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Geachte voorzitter/leden,

.Hierbij informeren wij u over de totstandkoming van het nieuwe cultuurbeleid voor de
periode 2021-2024. Eind 2020 loopt de huidige cultuurnota 'De verbeelding van
Drenthe, Cultuurnota 2017-2020' af. Cultuur is een kerntaak van de provincie. Een
taak die de provincie Drenthe al tientallen jaren met verve heeft uitgevoerd, veelal in
vruchtbare verbinding met ruimtelijke, sociale en economische ontwikkelingen.

Uitgangspunt voor de nieuwe cultuurnota is het borgen van continulTeit, maar met
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, thema's en accenten. De input van het culturele
veld, de Drentse gemeenten, het Rijk en andere betrokkenen nemen wij mee in onze
voorbereiding. Voorbeeld is het boekje'Het goud van Drenthe'. Deze publicatie,
waarin de ambities van de Drentse cultuurmakers staan beschreven, is ons in juni
2019 door Kunst & Cultuur Drenthe aangeboden en op 3 juli 2019 met uw Staten
gedeeld.

Wij streven naar een cultuurnota met een inspirerende visie, ambitieuze doelstellingen
en heldere kaders met daaronder programma's met een relatief open agenda. Dit
geeft ruimte voor interactieve beleidsvorming, co-creatie en het kunnen anticiperen op
ontwikkelingen tijdens de looptijd van de nieuwe cultuurnota.

Bij de totstandkoming van cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 willen wij graag
met de woordvoerders cultuur in gesprek.
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Dit zalformeelop drie momenten zijn, namelijk:
. btj de start van het proces (informatieve bijeenkomst vierde kwartaal 2019)
. bü de inspraak op de conceptnota (eerste/tweede kwartaal 2020)
. bij de vaststelling van de nota fiuni/juli 2020)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

md/coll


