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Robbert van Heuven

Bezuinigingen dwingen de provincies 
tot scherpere keuzes op het gebied van 
cultuur beleid, maar er zijn grote regionale 
verschil len. De ene provincie wil economie 
en cultuur verbinden, de andere wil de 
regionale identiteit versterken, vertellen 
de gedeputeerden van Limburg, Noord-
Holland en Utrecht.

Faciliteren, verbinden e
en regisseren
Verschillende visies in provincies
op cultuurbeleide

anjager, regisseur, verbinder. Wie de 
cultuur  nota’s van de diverse provincies 

erop naslaat, wordt op elke bladzijde met deze 
termen om de oren geslagen. Geld voor cultuur 
is er in de provincies steeds minder, en dus pro-
beren provinciebestuurders hun culturele taken 
goedkoper uit te voeren en zich te beper ken in 
het aantal culturele taken dat ze op zich nemen. 
Maar er zijn grote regionale verschillen. Waar 
Noord-Holland en Zuid-Holland hun culturele 
taken tot het absolute minimum terugbrachten, 
werd er in Noord-Brabant en Limburg niet 
bezuinigd.

Ook de provincie Utrecht kortte zijn cultuur-
budget, van 30 naar 20 miljoen euro, vertelt 
gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks), 
waarbij onder andere de subsidiëring van een 
aantal cultuurinstellingen sneuvelde. ‘In Utrecht 
was een aantal jaar fl ink geïnvesteerd in de 
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onder de rivieren is er geen een. Bij het Rijks-
museum klotst het geld tegen de plinten en 
bij het Maastrichtse Bonnefanten moeten ze 
bedelen bij de BankGiro Loterij.’ Het Rijk 
investeert niet in de culturele infrastructuur 
in het zuiden, de gemeenten hebben het geld 
niet, dus zal de provincie het moeten doen, vindt 
hij. ‘De kwaliteit van het aanbod legitimeert 
dat. De Jan Van Eyck Academie, die staat wereld-
wijd hoog aangeschreven. De toneel academie 
van Maastricht is de beste toneel school van 
Nederland. Dat verdient onze ondersteuning.’ 

In Noord-Holland en Utrecht bracht men de 
culturele taken en kosten terug door de rol van de 
provincie nadrukkelijk te verschuiven van fi nan-
cier naar verbinder. Sweet: ‘Ik vind het waarde-
voller dat we als provincie op andere manieren 
creativiteit stimuleren, dan dat we altijd maar 
weer met de subsidiepot klaar staan.’

podiumkunsten, ook door de provincie, maar 
daarna trokken alle overheden zich ineens deels 
weer terug. Dat vind ik heel pijnlijk. Maar het 
basisniveau is nog steeds goed.’ 

Noord-Holland bezuinigde eveneens. De 
grootste ingreep vond plaats op het gebied van 
cultuureducatie, wat Noord-Holland, als enige 
van de twaalf provincies, niet langer als kerntaak 
ziet. Plein C, de organisatie die in de provincie 
als makelaar fungeert tussen cultuurinstellingen 
en scholen, luidde de noodklok. Volgens cultuur-
gedeputeerde Elvira Sweet (PvdA) is de basis 
op het gebied van educatie stabiel. ‘Wij zeggen 
nu inderdaad heel rigide: onze bijdrage stopt. 
De eerste lijn is op orde. Mocht Plein C omval len,
dan zou dat pijnlijk zijn, want het is een grote 
organisatie met veel expertise. Maar gemeenten 
hebben op dat gebied ook een verantwoordelijk-
heid.’

Eerder stopte de provincie al met het fi nan-
cieren van losse cultuurinstellingen, omdat de 
provincie dat geen kerntaak meer vond.

Grote regionale verschillen
In Limburg zien ze dat toch anders, zegt gedepu-
teerde Ger Koopmans (CDA). De provincie 
ziet het ondersteunen van culturele instellingen, 
zoals Opera Zuid, Toneelgroep Maastricht 
en jeugdtheatergezelschap Het Laagland, juist 
wel als provinciale taak. Koopmans wijst als 
verklaring op de grote regionale verschillen. 
Noord-Holland en Utrecht kunnen makkelijk 
stoppen met het fi nancieren van instellingen, 
omdat de grote, kapitaalkrachtige steden van 
de Randstad die taak wel op zich nemen, zegt 
hij. ‘Stel dat Amsterdam daarmee zou stoppen, 
dan zou de pleuris uitbreken. Maar omdat 
Amsterdam dat nooit zal doen, kan de provincie 
de andere kant op gaan hangen.’ 

In zijn eigen provincie besloot de gemeente 
Maastricht fl ink te bezuinigen op cultuur, tot 
groot ongenoegen van Koopmans. Het is immers 
zijn provinciehoofdstad. ‘Ik moest het in de 
krant lezen. Een deel van de plannen is gedempt 
door de gemeenteraad. Maar ik heb toen wel 
gezegd: de provincie kan niet alle gaten opvullen 
die andere overheden laten vallen.’ 

Over andere overheden gesproken: Koopmans
kan zich behoorlijk kwaad maken over de blinde 
vlek die het Rijk heeft voor alles wat beneden de 
grote rivieren ligt. ‘Leiden heeft vier rijksmusea, 

La Cenerentola (Assepoester) door Opera Zuid (16 mei-2 juli 2015). 
Foto: Morten de Boer
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Cultuur is goed voor je 
vestigingsklimaat. Maar 
als dat je enige insteek is, 
is dat wel heel magertjes

van de provincie. Sweet: ‘Gemeenten hebben 
geen zin in en tijd voor zulke grote rapporten. 
Maar die bieden wel een goed handvat voor 
toeristische ondernemers en culturele instel lin-
gen: wie zijn onze bezoekers eigenlijk? Zo hoeft 
niet iedereen zelf het wiel uit te vinden.’

Ger Koopmans is kritisch over de neiging 
van andere provincies om gemeenten en andere 
partners van bovenaf te bestoken met kennis. 
‘Wie ben ik nou helemaal om anderen te ver tel-
len hoe iets moet? Ik heb een hekel aan onder-
zoeksbureaus. Ik laat het de sector liever zelf 
onderzoeken. Dat werkt beter en is goedkoper. 
Dat zou dus veel meer moeten gebeuren.’ 
Ook bij het schrijven van nieuw beleid betrekt 
Koopmans de sector daarom nadrukkelijk. 
‘Het pop- en erfgoedbeleid laat ik deels door de 
sector zelf schrijven. Zij zitten immers met hart 
en ziel in de cultuur. Ik daag mensen graag uit, 
jaag ze een beetje op. Zo kun je samen beleid 
tot stand brengen.’

Internationale uitstraling
Een andere manier waarop provincies met 
schaarse middelen nog iets aan cultuur proberen 
te doen, is door het onderwerp te verknopen 
met andere, vaak belangrijker geachte, kern-
taken van de provincie, zoals economie en infra-
structuur. Dat is een logische ontwikkeling, denkt
Sweet: ‘Die integraliteit is nou specifi ek iets waar 
de provincie goed in is. Door cultuur te ver bin den
met economie en ruimtelijke ordening zijn 
nieuwe allianties mogelijk. Zo is restauratie van 
monumenten een provinciale cultuurtaak en dat 
raakt aan ruimtelijke ordening. Op het gebied 
van landschapsontwikkeling spelen molens, dijken
en stolpwoningen een rol, maar ze zijn ook de 
moeite waard om er een toeristische attractie 
van te maken.’ De provincie probeert dat te 
stimuleren door de restauratie van monumenten 
alleen te fi nancieren als ze ook voor het publiek 
toegankelijk zijn. Ook archeologie is een wette-
lijke provinciale taak met toeristische mogelijk-
heden. De provincie investeerde in een nieuw 
archeologisch kenniscentrum dat naast het 
uitvoeren van de verplichte archeologietaken 
ook toeristen moet gaan trekken. Sweet: ‘Zo 
koppel je cultuur, economie en toerisme tot iets 
met nationale en internationale uitstraling.’

Voor Pennarts had het koppelen van cultuur 
aan andere provincietaken nog een andere 

Als bovenregionale overheid kunnen ze die 
andere rol spelen door op verschillende dossiers 
gemeenten of andere partners om de tafel te 
krijgen. Pennarts: ‘Zo hebben wij een aantal 
erfgoedambities. Om die te kunnen waarmaken 
verbinden we partijen aan elkaar. Die partijen 
komen aan dezelfde tafel zitten, omdat wij ze 
dat vragen.’ Op het gebied van cultuureducatie 
bracht ze een aantal gemeenten bij elkaar om 
samen de kwaliteit ervan te verbeteren. ‘Je merkt
dat het gemeenten erg veel tijd en energie kost 
om gezamenlijk op te trekken. Daarom is het 
belangrijk dat de provincie die bovenlokale rol 
kan spelen.’ 

Gunnen
Datzelfde constateert Elvira Sweet. ‘Het kan 
als gemeente soms handiger zijn om met andere 
gemeenten op het gebied van de bibliotheek 
samen te werken, in plaats van de bibliotheek
te sluiten. Daar helpen we bij. In zo’n proces 
stop pen we geen geld, maar we faciliteren wel 
het gesprek.’ Hoe je die rol van facilitator en ver-
binder precies moet spelen, is soms nog zoeken, 
constateert de provincie Noord-Holland in een 
eigen evaluatie. Sweet: ‘Het is een rol die je 
gegund moet worden, die je moet verdienen. 
Gemeenten verwachten toch nog vaak dat je ze 
geld geeft.’

Dat de provincie Utrecht op het gebied van 
cultuur een hoop ambtelijke kennis in huis heeft, 
helpt bij het vinden van de nieuwe facilitaire rol, 
denkt Pennarts. ‘We stellen bijvoorbeeld mens-
kracht beschikbaar om instellingen te helpen die 
in de problemen zitten, zoals Huis Doorn. 
We denken met instellingen mee en zetten onze 
ambte lijke kennis en capaciteit daarvoor in.’ 

Ook Noord-Holland wil zijn instellingen, 
gemeenten en ondernemers ondersteunen met 
kennis. Daarom liet de provincie onderzoeken 
hoe het voorzieningenniveau ervoor staat en liet 
ze een leefstijlonderzoek doen naar de bezoekers
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belangrijke reden: politieke strategie. Pennarts: 
‘Niet iedereen in de provinciepolitiek ziet het 
belang van cultuur binnen de provincie. Voor 
sommige politieke partijen liggen cultuur en 
erfgoed lastig, terwijl zeker erfgoed nu juist bij 
uitstek een provinciale kerntaak is. Je moet echt 
knokken om daar structurele fi nanciering voor 
te vinden. Dat gaat bij de onderwerpen op het 
gebied van mobiliteit en infrastructuur een stuk 
makkelijker, hoewel dat over grotere bedragen 
gaat. Om dingen voor elkaar te krijgen, moet 
je cultuur dus aan andere zaken verknopen. 
Dat is dan maar zo.’

Limburgse identiteit
In Limburg kijken ze ook daar weer net iets 
anders tegenaan. Koopmans: ‘Natuurlijk zijn 
er regio nale verschillen tussen de provincies. 
Natuur lijk is cultuur ook goed voor je vestigings-
klimaat. Maar als dat je enige insteek op cultuur-
gebied is, is dat wel heel magertjes. Het begint 
met de intrinsieke waarde van kunst. Wat het 
voor het geluk en welbevinden van je inwoners 
kan betekenen. Als je het daarnaast nog aan iets 
anders kunt verbinden, dan moet je dat vooral 
doen.’

Vanuit die intrinsieke gedachte steunt de 
provincie een groot aantal koren, fanfares en 
harmo nieën. ‘Het verenigingsleven is heel 
belang    rijk hier. Er is één culturele vereniging op 
elke veertig Limburgers. Sommige verenigingen 
bedienen meer gemeenten en het is voor ons als 
provincie veel gemakkelijker om namens die 
vereniging bij al die gemeenten een bijdrage te 
regelen, dan voor die vereniging zelf.’ Zo draagt 
cultuur ook bij aan de Limburgse identiteit, 
denkt Koopmans. Juist daarom is het politieke 
draagvlak ervoor groter dan in het noorden. 
‘Er is geen Noord-Hollandse of Zuid-Hollandse 
identiteit. Maar er is wel een duidelijke Limburgse
identiteit. Onze politici zijn erg geneigd die 
identiteit te ondersteunen.’ •

La Cenerentola (Assepoester) door Opera Zuid (16 mei-2 juli 2015). 
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