
 
 
 
“Alle kunsten hebben een gemeenschappelijke band en zijn als het ware door 
bloedverwantschap met elkaar verbonden.” 
 
Cicero 
 
 
 
 
Amsterdam, 22 maart 2007 
 
 
Aan de leden van de Provinciale Staten,  
 
Nu de provinciale verkiezingen achter de rug zijn en de collegeprogramma’s voor 
Gedeputeerde Staten worden opgesteld, wil Kunsten ’92 graag hierbij uw aandacht vragen 
voor de verantwoordelijkheden van de provincies voor kunst en cultuur. Kunsten ’92, de 
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed waarvan een kleine 400 cultuurinstellingen lid zijn, 
zet zich in voor een bloeiend kunst- en cultuurklimaat en richt zich daarbij tot de landelijke en 
de regionale politiek. 
 
Zoals ‘Kiezen in cultuurbeleid’ aangeeft, vervullen de provincies een belangrijke  rol op het 
terrein van de ondersteuning van de regionale culturele infrastructuur, onder andere waar het 
amateurkunst, cultuureducatie, bibliotheken en erfgoed betreft. 
Voor amateurkunst en cultuureducatie biedt het aflopen van het Actieprogramma 
Cultuurbereik in 2008 nieuwe mogelijkheden, zoals ook de Raad van Twaalf aangeeft in de 
brief van 29 januari 2007. Wij steunen de Raad graag in zijn ambities daarin.  
 
Ook hebben provincies een grote verantwoordelijkheid voor een goede samenhang tussen 
gemeentelijk en landelijk beleid. Naast de toekomst van het Actieplan Cultuurbereik betreft 
het hier de afspraken met het Rijk in het kader van de Cultuurnota en om de toekomst van de 
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving.  
Kunsten ’92 komt hier te zijner tijd op terug, maar deelt alvast haar zorg met u omtrent de 
mogelijkheden voor kunstenaars en instellingen om in de eigen regio een culturele functie te 
vervullen. In een sector als de beeldende kunst zijn bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor 
kunstenaars steeds meer gecentraliseerd. Ook de ontwikkeling om subsidies te verbinden 
aan tijdelijke beleidsprioriteiten is niet altijd bevorderlijk voor het culturele klimaat op 
provinciaal niveau.  
 
Provincies vervullen tevens een zeer belangrijke rol bij behoud en ontwikkeling van ruimtelijke 
kwaliteit. Kunsten ’92 hoopt op een actieve en stimulerende inzet van de provincies bij het 
behoud van het buitengebied en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Kunsten ’92 pleit ervoor om bovenstaande taken op evenwichtige en integrale wijze uit te 
voeren. Belangrijke maatschappelijke en economische doelen  kunnen het best worden 
bereikt als er behalve bibliotheken, musea en goede educatieve voorzieningen, ook 
voldoende productie- en distributiemogelijkheden zijn op terreinen als film, dans, theater en 
beeldende kunst. Dan kan een uitdagend en inspirerend beleid wonderen verrichten.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de Vereniging Kunsten ’92 
 
 
 
 
Ad ’s-Gravesande 
voorzitter  


