
Conferentie	‘Cultuur	werkt	voor	de	Provincie!’	14	februari	2019.	Tijdens	de	vijf	Paviljoens	
(Deelsessies)	formuleerde	men	10	aanbevelingen	voor	het	overdrachtsdossier	voor	de	provincies.	
Deze	werden	direct	op	het	scherm	geprojecteerd	bij	het	afsluitende	plenaire	deel:		
 
 
De tien aanbevelingen voor het overdrachtsdossier 
 
Cultuurparticipatie en publieksbereik 

1. Kijk als provincie wat er al gebeurt, haal behoeften op en stimuleer gemeenten om 
witte vlekken te activeren. 

2. Maak bestuurlijk afspraken over matching om slagkracht en commitment ten aanzien 
van cultuurparticipatie te stimuleren.  

 
Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 

3. Provincie, ga in de geest van de omgevingswet, bij elke opgave kunst, cultuur en 
erfgoed integraal vanaf de eerste dag laten bijdragen. 

4. Neem als gedeputeerde en als Provinciale Staten gezamenlijk die integrale 
verantwoordelijkheid (dus niet alleen vanuit portefeuille kunst, cultuur en erfgoed). 

 
Vernieuwend besturen 

5. Provincie, positioneer je nú sterker op het gebied van kunst en erfgoed ten opzichte 
van gemeenten en Rijk, door te faciliteren, een wegwijzer te zijn en de regierol te 
pakken. Maak daarbij gebruik van het regioprofiel en zoek het Rijk meer op. Maak 
concrete afspraken met gemeenten, neem zitting in (IPO-)werkgroepen en faciliteer 
netwerken. 

6. Provincie, betrek een brede vertegenwoordiging van cultuurmakers en publiek bij het 
maken van cultuurbeleid. 

 
Economische groei en imago 

7. Neem als provincie bewonerstrots (identiteit), visie en lef als uitgangspunt om te 
durven dromen en zo toerisme en economie te bevorderen. 

8. Voed de creatieve humuslaag, geef aandacht en investeer in ruimte en geld om 
kunst, cultuur en erfgoed beter te benutten. Dit draagt uiteindelijk bij aan meer 
toerisme en het bevordert de economie.  

 
Cultuur met de blik op Europa 

9. Zorg voor een stevige, goed gefundeerde culturele infrastructuur (inclusief Fair 
Practice Code). 

10. Formuleer, vanwege het belang van de verbinding tussen regio/provincie en Europa, 
een Europese agenda op alle niveaus en 

o Maak cultuur hier een integraal onderdeel van (zowel kunst als erfgoed) 
o Laat je daarbij inspireren door het Noord-Brabantse model. 

 
 
De conferentie ‘Cultuur werkt voor de Provincie’, op 14 februari 2019 in Theater Orpheus te Apeldoorn, werd 
georganiseerd door het LKCA en Kunsten ’92, en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, 
Fonds voor Cultuurparticipatie, de Raad van twaalf, NAPK en Cultuurconnectie. 


