Aan de leden van de vaste commissie
Voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
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2500 EA ‘S-GRAVENHAGE
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Geachte mevrouw, heer,
Met deze brief reageren wij als BrabantStad op de Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 van de minister
van OCW. We zijn blij met de voorgestelde vernieuwing en verbreding van het cultuurbeleid, de aandacht voor
design, waaronder het Futurelab design en technologie, en investeringen in cultuur. Wel maken we ons zorgen
over de financiering van het voorgestelde cultuurbeleid binnen de gestelde kaders.
BrabantStad is het samenwerkingsverband van provincie Noord-Brabant met daarin in het bijzonder en niet
beperkt tot gemeente Breda, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, gemeente ’s-Hertogenbosch en
gemeente Tilburg. Al een reeks van jaren werken we in dit verband aan de versterking van het culturele
klimaat. Dit heeft onlangs geresulteerd in het regioprofiel “Brabant maakt het: een innovatieve culturele regio
als geen ander”. Brabant is een provincie van makers, van verbinding, en van experiment en vernieuwing, met
name op het gebied van design en podiumkunsten. Op basis van deze pijlers werken we aan een bloeiende
culturele regio.
De uitgangspunten sluiten zeer goed aan bij het innovatieve profiel en de ambities in ons regioprofiel; landelijk
en regionaal beleid versterken elkaar. Ook juichen we het voornemen de arbeidspositie van makers middels
de Fair Practice Code te verbeteren toe.
Zoals we in ons regioprofiel beschreven, is het sterk samenhangende ecosysteem kenmerkend voor Brabant:
instellingen en makers gefinancierd vanuit de BIS, fondsen, of alleen de regio zijn hierin onlosmakelijk met
elkaar verbonden, zoals de makers en de podia. Deze verwevenheid is de basis van succes en groei. Echter,
in de voorgenomen financiële kaders wordt het budget van het Fonds Podiumkunsten verlaagd. Dat treft de
makers in sterke mate en belemmert innovatie en instroom van (jonge) makers uit verschillende disciplines.
We voorzien daarmee een verarming van het aanbod in onze regio en daarmee een grote aantasting van het
regionale culturele veld. Daarmee sluit het beleid niet aan bij de eerder in de kamer én door de minister
geformuleerde wens tot meer aandacht voor cultuur in de regio. We vragen aandacht voor deze mogelijke
gevolgen.

Met vriendelijke groet,
M. van der Sloot (gedeputeerde van o.a. Cultuur, Provincie Noord-Brabant)
M. de Bie (wethouder van oa. Cultuur, Breda)
M. List (wethouder van oa. Cultuur, Eindhoven)
A. Maas (wethouder van oa. Cultuur, Helmond)
M. van der Geld (wethouder van oa. Cultuur, ’s-Hertogenbosch)
M. Hendrickx (wethouder van oa. Cultuur, Tilburg)
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