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Geachte voorzitter,
Ter opvolging van toezegging nr. 105 en de vooraankondiging in de commissie BFW van 21 februari 2014,
ontvangt u hierbij een stand van zaken over de vorming van nieuwe organisaties voor beeldende kunst en
serieuze muziek. Deze trajecten zijn opgenomen in de nota P rovinciaal Cultuurbeleid 20132015. In de nota
is het volgende erover opgenomen:
Beeldende kunste n
Wij beperken onze re chtstre e kse inze t tot de subsidiëring van de nieuw te vormen organisatie BKV Ze e land
(werktitel) waarvan wij de oprichting voorzie n pe r 1 januari 2014. Eve nals bij de serieuze muzie k zijn alle
betrokken ove rhe de n e n de betreffende organisatie s CBK Zeeland, SBKM Midde lburg/de Vle e shal e n Cultuurwerf BK Vlissinge n e rvan doordronge n dat overeind houde n van de drie afzonde rlijke inste llinge n met
behoud van (inter-)nationale uitstraling én provinciale take n op langere te rmijn nie t moge lijk is. Van deze
nieuwe organisatie ve rwachte n wij dat ze met de gemeenten e n organisaties in de Oosterschelderegio e n
Zeeuws-Vlaanderen gaat same nwe rke n e n die nste n gaat ve rle ne n. Daarnaast ve rwachte n we van deze
nieuwe organisatie e e n bijdrage aan de (verdere ontwikke ling van de) creatieve industrie .
!

Serieuze muzie k*
In samenwerking me t de Walcherse ge me e nte n e n de besturen van de Stichting Muzie kpodium Ze e land en
de Stichting Zeeuwse Conce rtzaal wordt gewerkt aan de oprichting van een nieuwe organisatie per 1 januari
2014, met als werktitel het Muziekhuis Ze e land. Dit Muziekhuis zal ook huisvesting e n backoffice e n andere
facilitaire onde rste uning die ne n te bie de n aan het Zeeuws Orke st e n ande re muzie korganisatie s. He t is
nadrukkelijk de bedoeling dat deze organisatie me t en voor muziekorganisaties in de regio's Ooste rsche lde
en Zeeuws-Vlaanderen gaat we rke n.
*De term 'serieuze muziek' is een verzamelnaam voor verschillende muziekstijlen, ruwweg onder te verdelen
naar klassiek, jazz en nieuwe muziek.
Informatievoorziening tot nu toe
De omschreven trajecten zijn zelfs met relatief kleine betrokken organisaties nog complex gebleken. In de
loop van het najaar werd wel duidelijk dat de trajecten nog niet voltooid zouden zijn in 2013. Wij verwachtten
echter nog tot in december bij beide trajecten dat in het nieuwe jaar aan de volgende stap begonnen zou
worden. Op 17 december kwam de berichtgeving dat de gemeente Vlissingen zich terugtrok uit de samen
werking Beeldende Kunst (zie toelichting verderop in de brief) en was er ook bij de serieuze muziek een
onverwachte wending (zie toelichting eind van deze brief).
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Het besluit van Vlissingen werd op 17 december 2013 genomen door het college van B&W. Vervolgens had
u hierover geïnformeerd moeten worden op 17 januari 2014. Het voornemen was om u te informeren aan de
hand van het Uitvoeringsprogramma cultuur 2014 dat normaliter op die datum ter kennisname aangeboden
zou worden. Toen door de bezuinigingen het programma vertraging opliep, is er verzuimd u op een andere
wijze over het fusietraject BK te informeren. Omdat nog langer uitstel van het geven van informatie geen
optie was, is vanwege afwezigheid van de portefeuillehouder gekozen voor het doen van een vooraankondiging in de commissie van 21 februari jongstleden.
Aan die vooraankondiging was direct een melding over de serieuze muziek toegevoegd, omdat dit het eerstvolgende moment was waarop we u konden informeren over de nieuwe afspraken over traject serieuze muziek. Deze waren gemaakt tijdens een bestuurlijk overleg op 27 januari 2014. Het bij de melding aangekondigde vervolgoverleg op 26 februari is overigens uitgesteld.
Stand van Zaken traject Beeldende Kunst (BK)
Vlissingen heeft zich teruggetrokken uit samenwerking BK
Eind 2012 heeft adviesbureau BMC de opdracht gekregen samen met de drie betrokken BK-organisaties
een conceptbedrijfsplan op te stellen voor een nieuwe provinciale organisatie BK.
In een bestuurlijk overleg van 28 juni 2013 is het plan van BMC besproken door de gedeputeerde en de
betrokken wethouders. De conclusie uit dit bestuurlijk overleg was dat het plan van BMC nog niet voldoende
uitgewerkt was om voor te leggen voor besluitvorming. De afspraak werd gemaakt dat er aanvullende berekeningen gemaakt zouden worden voor de huisvesting en de bedrijfsvoering om tot een haalbaar plan te
komen. Deze aanvullingen zijn door terugtrekken van Vlissingen niet meer afgerond.
Gemeente Vlissingen heeft zich teruggetrokken vanwege de in het plan opgenomen financiële randvoorwaarden. Deze waren opgenomen met de bedoeling de nieuwe organisatie voldoende financiële zekerheid
mee te geven en een gezonde start te kunnen maken. Op 17 december 2013 heeft het college van B&W
uiteindelijk het standpunt ingenomen dat ze niet aan deze financiële randvoorwaarden kan voldoen. De bezuinigingsopgave waar zij nog voor 2016 voor komen te staan, maakt een herbezinning op de hele Vlissingse culturele infrastructuur noodzakelijk en daar willen ze Buro Beeldende Kunst niet bij voorbaat in een
uitzonderingspositie voor zetten.
Consequenties besluit Vlissingen voor CBK
Terugtrekking van gemeente Vlissingen heeft in deze cultuurnota periode geen gevolgen voor de subsidie
aan Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland (CBK). Zij geven een goede invulling aan hun prestatieafspraken, waaronder ook de dienstverlening aan de gemeenten. CBK is verder succesvol in het organiseren van
creatieve denkkracht op onderwerpen van wat ook wel 'de Zeeuwse agenda' te noemen valt. Denk aan Krot
of Kans of het Zoet/Zilt project. Daarnaast zijn ze actief betrokken bij ontwikkeling van in ieder geval één
landmark LAND IN ZEE!
Samenwerken SBKM en CBK; initiatief vanuit organisaties dan wel gemeente vereist.
Ons primair belang ligt bij borging taken CBK Zeeland en niet bij borging van de activiteiten van Stichting
Beeldende Kunst Middelburg. Deze stichting heeft als voornaamste functie het realiseren van beeldende
kunst presentaties met een (inter-)nationale uitstraling in met name de Vleeshal.
Wij zoeken een verdere samenwerking niet actief op, maar staan open voor initiatieven vanuit de beide organisaties (bij voorkeur) dan wel de gemeente Middelburg.
Stand van zaken traject muziekhuis
In bestuurlijk overleg van 27 januari 2014 kondigden de besturen van Muziekpodium Zeeland en Stichting
Zeeuwse Concertzaal aan dat zij overeenstemming hadden over de contouren voor de vorming van een
Muziekhuis Zeeland. Wij zijn nu in afwachting van presentatie van de plannen. Aanvankelijk zou de presentatie plaatsvinden in het bestuurlijk overleg van 26 februari, maar de organisaties hebben enige vertraging en
er is verzocht de afspraak te verplaatsen.
Deze ontwikkeling volgt uit een traject afgelopen jaar met een extern adviseur. Het concept dat uit dit traject
voortkwam leidde ertoe dat beide besturen de uitgangspunten voor de totstandkoming van het Muziekhuis
nog eens heroverwogen. Zij kwamen tot de conclusie dat zij niet langer alle uitgangspunten waar het conceptplan op gebaseerd was, ondersteunden en dat zij sneller met zijn tweeën tot een haalbaar alternatief
konden komen.
Voor de zomer uitsluitsel
Bij de vorming van een Muziekhuis Zeeland zijn ook de activiteiten en evenementen van enkele andere organisaties betrokken; Jazzfestival Middelburg, Stichting Muziek en Monument en het Kamermuziekfestival
(zie ook Uitvoeringsprogramma cultuur 2014, punt 2e). De middelen die zij nu nog krijgen in het kader van
de overgang naar een nieuwe situatie, zijn per 2015 niet langer beschikbaar. De subsidies serieuze muziek
dienen daarom voor 2015 heroverwogen te worden.
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Het is daartoe cruciaal dat zo snel mogelijk duidelijk wordt of de plannen van MPZ en Concertzaal doorgang
kunnen vinden. Aangezien naast provincie ook gemeente Middelburg deze plannen moet accorderen, is in
het bestuurlijk overleg afgesproken dat er, rekening houdende met de gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk
1 juli 2014 uitsluitsel is over de vorming van een Muziekhuis Zeeland.
Informatievoorziening na deze brief
Tot zover de stand van zaken van beide trajecten. U wordt opnieuw geïnformeerd over het traject beeldende
kunst wanneer er sprake is van een nieuw initiatief vanuit de betrokken organisaties dan wel de gemeente.
Over het traject serieuze muziek ontvangt u uiterlijk in de commissie van 20 juni 2014 bericht over het al dan
niet halen van de deadline door de betrokkenen.
Hoogachtend,

Drs.

Polman, voorzitter

taris
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