VEELGESTELDE VRAGEN OVER CULTUUR IN HET BESTUURSAKKOORD 2020-2023
Vraag 1:
Stopt de provincie met cultuur?
Antwoord:
Nee. Dit provinciebestuur steekt in de periode 2020-2023 ongeveer € 120 miljoen in cultuur en
sport en € 70 miljoen in erfgoed. Een aanzienlijk deel daarvan gaat rechtstreeks naar
cultuurmakers en amateurkunst. Net zoals dat in de afgelopen jaren het geval was.
Vraag 2:
Waarom staat er in de begrotingstabel van het bestuursakkoord tussen 2023 en 2030 een
0?
Antwoord:
De provincie kent twee soorten geld: structureel geld waarmee langjarige taken en subsidies
worden betaald en incidenteel geld dat elke vier jaar door een nieuwe coalitie wordt verdeeld over
tijdelijke taken.
De 0 in de begrotingstabel gaat over incidenteel geld. In 2023 zijn er weer verkiezingen en start
een nieuwe coalitie, die dan op dat moment mag bepalen waar het incidentele geld naartoe gaat.
Dat zou dus ook naar cultuur kunnen gaan. De verkiezingen en coalitieonderhandelingen in 2023
gaan dat bepalen.
De coalitie VVD-FvD-CDA-LB beslist enkel over de periode 2020-2023. Gedurende die periode
besteedt deze coalitie (incidenteel) € 20 miljoen extra aan cultuur, sport en de vrijetijdseconomie.
Die drie samen heten in het bestuursakkoord ‘Vrije Tijd’.
Vraag 3:
Wat wordt in het bestuursakkoord bedoeld met ‘afbouw van subsidierelaties naar het
nieuwe normaal in 2023’?
Antwoord:
Hierover hebben de coalitiepartners heldere afspraken gemaakt. Die zijn terug te vinden op pag.
51 van het bestuursakkoord. Er wordt structureel (dus op lange termijn, te beginnen in 2023)
€ 7 miljoen bezuinigd op Vrije Tijd (cultuur, sport en vrijetijdseconomie samen).
In de tabel hieronder staat welke bedragen er nu structureel voor Vrije Tijd beschikbaar zijn en
waar vanaf 2023 € 7 miljoen op wordt bezuinigd. Dit zegt niks over incidenteel geld dat een
volgende coalitie zou kunnen vrijmaken.
Thema
Vrije Tijd
Cultuur
Samenleving
Sport
Totaal
Bezuiniging in 2023
Begroting elk jaar vanaf 2023 voor Vrije Tijd

Bedrag
€ 20,1 miljoen
€ 5,8 miljoen
€ 0,4 miljoen
€ 26,3 miljoen
€ -7,0 miljoen
€ 19,3 miljoen
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De tabel laat zien dat in ‘het nieuwe normaal’, vanaf 2023, er structureel € 7 miljoen minder naar
Vrije Tijd gaat. Dan blijft er ongeveer € 19,3 miljoen over, die de provincie elk jaar voor de
thema’s onder Vrije Tijd kan uitgeven.
Daar kan, als een nieuwe coalitie dat wil, incidenteel geld (geld voor een periode van vier jaar)
bijkomen.
De nieuwe coalitie VVD-FvD-CDA-LB heeft drie jaar de tijd om te bepalen waar precies € 7
miljoen op moet worden bezuinigd. Het college gaat daarover in gesprek met alle betrokkenen in
de diverse sectoren en met de politieke partijen in Provinciale Staten. Ook als CDA houden we
natuurlijk een vinger aan de pols.
Vraag 4:
Vanwaar het nieuwe programma ‘Vrije Tijd’?
Antwoord:
Het nieuwe programma ‘Vrije Tijd’ is een combinatie van het oude programma Cultuur,
Samenleving & Sport mét vrijetijdseconomie dat voorheen onder de portefeuille Economie viel. Er
wordt dus een combinatie gemaakt tussen de aanjaagfunctie van de provincie, die cultuur en
sport mogelijk maakt, en de marketingfunctie (via Visit Brabant bijvoorbeeld).
Vraag 5:
Waarom gaat er minder geld naar Vrije Tijd?
Antwoord:
Brabant heeft in de afgelopen jaren heel veel geld kunnen uitgeven. Dit kon door de verkoop van
energiebedrijf Essent, waardoor de provincie miljarden euro’s extra geld kreeg. Dat extra geld is
op óf belegd in obligaties die door de lage rente weinig opleveren. Hierdoor moet de provincie in
2023 in totaal € 30 miljoen minder gaan uitgeven.
Doen we dat niet, dan ontstaat in 2025 een gat van € 60 miljoen in de provinciale begroting.
Drastische bezuinigingen op niet-wettelijke taken, zoals cultuur, zijn dan niet te voorkomen. Door
nu al € 30 miljoen te bezuinigen, voorkomen we dat gat in 2025 én kunnen we langjarig ook op
het gebied van cultuur flink actief blijven en investeren. Voor nu is er gekozen om € 10 miljoen te
bezuinigen op natuur, € 6 miljoen op mobiliteit en € 7 miljoen op vrije tijd. De overige € 7 miljoen
zal worden opgevangen in de andere onderdelen van de begroting.
Hebt u zelf nog vragen? Of wilt u iets anders kwijt?
Neemt u dan contact op met Statenlid Marcel Deryckere (mderyckere@psbrabant.nl).
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