop-ZB opgenomen.

b.

Wij overleggen in 2014 met Scoop-ZB verder over afstemming
van prestatieafspraken 2015 in het kader van subsidiering op
basis van integrale kostprijs.
Provincie en Scoop-ZB stemmen, na ambtelijke voorbereiding,
twee maal per jaar bestuurlijk af op basis van jaarstukken,
begroting en voortgangsrapportages over afspraken en
realisatie daarvan. Waar nodig vindt tussentijds ambtelijke en
bestuurlijke afstemming plaats over de (verdere) concretisering
van de fusie van Scoop-ZB.
Via regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg in 2014 zullen wij de
gezamenlijke afspraken met gemeenten over bibliotheekwerk in
het regioarrangement 2014-2015 bespreken.

2.

Bestuurlijk Overleg Provincie- ZB

a.

3.

Uitbreiding regioarrangement
gemeenten

a.
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Verwachte opbrengst
a.

Vastgestelde beschikking. Hierin zijn de onderstaande
prestatieafspraken te zijn opgenomen:
Voor de WB
Kennisnetwerk
Collecties WSF-Functie
Dienstverlening Hoger Onderwijs
Nieuwe (digitale) diensten
Wetenschapsdag en Standplaats Zeeland.
Voor de PSO
Informatie en digitale infrastructuur
Cllectiebeleid
Tansport en Interbibliothecair leenverkeer
Educatie, leesbevordering en mediawijsheid.

b.

Nieuwe prestatieafspraken voor 2015.

a.

le Voortgangsrapportage 2014 via bestuurlijk overleg
over jaarstukken 2013 begin Juli 2014.
In december 2014 wordt in het bestuurlijk overleg de
e
2 voortgangsrapportage Scoop-ZB 2014 besproken
en de begroting Scoop-ZB ter voorbereiding
budgetafspraken 2014.
Gezamenlijke afspraken over bibliotheekwerk in het
nieuwe regoarrangement cultuur 2014-2015 zijn
tussen provincie en gemeenten afgestemd.

a.

2

Cultureel Erfgoed

Tot het cultureel erfgoed rekenen wij aardkunde, archeologie, cultuurhistorie, monumenten, immaterieel erfgoed, musea en archieven.
Voor advisering bij beleidsontwikkeling, onderzoek, advisering, ondersteuning, uitvoering en projectrealisatie is onze belangrijkste partner de Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). SCEZ verricht structurele werkzaamheden, zoals het verzamelen, bundelen en verspreiden van erfgoedinformatie, het
adviseren en ondersteunen van provinciale platforms en vrijwilligersorganisaties, het beheer van het Zeeuws Archeologisch Depot, het vervullen van de
helpdesk- en platformfunctie, het inspecteren van monumenten, het in stand houden van een netwerkstructuur en het adviseren en ondersteunen van
erfgoedorganisaties waaronder de musea. Daarnaast worden incidentele werkzaamheden verricht, zoals het op verzoek invulling geven aan specifieke
activiteiten en projecten. Deze werkzaamheden worden veelal uitgevoerd op basis van betaalde dienstverlening. De inhoudelijke samenhang bij cultureel
erfgoed willen wij bevorderen door in te zetten op de realisering van de culturele biografie van Zeeland. Als basis het projectplan 2013-2015 'Zeeuwse Ankers,
naar een Culturele Biografie van Zeeland' gebruikt. Dit is op verzoek van de provincie door SCEZ opgesteld. Hierin wordt het aanbod van informatie uit
verleden en heden van een specifieke regio in samenhang gebracht en verbonden aan specifieke activiteiten, plekken en verhalen.
Voor wat betreft de musea blijven wij inzetten op een samenhangend provinciaal bestel van musea die enerzijds de collecties goed bewaren, in stand houden
en ontsluiten en anderzijds thematisch bijdragen aan de totstandkoming van de Culturele Biografie van Zeeland. Van het Zeeuws Museum verwachten wij
verregaande samenwerking met de op provinciaal niveau werkende (thema)musea zoals het Watersnoodmuseum, het Zeeuws maritiem muZEEum, het
Bevrijdingsmuseum Zeeland en het nog te openen lndustrieel Museum Zeeland. Verder sluiten wij met het Zeeuws Archief een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) af m.b.t. het beheer en ontsluiting van het provinciale archiefmateriaal.

Acties 2014
1.

Activiteit / aandachtsgebied

Inzet

Prestatieafspraken met de ZB over
het werkveld Bibliotheekwerk, in het
bijzonder WB-taken en PSO-taken

a.

Op basis van aanbod SCEZ in begroting 2014 en ambtelijke en
bestuurlijke afstemming daarover worden budgetafspraken
2014 opgesteld.

In 2014 overleggen wij met SCEZ over afstemming van
prestatieafspraken 2014 over subsidiering o.b.v. integrale
kostprils.
Wij sluiten aan bij het gebiedsgerichte erfgoedbeleid van het Rijk
zoals verwoord in 'Kiezen voor karakter, beleidsvisie erfgoed en
ruimte'. Hiertoe worden twee projecten uitgevoerd:
a. In het kader van Eigenheid en veiligheid: zee, kust en iivieren:
Samen met het Rijk en de andere kustprovincies een
Masterplan Kust en Erigoed laten opstellen.
b.

2.

Gebiedsgericht erfgoedbeleid

b.
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In het kader van Herbestemming als (stedeljke)
gebiedsopgave: focus op groei en krimp: samen met SCEZ en
andere partijen het project Kerk, Krimp en Kans uitvoeren.
Hiervoor stelt het Rilk € 0,1 miljoen beschikbaar.

Verwachte opbrengst
a

Vastgestelde beschikking Hienn zijn de onderstaande
prestatieafspraken te zijn opgenomen:
Kennis- en ontwikkelingsfunctie
Versterking van de lokale en regionale
infrastructuur
Deelterreinen archeologie, cultuurhistorie,
monumenten, immaterieel erfgoed, musea en
erfgoededucatie

b.

Nieuwe prestatieafspraken voor 2015.

a.

Masterplan Kust en Erfgoed.

b.

Project Kerk, Knmp en Kans is in uitvoering in 2014.
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Activiteit / aandachtsgebied

Inzet

3.

lnformatiesystemen

a.

4.

Toetsing ruimtelijke plannen

5.

Zeeuwse Ankers
(Culturele Biografie van Zeeland)

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van provincie en gemeenten
worden getoetst op de vraag of de cultuurhistorische waarde
van het betreffende gebied voldoende is gewaarborgd.
De Culturele Biografie van Zeeland zal verder vorm gegeven
worden.
a.
Het vullen van de website Zeeuwse AnKers met cultureel
erfgoed, verhalen en activiteiten, zal in 2014 worden
voortgezet, in samenwerking met andere (provinciaal
gesubsidieerde) instellingen en onder eindredactie van SCEZ.

Onderhoud en beheer van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur
Zeeland (CHS) door samenwerking tussen de Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en onze GIS-afdeling SCEZ
zorgt voor de inhoudelijk actualisatie en de GIS-medewerkers
voor het technisch onderhoud en de technische ondersleuning.

a.

Een aanvang zal worden gemaakt met het benoemen en
markeren van ankerplaatsen. bijvoorbeeld de oesterputten in
Yerseke. De realisatie van de ankerplaatsen zal in
samenwerking met o.a. gemeenten, Waterschap, Havenschap,
Delta/Zeelandnet etc. plaatsvinden, onder coördinatie van de
SCEZ.
Het interbestuurlijk toezicht op gemeenten op het gebied van onder
andere archeologie en cultuurhistorie is sinds 1 oktober 2012 vanuit
het Rijk aan de Provincie overgedragen.
a.
In lijn met de uitgangspunten van het Rijk wordt deze taak
passief uitgevoerd Op basis van signalen van bijvoorbeeld
vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultureel erfgoed,
klokkenluiders of berichten in de media komen wij in actie als
hiertoe aanleiding is.
a. Voor 2014 gaan we met Het Zeeuws Landschap verder om
Yerseke Moer en/of Verdronken land van Saeftinghe aan te
wijzen als aardkundig monument.
b.

6.

7.

lnterbestuurlijk toezicht

Aardkunde

b.
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We zorgen daarbij voor informatieverstrekking en het draagvlak
bij de bevolking en omwonenden.

Verwachte opbrengst
a.

Actuele CHS

a.

Alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn getoetst op
cultuurhistorie.

a.

Beschikbaar hebben van een toegankelijke, actuele
website waarop het cultureel erigoed met de
bijbehorende verhalen en activiteiten en de collecties
digitaal beschikbaar is.

b.

Een aantal ankerplaatsen is gemarkeerd en fysiek
vormgegeven.

a.

Actie als hiertoe aanleiding is.

a.

De Yerseke Moer en/of Verdronken land van
Saeftinghe is als aardkundig monument aangewezen.

b.

In 2014 is een documentaire gerealiseerd over de
Zeeuwse aardkunde en uitgezonden op Omroep
Zeeland en/of vertoond bij Film by the Sea.
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Activiteit I aandachtsgebied
8.

Inzet
Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland
(POAZ) zijn de tien belangrijkste kernthema's en zwaartepunten
voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland
opgesteld
In de Provinciale

Archeologie

Verwachte opbrengst
a.
Bi het verstrekken van archeologiesubsidies is de
POAZ leidend geweest.

b.

Wij willen synthetiserend onderzoek stimuleren en faciliteren
binnen de thema's uit de POAZ.

b.

SCEZ heeft onderwerpen voor onderzoek aangeboden
bij universiteiten en onderzoekscentra.

c.

Wij willen de gevolgen in kaart brengen van het nieuw op te
zetten kwaliteitssysteem voor de archeologische sector, dat in
de plaats komt van de huidige archeologische
opgravingsvergunningen; een maatregel van het Rijk. Een
gevolg is dat er jaarlijks kosten gemaakt moeten worden om
nog werkzaamheden in de archeologie te mogen uitvoeren.

c.

De gevolgen van de aanpassingen in de eisen aan de
archeologische opgravingsbevoegdheid zijn in kaart
gebracht en er is bezien of SCEZ haar
opgravingsbevoegdheid kan/moet behouden.

d.

Het beheer van het Provinciaal Archeologisch Depot is
neergelegd bij SCEZ. Deze depottaak dient de komende jaren
steviger te worden ingevuld en te worden uitgebreid met
(publieks-)ontsluiting.

d.

Er is een behoudsplan waarin opgenomen de
continuiteit van de depottaak, het implementeren van
nieuwe ontwikkelingen en invulling geven aan de
publïeksontsluiting.
Het Zeeuws Archeologisch Depot is (virtueel)
toegankelijk voor het publiek.
In het kader van het onderhoud van de depotcollectie
zijn de metaalvondsten en de vondsten van organisch
materiaal, die zich in een kritieke staat bevinden,
opnieuw geconserveerd.
Het Zeeuws Archeologisch Depot is toegankelijk voor
wetenschappelijk onderzoek.

e.

Bij ruimtelijke ingrepen waar archeologie speelt en de provincie
zelf opdrachtgever is, adviseert de beleidsmedewerker

e.

Bij ruimtelijke ingrepen en verleende vergunningen is
advies gegeven.

archeologie de betreffende collega's en houdt de provinciale
belangen in de gaten. Tevens adviseert de beleidsmedewerker
bij te verlenen vergunningen.
Wij willen (bedreigde) archeologische waarden behouden en
beheren.
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Samen met de gemeenten is een start gemaakt met
het behoud en beheer van archeologische resten op
terreinen met een bekende archeologische waarde
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Activiteit I aandachtsgebied
9.

Restauratie rijksmonumenten

Inzet
Vanaf 2012 heeft de provincie de regierol over een structureel
rijksbudget van ruim € 1.3 miljoen per jaar voor de restauratie

a.

10.

Herbestemming

a.

11.

Draaipremieregeling historische
molens

a.

b.

12.

Organisatie monumentenbeheer

a.

13.

Behoud vakmanschap

a.

14.

Mobiel erfgoed

a.

15.

Vrijwilligersorganisaties

a.

b.
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van rijksmonumenten. Voor de verstrekking van restauratiesubsidies wordt overlegd met de gemeenten. De gemeenten
dragen monumenten voor restauratie voor en de Provincie
besluit vervolgens welke monumenten daadwerkelijk subsidie
krijgen.
Wij gaan onderzoeken of het mogelijk is een bijdrage te leveren
aan (onderzoek naar) herbestemming van monumentale
gebouwen.
Wij subsidiéren het draaien van historische molens. Hiervoor
bestaat de zogenaamde draaipremieregeling. Wij verlenen
tussen de € 100,- en € 2.000,- per molen.
Omdat wij deze subsidiéring geen provinciale taak meer vinden,
hebben wij ambtelijk overleg met de gemeenten over overname
van deze regeling. Dit overleg zetten wij voort, ook op
bestuurlijk niveau, zodat de gemeenten mogelijk per 2015 deze
regeling overnemen.
In samenwerking met SCEZ onderzoeken wij mogelijke
samenwerkingsmodellen waarbinnen restauratie,
herbestemming en beheer van monumenten effciént kan
worden geregeld.
Voor het behoud van restauratiekennis- en vaardigheden
ondersteunen wij in de periode 2013-2015 het Restauratie
Opleidingsproject, het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de

Monumentenwacht Zeeland
In de periode 2013-2015 ondersteunen wij de Stichting
Stoomtrein Goes-Borsele vanwege het bijzondere museale,
historische en toeristische belang waarvoor deze stichting staat.
Wij ondersteunen financieel een aantal kleine organisaties op
het gebied van cultureel erfgoed. Dit betreffen o.a. de Stichting
Bunkerbehoud, de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland (afd. ZId) en de Stichting Monument Middelburg.

Een aantal van deze organisaties wordt tevens administratief
en/of secretarieel ondersteund door de SCEZ, evenals een
aantal verschillende platforms
Een enkel platform ontvangt een eigen budget We willen
onderzoeken of en zo ja hoe deze ondersteuning voortgezet
wordt.

Verwachte opbrengst
a.

Afgegeven beschikkingen voor de restauratie van een
aantal rijksmonumenten in 2015.

a.

Uitkomsten onderzoek naar mogelijkheden provinciale
bijdrage aan (onderzoek naar) herbestemming
monumentale gebouwen.
Draalende historische molens.

a.

b.

Uitkomsten overleg met gemeenten over overname
draaipremieregeling vanaf 2015

a.

Nader uitgewerkt plan voor een organisatie
monumentenbeheer.

a.

Behoud van restauratiekennis- en vaardigheden.

a.

Behoud en ontsluiting van erfgoed van
e
railinfrastructuur uit de jaren '30 van de 20 eeuw in
Zuid-Beveland.
Subsidie verstrekt aan een aantal kleine organisaties
cultureel erfgoed. Hierdoor vinden diverse activiteiten
plaats van een aantal kleine organisaties op het
gebied van cultureel erigoed, zoals het organiseren
van symposa en tentoonstellingen, het doen van
onderzoek, het ontsluiten en onder de aandacht
brengen van cultureel erfgoed, etc.

a.

b.

SCEZ heeft ondersteuning in het kader van de
bezuinigingstaakstelling teruggebracht. Organisaties
kunnen bij SCEZ extra ondersteuning inkopen.
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16.

Activiteit I aandachtsgebied

Inzet

Grensoverschr4dende
samenwerking/Europese projecten

a.

Immaterieel erfgoed

juli 2014.

a.

Zeeuws gedeelte project is afgerond
Totale afronding per 1 oktober 2014.

b.

Uitvoering athankelijk van goedkeuring project.

c.

Daarnaast zuflen wij projecten ondersteunen die uitvoering
geven aan ons provinciaal beleid zoals North Sea Seafood.

c.

Athankelijk van te ondersteunen projecten

a.

De kennis over immaterieel erigoed en volkscultuur zijn bijeen
gebracht in kenniscentra, te weten 'Zeeuwse tradities' en
'Zeeuwse klapbank'. Het streven is om in 2014 de kenniscentra
te integreren in het digitale portaal 'Zeeuwse Ankers'.

a.

Een begin is gemaakt met het integreren van de
'Zeeuwse tradities' en 'Zeeuwse klapbank' in het
digitaal platform 'Zeeuwse Ankers'.

b.

In 2014 vindt de herdenking van de afschaffing van de
slavenhandel plaats met een symposium en een Nationale
herdenking op resp. 13 en 14 juni 2014. In het kader van het
herdenkingsjaar vinden tal van activiteiten plaats, waaronder
tentoonstelhngen, lezingen etc. De Provincie zal dit mede
faciliteren en coördineren.

b.

Op 13 juni 2014 heeft een symposium plaatsgevonden
en op 14 juni 2014 de Nationale herdenking in de
Nieuwe Kerk. Er is medewerking verleend aan het
exposeren van de tentoonstelling Kind aan de Ketting
en aan andere activiteiten in het kader van het
herdenkingsjaar 200 jaar Afschamng slavenhandel.

Via ambtelijk en bestuurlijk overleg zal in 2014 met het Zeeuws
Archief (ZA) afgestemd worden over de in 2013 afgesloten
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) over het beheer en
ontsluiting van het provinciale archiefmatenaal
Wij zetten via het museumconsulentschap van SCEZ in
samenwerking met het Zeeuws Museum in op een
samenhangend provinciaal bestel van musea die de collecties

a.

Er vindt in 2014 ten minste één bestuurlijk overleg
plaats met ZA

a.

Zie prestatieafspraken SCEZ bij
Museum bü 20.

b.

17.

Verwachte opbrengst

Met partners van het Europese samenwerkingsverband
'Interreg IV-A Twee Zeeén Programma' geven wij invulling aan
het verbeteren en toeristisch toegankelijk maken van het
materieel en immaterieel erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.
De projectactiviteiten zijn gestart in juli 2011 en Iopen door tot
eind juni 2014.
Met partners van het Europese samenwerkingsverband
'Interreg IV-A Twee Zeeén Programma' hebben wij een
clusterproject ingediend voor het behoud en ontwikkeling van
maritiem erfgoed / behoud vakmanschap.

18.

Archieven

a.

19.

Museumbeleid

a.

1

1

en Zeeuws

goed bewaren, in stand houden en ontsluiten en thematisch
bijdragen aan het tot stand komen van de Culturele Biografie
van Zeeland.

Uitvoeringsprogramma cultuur 2014
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20.

21.

Activiteit I aandachtsgebied

Inzet

Prestatieafspraken met Zeeuws
Museum over werkveld
museumbeleid

a.

Herdenking Slag om de Schelde
oktober 2014
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a.

Op basis van aanbod Zeeuws Museum (ZM) in begroting 2014
en ambtelijke en bestuurlilke afstemming daarover tussen
Provincie, Gemeente Middelburg en ZM hebben wij de
budgetafspraken 2014 opgesteld.

SCEZ opdracht website WOI aanpassen/actualiseren

Verwachte opbren_gst
a.

Vastgestelde beschikking. Hierin zijn de onderstaande
prestatieafspraken:
Het beheer en ontsluiting van de collectie van het
Museum, inclusief de provinciale kunstcollectie
(cluster 1)
Realiseren tentoonstellingen, presentaties en
publieksactiviteiten (cluster 2)
Museumeducatie (cluster 3)
De rol Zeeuws Museum in samenhangend provinciaal
museumbestel in Zeeland o.a. qua uitwisseling
collecties, backomce activiteiten en samenwerking met
andere musea maakt onderdeel uit van voornoemde
prestatieafspraken.

a.

Website is aangepast/geactualiseerd
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Cultuureducatie
Wij willen het cultuureducatiebeleid van de vorige periode voortzetten. De inzet op verdere structurering van de samenwerking en het stimuleren van een
doorgaande leerlijn heeft aantoonbaar rendement opgeleverd. Het past tevens bij onze ambitie om de culturele basisinfrastructuur te verduurzamen.
Bovendien sluit dit beleid aan bij het geïntegreerd beleid voor jongerenparticipatie dat wij voorstaan.
Voor wat betreft het basisonderwijs (4-12 jarigen) zetten wij in op het vergroten van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de
verankering van die samenwerking in netwerken. Wij werken hiertoe samen met gemeenten en culturele instellingen en nemen deel aan de
matchingsregeling met het Rijk, 'Cultuureducatie met Kwaliteit, 2013-2016'.
Ons cultuureducatief beleid voor de doelgroep voortgezet, niiddelbaar en hoger onderwijs richt zich niet alleen op binnenschoolse, maar ook op
buitenschoolse activiteiten. Daarmee wordt tevens de relatie met amateurkunst en talentontwikkeling gelegd. Hiermee geven we tevens meer invulling aan
ons beleid op het gebied van jongerenparticipatie. De door ons ondersteunde HZ-cult is hiervan een goed voorbeeld: leerlingen en studenten van het
voortgezet en hoger onderwijs (mncl. University College Roosevelt) maken buiten schooltid gebruik van een voor hen geselecteerd actief en receptief aanbod
van culturele activiteiten.

Acties 2014
Activiteit I aandachtsgebied

Inzet

Cultuureducatie basisonderwijs

a.

b.

Cultuureducatie voortgezet onderwijs

3.

Ondersteuning organisaties

Uitvoeringsprogramma cultuur 2014

a.

Verwachte opbrengst
De regionale centra voor cultuureducatie voeren
samen met Scoop (opdracht via prestatieafspraken) de
regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' uit en werken
daarbij samen met SCEZ en ZB (opdracht via

We bevorderen, i.s.m. de Zeeuwse gemeenten en via de
matchingsregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit', dat culturele
instellingen een beleid voeren gericht op educatie en
participatie van de jeugd en met een op de kerndoelen
afgestemd aanbod voor de Zeeuwse basisscholen.

a.

Aan Scoop hebben wij via prestatieafspraken opdracht gegeven
jaarlijks de voortgan q van voornoemde reqeling te monitoren.
We bevorderen dat culturele instellingen een beleid voeren
gericht op educatie en participatie van de jeugd met daarbij een
afgestemd ondersteunings- en activiteitenaanbod voor de
Zeeuwse scholen voor voortgezet en hoger onderwijs.

b.

Uitkomsten monitoring Scoop.

a.

De regionale centra voor cultuureducatie realiseren
samen met Scoop, SCEZ en ZB (opdracht via
prestatieafspraken) een afgestemd ondersteunings- en
activiteitenaanbod voor het voortgezet en hoger
onderwijs.

prestatieafspraken).

b.

Via ondersteuning van HZ-cult zetten wij in op de relatie
binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

b.

Realisatie relatie binnen- en buitenschoolse
cultuureducatie.

c.

Aan Scoop hebben wij via prestatieafspraken opdracht gegeven
jaarlijks de voortgang van voornoemde aanbod en activiteiten,
inclusief HZ-cult te monitoren.
Ondersteuning Jeugd Theater School Zeeland (JTSZ),
Kamerorkest ly en Het Bedrijf is vanaf 2014 onderdeel van
cultuureducatie.

c.

Uitkomsten monitoring Scoop.

d.

Realisatie ondersteuning JTSZ, Kamerorkest Ty en
Het Bedrijf.

d.
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Kunsten inclusief grote culturele evenementen en festivals

Het overzicht is ingedeeld op basis van de speerpunten voor de kunsten uit de cultuurnota 2013-2015: festivals, (fusietrajecten) professionele kunsten en
talentontwikkeling amateurkunsten.

Acties 2014
1.

2.

Activiteit / aandachtsgebied
Festivals

Professionele Kunsten

Uitvoeringsprogramma cu!tuur 2014

Inzet
In de periode 2013-2015 subsidiéren we

Verwachte opbrengst
a.
Realisatie van de vijf festivals.

a.

Zeeland
Nazomerfestival (Theaterproductiehuis Zeelandia), Film by the
Se4, Festval van Zeeuwsch-Vlaanderen, Concert at Sea en het
Bevrijdingsfestival Zeeland. De korting op de festivals is per
2014 geeffectueerd.

b.

Op basis van uitkomsten van het Identity Matching traject met
Film by the Sea, samen met gelieerde instellingen en festivals
dienstverlening/producten opzetten die de economisch/
toeristische waarde van festivals versterkt en benut. Opzet &
start evenementenmonitoring in samenwerking met gelieerde
kenniscentra.

b.

Minimaal twee producten/vormen van dienstverlening
die waarde van festivals versterken en benutten.
Minimaal één festival heeft meegewerkt aan de pilot
evenementenmonitoring.

c.

Evaluatie wijzigingen doorvoeren in beschikkingen 2015 als
gevolg van de evaluatie uitwerking nieuwe subsidiebeleid, in
samenwerking met instellingen en subsidieloket.

c.

Indien nodig beschikkingen 2015 aanpassen.

a.

Subsidiéring van Theaterproductiehuis Zeelandia

a.

Zeelandia realiseert behalve het Nazomerfestival
minimaal één rondreizende professionele
theaterproductie.

b.

Subsidiéring Het Zeeuws Orkest

b.

Het Zeeuws Orkest realiseert minimaal tweesymfonische concertseries.

c.

Subsidieringen Muziekpodium Zeeland (MPZ). Deze Iaatste kan
door uitvoering van de fusies een andere naam krijgen,
overeengekomen prestaties blijven gelijk.

d.

Subsidiering Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland (CBK)

-

Het MPZ realiseert ten minste 45 concerten,
waaronder oak eigen producties

d.

.Vastgestelde beschikking. Hierin zijn de onderstaande
prestatieafspraken opgenomen:
De ondersteuning van de dertien Zeeuwse
gemeenten op het terrein van de beeldende kunst
vormgeving en architectuur.
De organisatie en uitvoering van ten minste tien
activiteiten op het terrein van de beeldende kunst
vormgeving en architectuur.
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Activ,teit I aandachtsgebied

Inzet
Een aantal organisaties ontving in de cultuurnotaperiode 20092012 afzonderlijk subsidie voor de serieuze muziekprogrammering in het kader van MPZ+. Als de fusie van Stichting
Zeeuwse Concertzaal en MPZ doorgaat, start het daadwerkelijk samenvoegen in 2014. De organisaties krijgen in jeder
geval tot de fusie volbracht is, afzonderlijk subsidie uit de post
cultuur algemeen. Het betreft het Internationaal Jazzfestival
Middelburg, Podiumcommissie St. Jacobskerk en stichting
Kamermuziek Zeeland. Onderdeel van de fusie is het afspraken
maken met deze organisaties om per 2015 de financiéle
verantwoordelijkheid bij een organisatie onder te brengen.

e.

Verwachte opbrengst
e
Realisatie van het Jazzfestival Middelburg,
muziekprogrammering St Jacobskerk en
Kamermuziekfestival Middelburg.
Afspraken over de financiering van deze activiteiten na
totstandkom,ng fusie MPZ en Concertzaal.

Door gewijzigde financiéle omstandigheden is Vlissingen uit het
fusietraject van CBK Zeeland, Stichting Beeldende Kunst
Middelburg (SBKM) en Buro Beeldende Kunst Vlissingen. Dit
heeft als gevolg dat Buro BK in 2014 voor de laatste maal
provinciale subsidie krijgt. Middelburg bezint zich op een
mogelijk vervolg met alleen SBKM en CBK. Dit wachten wij af.

f.

Uiterlijk juli 2014 duidehjkheid over voortzetting traject
met alleen SBKM en CBK

In opdracht van ons college en de gemeente Middelburg zit het
MPZ in een fusietraject met stichting Zeeuwse Concertzaal

g.

Uiterlijk in juli 2014 is duidelijk of de fusie doorgang
vindt. Indien dit niet het geval is dan wordt de
subsidiéring van MPZ heroverwogen.

Evaluatie wïjzigingen doorvoeren in beschikkingen 2015 als
gevolg van de evaluatie uitwerking nieuwe subsidiebeleid, in
samenwerking met instellingen en subsidieloket.
Onze inzet bij de amateurkunsten concentreert zich op
(talent)ontwikkeling voor jongeren. Ondersteuning van andere
amateurkunstproducties en evenementen verloopt via de regioarrangementen. De komende jaren ligt de focus op trajecten gericht
op Pop en Film.

h.

Indien nodig beschikkingen 2015 aanpassen.

a.

Scoop is via de prestatieafspraken verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Kunstbende Zeeland.

a.

Realisatie van de Zeeuwse voorronde en
Jaarrondtraject van de Kunstbende.

b.

Scoop heeft via de prestatieafspraken de verantwoordelijkheid
voor het ontwikkeltraject pop met PopaanZee en Popsport als
provinciale trekkers en in afstemming met de regionale
bandtalentprojecten (onderdeel regioarrangementen).

b.

Realisatie van de projecten PopaanZee, Popsport,
bovenregionale finale van de regionale
bandtalentprojecten.

g.

naar één provinciale organisatie voor serieuze muziek.
h.

3.

Talentontwikkeling amateurkunsten

Uitvoeringsprogramma cultuur 2014
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Activiteit I aandachtsgebied

4.

Activiteiten in overgang naar nieuwe
organisaties/financiering/vervallen
subsidies

Inzet
c.

CAVAK en Scoop delen de verantwoordelijkheid voor
ontwikkeltraject film. CAVAK voor inhoudelijkmnanciéle
aansturing van FilmStarZ en samen met Scoop wordt gezorgd
voor de uitvoering en voor de verbreding van FilmStarz
(instap/doorgroei niveaus).

d.

Met het oog op in de toekomst uit te werken trajecten in andere
disciplines behouden de Dansdroom (uitvoering Danzee),
stichting Dansz, het Zeeuws Jeugdorkest en het
Eenakterfestival (uitvoering ZCA) ondersteuning.
In 2013 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
Eddy Christiani Award (ECA) overgegaan van Scoop naar een
private stichting. Duidelijk moet worden of ECA in Zeeland blijft.
Athankelijk daarvan voIgt besluit over ondersteuning.

a.

b.

Indien nodig athandeling bezwaren op de negatieve
beschikkingen uit nov 013 voor KNFM, Zeeuws Seniorenorkest,
Delta Brassband, Stichting Jong Zeeuws Talent.

Verwachte opbrengst
c.

Realisatie van Filmstarz. Daarnaast zijn de eerste
activiteiten gericht op instap/doorgroei gestart.
Intensiteit daarvan is afhankelijk van toekenningen van
het Fonds Cultuur Participatie en VSB Fonds.

d.

Realisatie van Dansdroom, van concertserie en
studieweekend Zeeuws Jeugdorkest, van de
talentontwikkeling jongerengroep van Dansz en van
het Eenakterfestival.
Duidelìjkheid over toekomst Eddy Christiani Award in
Zeeland en de ondersteuning daarvan.

a.

b.

Afhandeling eventuele bezwaren.

Media
l-let provinciaal beleid op het gebied van media beperkt zich op grond van de Mediawet tot een bekostigingsrelatie met Omroep Zeeland zander dat wij
hieraan inhoudelijke voorwaarden mogen stellen. In 2013 is duidelijk geworden dat het Rijk door recentralisatie vanaf 2014 de verantwoordelijkheid voor de
regionale omroepen overneemt. Welke consequenties dit heeft voor de regionale nieuwsvoorziening in Zeeland (en andere provincies) zal in de loop van
2014 meer duidelijk worden.
Vanaf 1 januari 2013 is in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland het Documentairefonds Zeeland ingesteld (hierin participeren ook
Omroep Zeeland en Film by the Sea als platform voor eerste vertoning). Het eerder in samenwerking met het Puins Bernhard Cultuurfonds Zeeland ingestelde
Publicatiefonds Zeeland zetten wij in de nieuwe cultuurperiode voort.

Acties 2014
Activiteit I aandachtsgebied

Inzet

1.

Omroep Zeeland

a.

2.

Documentairefonds Zeeland

a.

3.

Publicatiefonds

a.
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We pleiten in IPO verband in het kader van de voorgenomen
recentralisatie bij het Rijk voor behoud van een goede en
onathankelijke regionale nieuwsvoorzienin g voor Zeeland.
Wij stemmen regelmatig af met het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Omroep Zeeland en Film by the Sea over de te
realiseren documentaires en vertoning daarvan.
Uitvoering hebben wij onder overeengekomen voorwaarden
neergelegd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Verwachte opbrengst
a.

Een goede en onafhankelijke regionale nieuwsvoorziening voor Zeeland.

a.

Realisatie van twee documentaires over Zeeland.

a.

Realisatie van acht publicaties over Zeeland.
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Regioarrangementen

De samenhang en afstemming met het gemeentelijke cultuurbeleid is in de cultuurperiode 2009-2012 in gang gezet via de regionale kunstenarrangementen.
Gezamenlijke ambitie is deze samenwerking verder te intensiveren en de kunstenarrangementen uit te breiden tot meerjarige cultuur-brede afspraken.

Acties 2014
Activiteit I aandachtsgebied
Regioarrangementen
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Verwachte opbrengst

Inzet
a.

In samenwerking met de gemeenten hebben we in 2013 de

huidige kunstenarrangement uitgebreid naar cultuurarrangementen met naast kunsten ook afspraken over
bibliotheekwerk, cultuureducatie en cultureel erfgoed. In
2014 geven we hier uitvoering aan.

a

Nieuw convenant cultuur provincie en Zeeuwse
gemeenten 2014-2015 zijn voor 2014 uttgevoerd
en geevalueerd (ondersteuning samen met de
gemeenten van zo'n 60 activiteiten, verdeeld over
de drie reglo's).
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3. Financieel
Bibliotheekwerk

overzicht cultuur 2014
Kunsten
I

Zeeuwse Bibliotheek

4 284 512

Totaal

4.284.512

Productiehuis Zeelandia

495.000

Film by the Sea

117.500

Concert at Sea

53.750

Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen

44.000

Bevrijdingsfestival Zeeland

29.250

I

Cultureel Erfgoed
Stoomtrein Goes-Borsele

35..700

Gilde van Vrijwillige molenaars

1.000

Muziekpodium Zeeland+

401.745

Stichting monument Middelburg

2.500

Het Zeeuws Orkest

204.000

Platform Maritiem Erfgoed Zeeland

6.000

CBK

292.475

Werkgroep lndustrieel Erfgoed Zeeland

2.000

Poptrajecten

60.000

Stichting Bunkerbehoud Zeeland

1

500

FilmstarZ

30.000

Volkssterrenwacht

1

500

Kunstbende

20.000
15.000

Streekdrachten Zeeland

1.000

Zeeuws Jeugdorkest

Werkgroep Cultuurhistorie KZGW

3.000

Stichting Dansz

5.000

Verenigtng De Zeeuwse Molen

3.000

Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (Eenakterfestival)

5.000

Bond Heemschut afdeling Zeeland

1.500

Stichting Danzee (Dansdroom)

Boerderijenstichting Zeeland

3.500

Totaal

Vereniging Zeeuwse Musea

5.000

Zeeuwse Ver. Dialectonderzoek

6.000

5.000
1.777.720

Cultuureducatie

Woordenboek Vlaamse Dialecten

13.000

programma cultuureducatie

299.200

Stichting Behoud Hoogaars

14.500

Totaal

299.200

Kerkje Ellesdiek

2 000

Archeologische werkgemeenschap afd. Zeeland

2 500

Media

Stichting Werkend Trekpaard Zeeland

2.500

Documentaire- en Publicatiefonds

50.000

Totaal

50.000

Restauratie rijksmonumenten
Overig (o.a. ROP, draaipremie molens, archeologie)
Kerk, Krimp en Kans (bijdrage Rijk)

Zeeuws Archief

1..366..500

200.056
100.000

Regioarrangementen

511.850

Regioarrangementen
Totaal

SCEZ

2.114.674

Zeeuws Museum

2.780.573

Totaal

7.181.353
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459.000
459.000

Cultuur algemeen
organisaties serieuze muziek/matchin g Europa/onvoorzien

21.616

Totaal

21.616
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Totaal Generaal
Bibhotheekwerk

4.284.512

Cultureel Erfgoed
Kunsten

7.181.353

Cultuureducatie
Media

Regioarrangementen
Cultuur Algemeen

Totaal

1.777.720

299.200
50.000

459.000
21.616

14.073.401

Nb. Door toepassing van de provinciale indexering 2013 en 2014 wijken de totalen af van de totalen zoals in de Provinciale Cultuurnota 2013-2015 zijn

vermeld.
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