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De Kunstraad heeft met belangstelling kennis genomen van de nieuwe concept cultuurnota 2017-
2020 van de gemeente Groningen.  
 
Extra cultuurbudget  
De Kunstraad is verheugd dat het college door een herschikking van middelen extra 
vernieuwingsgelden heeft weten te creëren om vier instellingen (Grafisch Centrum, GRID, 
Noordpool Orkest en Prime) waarover de Kunstraad positief adviseerde alsnog gedeeltelijk te 
kunnen ondersteunen. De ondersteuning is echter in de vorm van een incidentele bijdrage die 
jaarlijks mede in relatie tot andere aanvragers wordt beoordeeld.  
Het college geeft een onderbouwing op de genomen besluiten en de nadere informatie over de 
Cultuurpijlers. De Kunstraad zal de resultaten nauwlettend volgen om te bepalen of met de nieuwe 
beleidskeuzes voldoende wordt bijgedragen aan het behoud van een sterke culturele basis.  
 
Inhoudelijke monitoring 
De Kunstraad is positief over het verminderen van de bureaucratie en de meer inhoudelijke 
monitoring van het culturele veld. Wel valt op dat de Kunstraad geen rol krijgt in deze monitoring, 
in tegenstelling tot de wens van het culturele veld (zoals geformuleerd in de brief van Grand 
Futura, Het Houten Huis, Jonge Harten Festival, De Noorderlingen, Noorderzon, Simplon en Vera 
van 4 april 2016) en landelijke procedures bij de Raad voor Cultuur en de landelijke 
cultuurfondsen. De Kunstraad is van mening dat van de onafhankelijke en inhoudelijke expertise 
van de Kunstraad gebruik gemaakt dient te worden. Gemeente, provincie en Kunstraad zouden in 
de monitoring gezamenlijk kunnen en moeten optrekken.  
 
Noorderlicht  
De Kunstraad zal de verdere ontwikkelingen rond Noorderlicht nauwgezet volgen. Noorderlicht is 
een onderscheidend en belangrijk internationaal podium voor de fotografie. Naast de lobby richting 
het Rijk zouden gemeente en provincie ook zelf in financiële zin moeten aantonen dat dit podium 
hen iets waard is.  
 
Amateurs 
De Kunstraad heeft de afgelopen periode met de politiek en amateurkunstverenigingen gesproken 
over de ondersteuning van amateurs. Initiatieven als ZingZing zijn hieruit weer opgepakt. De 
Kunstraad onderschrijft het voornemen om de mogelijkheden te onderzoeken om de 
organisatorische drempels voor amateurverenigingen om op te treden in de openbare ruimte en De 
Oosterpoort en Stadsschouwburg op te heffen. We gaan graag verder met de gemeente en het 
amateurveld in gesprek om de subsidieregelingen goed aan te laten sluiten.  
 
Samen optrekken 
Gemeente en provincie voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de 
gedeelde strategieën. Dit is vertaald in een gezamenlijk voorstel voor de subsidiëring van de 
instellingen, de inzet van het Cultuurpijlerbudget en de bijdrage aan het programma We The North. 
Ook de inzet van de incidentele middelen willen beide partijen zoveel mogelijk op elkaar 
afstemmen. De Kunstraad spreekt de wens uit dat hiervoor optimaal gebruik wordt gemaakt van 
de Kunstraad, die immers tien jaar geleden met dit doel in ingericht: één subsidieloket voor het 
culturele veld. 
  
Vervolg 
Op 8 november a.s. heeft het culturele veld tijdens een hoorzitting de mogelijkheid om op de 
concept cultuurnota te reageren. Daarna vindt de behandeling plaats in de raadscommissie en 
gemeenteraad.  
 
Noot voor de pers, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u bellen met Ebrien den 
Engelsman, directeur. Telefoon 050 360 3141 / 06 2535 5060.  


