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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

5 februari 2019 

Ons kenmerk 

C2238875/4470493  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

I.J.P.A. (Inge) Verdonschot 

Telefoon 

(073) 680 84 06 
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iverdonschot@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 21 januari 2019, ingekomen op 22 januari 2019, heeft u namens 

de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Voorafgaand aan de beantwoording merken wij het volgende op. Uw vragen 

over de philharmonie zuidnederland baseert u op een artikel in het Eindhovens 

Dagblad van zaterdag 19 januari 2019. Wij hechten er echter aan u erop te 

wijzen dat Gedeputeerde Swinkels de vragen betreffende Meer Muziek in de 

Klas reeds heeft beantwoord in het woordvoerdersoverleg van 18 januari 2019 

naar aanleiding van vragen van de fractie van D66. In de themabijeenkomst 

van diezelfde ochtend heeft Gedeputeerde Swinkels tevens melding gemaakt 

van het besluit van philharmonie zuidnederland om haar cultuureducatie 

activiteiten in de maanden september 2019 t/m december 2019 stop te zetten. 

Het artikel waar u naar verwijst is naar aanleiding van die bijeenkomst 

geschreven. In die bijeenkomst heeft de heer Deryckere Gedeputeerde Swinkels 

verzocht om een schriftelijke reactie. Die notitie heeft u via Memo Gedeputeerde 

d.d. 23 januari 2019 ontvangen.  

Zoals reeds door Gedeputeerde Swinkels gemeld, heeft op 1 februari jl. een 

constructief gesprek plaatsgevonden met de Raad van Toezicht en intendant van 

philharmonie zuidnederland. 

 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt. 

 

1.  Had u rekening gehouden met dit besluit van de Philharmonie 
Zuidnederland? 
Antwoord: Nee, zie het hetgeen Gedeputeerde Swinkels reeds gemeld heeft 

tijdens de themabijeenkomst.  

 

2. Het orkest schrapt per september 2019 alle educatieve projecten. Is dit de 
maatschappelijk gewenste ontwikkeling die u met de korting op de jaarlijkse 

https://www.brabant.nl/download?col=bestact&qvi=1118243
https://www.brabant.nl/download?col=bestact&qvi=1118243
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bijdrage van de provincie voor ogen had? 
Antwoord: Nee, wij willen investeren in een meer evenwichtige, gevarieerde en 

stevige klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening die past bij 

het Brabantse profiel. In ons besluit van 11 juli 2017 hebben wij dat ook 

benadrukt. Voor meer achtergrond verwijzen we u naar de eerdergenoemde 

memo van 23 januari 2019.  

 

3. Beschouwt de provincie Noord-Brabant zich als mede-eigenaar van de 
Philharmonie Zuidnederland of als klant? 
Antwoord: Geen van beiden. 

 

4. Wat betekent dat in uw ogen voor uw rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden jegens het orkest? 
Antwoord: Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 3. 

 

5. De half miljoen euro die de provincie weghaalde bij de Philharmonie 
Zuidnederland is terechtgekomen in een fonds is gericht op het ‘verbreden’ en 
‘vernieuwen’ van symfonische muziek. 
a. Hoeveel Brabanders verwacht u in 2019 met dit fonds te bereiken? 
b. Hoeveel Brabantse kinderen in de leeftijd tot 18 jaar verwacht u in 2019 met 
dit fonds te bereiken en via dit fonds kennis te laten maken met symfonische 
muziek? 
Antwoord: In tegenstelling tot hetgeen u veronderstelt is er geen sprake van een 

fonds. Over de tussentijdse resultaten van de werkzaamheden van de arrangeur 

bent u op 28 september 2018 geïnformeerd en de actuele stand van zaken kunt 

u hier lezen. 

 

6. Bent u bekend met het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal? 
Antwoord: Ja, zie ook de inbreng van Gedeputeerde Swinkels tijdens het 

woordvoerdersoverleg.  

 

7. Hebt u wel eens overwogen om hier als provincie in te participeren? 
Antwoord: Ja, wij hebben diverse malen met Meer Muziek in de Klas 

gesproken. 

 

8. Wat zijn overwegingen geweest om dit wel/niet te doen? 
Antwoord: De overwegingen zijn terug te luisteren op de band het 

woordvoerdersoverleg. In aanvulling daarop zien wij nu geen aanleiding voor 

een apart convenant voor het specifieke discipline muziek, aangezien dit ten 

koste kan gaan van de investeringen en uitvoering van ons huidige beleid 

waarbij scholen breed ondersteund worden in cultuureducatie. 

 

9. Zijn u andere initiatieven bekend, binnen en buiten onze provincie, gericht op 
het structureel stimuleren van (muziek)onderwijs bij kinderen/jongeren? Indien ja, 
welke? 
Antwoord: Het is in Nederland gebruikelijk structureel onderwijs aan kinderen en 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=892691
https://www.brabant.nl/download?col=bestact&qvi=909736
https://brabantnl.preview.instantmagazine.com/publicaties/arrangeur/cover/
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jongeren te stimuleren. Inzoomend op muziekonderwijs zijn ons diverse andere 

initiatieven bekend. Wij noemen twee voorbeelden: zo subsidiëren wij het 

Prinses Christina Concours die de Classic Express heeft, een rijdende concertzaal 

waarin prijswinnaars van het Prinses Christina Concours jonge kinderen laten 

kennismaken met klassieke muziek. Buiten onze provincie is er het voorbeeld van 

de Rijdende Popschool in Groningen en Drenthe.  

Het meest structurele en duurzame voorbeeld is echter Cultuureducatie met 

Kwaliteit, waar Brabant met het succesvolle instrument van ‘De Cultuur Loper’ 
vorm aan geeft. Hier doen momenteel 329 Brabantse scholen aan mee. Uit de 

tussentijdse evaluatie blijkt dat 98% van de deelnemende scholen ook expliciet 

het onderdeel muziek hebben opgenomen. De aanpak van De Cultuur Loper 

wordt ook uitgerold op diverse plekken in Limburg, Zeeland, Overijssel en 

Noord- en Zuid-Holland.  

In onze provincie doen 52 gemeenten mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 


