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Onderwerp: Steun culturele basisinfrastructuur (BlS) Noord-Nederland

Geachte voorzitter/leden,

ln de Voorjaarsnota van 2011 hebt u besloten om € 150.000,-- per jaar voor de ko-
mende cultuurbeleidperiode te reserveren voor mogel¡jke reparatie van de culturele
basisinfrastructuur (BlS) in Noord-Nederland. Deze middelen zouden ingezet kunnen
worden wanneer de in 2011 aangekondigde rijksbezuinigingen op de podiumkunsten,

musea en beeldende kunst grote nadelige gevolgen zou krijgen voor de noordelijke
BIS.

lnmiddels is duidelijk welke instellingen in het Noorden in aanmerking komen voor
rijkssubsidies in de periode 2013-2016. De PeerGrouP krijgt opnieuw een vergelijk-
baar bedrag (€ 393.750,-- per jaar) van het landelijk fonds. Belangrijkste verliezers zijn
Noord Nederlands Dans, Citadel, Grand Theatre, Opera Spanga, Jonge Harten festi-
val en FiveGreatGuitars (allen geen subsidie meer).
Noorderlicht krijgt € 3 ton minder subsidie, waardoor haar voortbestaan in gevaar
komt.

Guy & Roni krijgt alleen fondssubsidie maar kan blijven bestaan.
NNO blijft in de BlS, maar moet ook fors bezuinigingen (circa € I ton).

Gevolg voor Drenthe is dat wij in de komende jaren vooral minder aanbod in en vlakbij
Drenthe hebben op terrein van dans, jeugdtheater (het nieuwe Groninger gezelschap

Houten Huis heeft tijd nodig om zich te vestigen en te ontwikkelen), productie- en
talentontwikkeling, fotomanifestaties en klassieke muziek.

ln de afgelopen twee beleidsperiodes is door de vijf noordelijke overheden jaarlijks

€ 76.000,-- per overheid als extra steun ingezet voor de noordelijke BlS. Ook voor de
komende periode hebben de drie noordelijke provincie een principeafspraak om dit



2

bedrag te reserveren voor eventuele reparatie van de BlS. Daarbij was het niet de
intentie om alle gaten te dichten die het Rijk laat vallen, maar wel om onmisbare on-
derdelen in het aanbod te steunen. Al eerder is de bestuurlijke afspraak gemaakt om

het NNO met alle vijf overheden (provincies + Groningen en Leeuwarden) te blijven
ondersteunen met ieder een minimale bijdrage van € 20.000,- jaarlijks. Voor het res-
terende bedrag (4 x € 56.000,-- per overheid) waren nog geen harde afspraken ge-

maakt.
ln overleg met de drie noordelijke provincies is de optie besproken dat de provincie

Groningen dit extra bedrag inzet op instellingen als Noorderlicht, FiveGreatGuitars en
Guy & Roni en dat de provincie Drenthe mogelijk extra steun aan Noorderlicht en
NNO voor haar rekening neem. Met als doel dat deze instellingen, zij het met minder
ambities, kunnen blijven voortbestaan.
Friesland zet daarvoor haar extra middelen in op Oerol, Leeuwarden doet dit ook voor
een aantal instellingen in deze stad en ook Groningen geeft extra steun aan meerdere
instellingen in de stad.

Drenthe heeft als randvooruvaarde voor mogelijke steun gesteld dat noordelijke instel-
lingen daadwerkelijk iets extra's doen voor en in Drenthe. Daarnaast heeft Drenthe
gekozen voor extra steun aan eigen Drentse instellingen die gevallen gaten in het
aanbod kunnen dichten. Om die reden heeft Drenthe (in uw vergadering van
14 november jl.) al besloten tot subsidiering van de PeerGroup, DJT de Reus, NIZNO
en ZIRR (locatietheater, jeugdtheater, jeugddans, talentontwikkeling). Wij gebruiken
hiervoor de VJN-201 1-middelen van € 150.000,-- per jaar die zijn versleuteld in het
podiumkunstenbudget in de nieuwe cultuurnota.

Het nieuwe besluit dat wij hebben genomen betreft de € 150.000,-- die ter beschikking
stond op de Begroting van 2012. Dit bedrag wordt als volgt ingezet:

€ 70.000,-- als projectsubsidie aan Noorderlicht, voor een fotomanifestatie die
specifiek op Drenthe is gericht en aansluit op een in het oog springende ge-
biedsontwikkeling. Fotomanifestatie Noorderlicht zal voor de eerste keer in

Drenthe te zien zijn. De organisatie die zowel een galerie in de stad Groningen
kent en jaarlijks internationale fotomanifestaties organiseert in Groningen en
Leeuwarden, gaat met behulp van deze middelen een bijzondere fototentoon-
stelling organiseren in het gebied van de Drentse Veenkoloniën.
€ 80.000,-- als extra projectsubsidie aan het NNO, waarvoor het orkest een
drietal bijzondere openluchtconcerten in Drenthe kan uitvoeren.

De projectplannen die deze instellingen hebben ingediend vullen wij aan met
€ 70.000,-- projectsubsidies. Samen met het bedrag uit2012 van € 150.000,- en de
€ 80.000,-- die al eerder toegezegd was aan het NNO komt het totaalbedrag op
€ 300.000,--, wat praktisch overeenkomt met het toegezegde bedrag per noordelijke
overheid van4 jaar x€76.000,-.

Daarmee komt Drenthe tegemoet aan de afspraken tussen de drie noordelijke provin-
cies en de steden Groningen en Leeuwarden om de door rijksbezuinigingen ontstane
nood enigszins te lenigen en het voortbestaan van de belangrijkste instellingen te
garanderen.
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