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Cultuur en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan  
de Gelderse samenleving. Cultuur en erfgoed zijn bouwstenen 
voor ontwikkeling en bepalen mede de identiteit van Gelderland. 
Deze visie ligt ten grondslag aan het Programma cultuur 
en erfgoed 2013 - 2016 dat de uitgangspunten van handelen 
beschrijft voor de komende vier jaar. 

Een nieuwe aanpak voor een vitaal en levendig Gelderland,  
waar je wilt wonen, werken en recreëren. Ondernemende  
culturele instellingen, kunst die verrast en inspireert en  
erfgoed dat bijdraagt aan de schoonheid en ontwikkeling  
van onze provincie. Gelderland blijft cultuurprovincie!

 Annemieke Traag
 Gedeputeerde cultuur en erfgoed

Lees meer

http://www.youtube.com/embed/byWiVW2vccc


Rijk cultuurbezit
Gelderland heeft een rijk cultuurbezit. Mooie kastelen,  
buitenplaatsen, steden, stadjes en dorpen en veel natuur.  
Het Gelders Orkest, Introdans en Toneelgroep Oostpool behoren 
tot de topgezelschappen van Nederland. Kröller Müller Museum, 
het Openluchtmuseum en Paleis het Loo trekken toeristen en 
recreanten uit binnen- en buitenland. Natuur, cultuur en erfgoed 
zijn in Gelderland onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Enorme belangstelling
Een hoogwaardige culturele infrastructuur en een onderscheidende  
identiteit van de Gelderse regio’s, is een van de belangrijkste basis- 
voorwaarden voor economische bloei. Cultuur en erfgoed leveren  
zo een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving. We constateren 
bij inwoners, instellingen en gemeenten een enorme belangstelling  
voor de beleidsdoelen en ambities van de provincie op dit terrein.

Bouwstenen voor ontwikkeling
We zien cultuur en erfgoed als bouwstenen voor ontwikkeling. 
We koesteren de schatten van Gelderland, maar betuttelen niet. 
Talentontwikkeling en innovatie zijn sleutelwoorden van ons 
nieuwe beleid. Een andere verschuiving is die van subsidiëren 
naar professionaliseren. Samen aan hetzelfde doel werken vanuit  
de eigen taak en verantwoordelijkheid. Professioneel partnerschap  
noemen we dit. Als de provincie investeert, maken we duidelijke 
afspraken over tegenprestaties. We stellen de economische en 
maatschappelijke rendementen voor de Gelderse samenleving vast. 

Denken in kansen
In het Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland is afgesproken:  
“Wij geloven in de mogelijkheid van een positieve ontwikkeling 
van de samenleving. Niet je afkomst, maar je toekomst doet  
ertoe. We willen een frisse wind: we denken in kansen en niet  
in problemen, we willen doelgericht werken. De belangen en  
de behoeften van de burgers van Gelderland staan centraal.  
Een van de uitdagingen is: de samenleving meer betrekken bij  
het beleid. Dat betekent dat we van buiten naar binnen werken.” 

Cultuur en erfgoed

Sluit



 

Aanleiding

De komende beleidsperiode vanaf 2013 biedt nieuwe kansen.  
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. 

Lees meer



Fundamentele herijking van het beleid
De samenstelling van de bevolking is veranderd. Gelderland is over  
het geheel genomen veelkleuriger geworden, waarbij in sommige 
regio’s de vergrijzing niet zonder gevolgen blijft. De laatste jaren 
is duidelijk geworden dat economische tegenwind vroeg of laat 
leidt tot ingrijpende bezuinigingen in de publieke sector. 

Digitalisering is voor steeds meer mensen een vanzelfsprekend 
onderdeel van het leven en dus van de samenleving geworden. 
Anderen hebben meer moeite om aangesloten te blijven op  
de digitale snelweg. Al deze ontwikkelingen hebben direct of 
indirect gevolgen voor de manier waarop wij met onze cultuur  
en ons erfgoed omgaan. Daarom is ons beleid toe aan een 
fundamentele herijking. 

Minder middelen, scherpe keuzes
Met het Programma cultuur en erfgoed 2013 - 2016 geven we 
uitvoering aan het Coalitieakkoord 2011 - 2015. Hiermee doet een 
nieuwe werkwijze haar intrede: van buiten naar binnen werken. 

Door ombuigingen is in 2013 eenderde minder budget beschikbaar 
dan in de voorgaande jaren voor provinciaal cultuur- en 
erfgoedbeleid. Dit vraagt om scherpe keuzes. We hanteren  
geen kaasschaaf. 

Provinciale Staten hebben een andere visie op inzet van  
de middelen: er vindt een verschuiving plaats van subsidiërend 
naar ondernemend, investeren met inzet van revolverende gelden.

Aanleiding

Sluit



 Missie Overal in Gelderland kunnen inwoners en toeristen genieten 
van cultuur en erfgoed. In de steden is een bruisend aanbod 
en volle theaters. Ook buiten de steden weten de mensen de 
weg naar cultuur te vinden, in de eigen gemeente of in de grote 
stad. Overheden en kunstinstellingen werken ondernemend. 
Culturele instellingen wachten niet op een subsidiërende 
overheid, maar pakken zelf de handschoen op. Niet alleen om 
geld te verdienen maar ook als maatschappelijk ondernemer. 
Dit inspireert hun eigen creativiteit en die van anderen. 



 

Ambitie

Gelderland streeft een bloeiende culturele infrastructuur na. 
Hiermee bedoelen we het dynamische fijnmazige geheel  
van activiteiten, functies, instellingen en voorzieningen  
op het gebied van cultuur. Bij erfgoed gaat het om  
het duurzaam benutten van monumenten, archeologie  
en historisch landschap.

Lees meer



De provincie draagt bij aan: 
- de identiteit van Gelderland; 
- ondernemerschap van creatief talent; 
- innovatie van de culturele sector. 

Dit doet zij door in wisselwerking met Rijk, gemeenten en 
ondernemers programma’s te ontwikkelen met heldere 
plandoelen en zakelijke afspraken.

Cultureel ondernemerschap: wij willen bevorderen dat eigenaren, 
instellingen en organisaties in de culturele sector in staat zijn of 
met onze hulp in staat worden gesteld om zelf te investeren in 
cultuur en erfgoed. We stimuleren innovatie, talentontwikkeling 
en kwaliteitsverbetering.

Ambitie

Sluit



 

Rol provincie

Cultuur- en erfgoedbeleid is een provinciale kerntaak. Daarom 
investeert de provincie Gelderland in constructief partnerschap, 
in regionale identiteit, cultuur en erfgoed. 

Lees meer



 De provincie:
-  Als partner: van buiten naar binnen werken betekent een andere 

opstelling van de provincie. Cultuurbeleid realiseren we samen 
met andere overheden, sectoren en culturele instellingen.  
De cultuur- en erfgoedpacten zijn hiervan een voorbeeld.

-  Als regisseur: steeds vaker is het doelmatig wanneer de provincie  
het voortouw neemt. Afstemming met Europa; het werken aan 
een goede culturele infrastructuur.

-  Als financier: voorheen bestond de provinciale rol vooral uit  
het beschikbaar stellen van subsidies. Die tijd is voorbij. Voor en  
met het culturele veld ontwikkelen we nieuwe financierings-
strategieën. Natuurlijk blijven we investeren met geld, maar  
er zullen vaker opbrengsten terugvloeien naar de provincie.

-  Als makelaar en verbinder: het provinciale niveau leent zich  
uitstekend voor het leggen van verbindingen tussen instellingen,  
sectoren, tussen productie en presentatie en tussen toptalent, 
amateurs en professionals.

Grenzen aan provinciale rol
De provinciale rol kent ook grenzen. Niet voor alles wat we 
belangrijk vinden, nemen wij verantwoordelijkheid. De provincie  
is op het gebied van amateurkunst, vrijwilligersbeleid, participatie  
en instandhouding van kleinere monumenten alleen aan zet 
als gemeenten dit agenderen in de cultuur- en erfgoedpacten. 
Gemeenten zijn hiervoor primair verantwoordelijk. 

Ambassadeursrol
Als constructief partner denken wij mee, verbinden initiatieven, 
delen kennis en vervullen het ambassadeurschap binnen en buiten  
Gelderland. Daarnaast spannen wij ons in om Europese gelden  
te verwerven voor Gelderse cultuur en erfgoed. Dit betekent meer 
inzetten op samenwerken en het ontwikkelen van alternatieve 
financieringsstrategieën.

Rol provincie
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Partners

Lees meer



Samenwerking, partnerschap, interactief en integraal  
zijn de kernbegrippen voor de manier waarop wij ons beleid 
willen uitvoeren. 

Partners
Vanuit een heldere rol en een scherpe focus op onze doelen 
realiseren wij ons beleid met gemeenten, andere overheden 
en instellingen binnen en buiten de culturele sector. Integraal 
cultuurbeleid betekent samenwerking met de sectoren economie,  
energie, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en toerisme. Dit geldt  
zowel voor onze externe relaties als voor de interne samenwerking  
binnen de provinciale organisatie.

De Cultuur4daagse en de ronde tafelgesprekken voor ons nieuwe 
beleid zijn hiervan voorbeelden. Ook bij de uitvoering trekken 
wij samen op met onze partners. De eerste afspraken hiervoor 
zijn al gemaakt. De Gelderse gemeenten blijven onze belangrijke 
partners, waarmee wij de samenwerking versterken met  
de cultuur- en erfgoedpacten. 

Ontwikkelagenda omgevingsvisie Gelderland
Met de Contouren voor cultuur en erfgoed sluiten wij aan bij 
de uitgangspunten van de Ontwikkelagenda Omgevingsvisie 
Gelderland (www.gelderlandanders.nl). De uitvoering pakken 
wij op met onze partners in de regio. Uit de dialoogfase van 
de Structuurvisie komt naar voren dat alle regio’s cultuur 
beschouwen als een belangrijke bouwsteen voor ruimtelijke 
ontwikkeling en voor toerisme. De contouren sluiten hierop 
aan. Ook onze prioriteiten voor ons cultuur- en erfgoedbeleid 
versterken dit: herbestemming, landschap, erfgoed en 
vrijetijdseconomie. 

Voor het transitiejaar 2013 zijn onze partners voor het overgrote 
deel benoemd (zie laatste pagina). Voor de volgende jaren, 
kunnen we via de Subsidieregeling Meerjarenprogramma’s 
Gelderland onze partners benoemen en initiatieven honoreren.  
We vragen partijen uit Gelderland om ideeën in te dienen die  
ons kunnen helpen bij het realiseren van onze beleidsdoelen  
voor de periode 2013 - 2016. We leggen dus het initiatief meer  
bij het culturele veld.

Partners
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Drie programma’s Cultuur en Erfgoed

Gelderland heeft een bloeiende culturele infrastructuur.  
Die infrastructuur willen we behouden en verder ontwikkelen.

    Cultuur

    Erfgoed

    Cultuur- en erfgoedpact



Cultuur

Lees meer



Cultuur

Cultuur draagt bij aan de economische, ruimtelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van Gelderland. 

Het stimuleren en behouden van toptalent in Gelderland. 
Toptalenten zijn innovators en ambassadeurs van Gelderland, 
zowel voor de culturele als de ruimtelijke en economische sector. 
Cultuur voegt betekenis en dus waarde toe en draagt daarmee  
bij aan economische, ruimtelijke en persoonlijke ontwikkeling. 

De wisselwerking tussen makers en publiek, de wederzijdse 
beïnvloeding is belangrijk voor de provincie Gelderland.  
We verwachten van de instellingen dat zij zich optimaal verhouden 
tot hun omgeving: wat zijn de educatieve mogelijkheden, hoe 
kan gericht bijgedragen worden aan de regionale economie? 
Samenwerking is hierbij belangrijk. De provincie stimuleert dit. 

De culturele sector is breed. Ook de creatieve industrie hoort 
hierbij. Vormgevers, modeontwerpers, web- en game designers 
zijn voorbeelden van creatieve ondernemers die behoren tot  
de voorhoede van economische vernieuwers. Het gaat vrijwel 
altijd om kleine of middelgrote ondernemingen. Daarom is  
een goede koppeling met het midden- en kleinbedrijf belangrijk.  
Het bedrijfsleven kan zich laten inspireren door de creatieve 
sector en, andersom, startende creatieve ondernemers moeten 
kunnen profiteren van bestaande netwerken. 

Sluit



Erfgoed

Lees meer



Erfgoed

De erfgoedsector is ondernemend en innovatief. Erfgoed  
zorgt voor vitale steden en een aantrekkelijk ommeland. 

Een bijdrage leveren aan innovatie en cultureel ondernemerschap 
in de erfgoedsector voor vitale en aantrekkelijke steden en 
ommeland waar je wilt wonen, werken en recreëren. Kennis, 
kunde en kwaliteit zijn hiervoor basisvoorwaarden. Erfgoed 
genereert nieuwe economische kansen en is dus letterlijk waard 
om gekoesterd te worden.

Kostbare zorg
Investeren in ons erfgoed betekent ook investeren in werk-
gelegenheid in de de restauratiebouw bijvoorbeeld. De zorg voor 
ons erfgoed is kostbaar. Daarom zullen we, meer dan voorheen, 
keuzes moeten maken wat we wél en wat we niet doen.

Begrijpelijk en beleefbaar
Publieksbegeleiding in musea, bij voorstellingen, concerten en 
festivals, het overdragen van kennis over erfgoed bij toeristische 
plekken als kastelen en forten, oftewel het begrijpelijk en 
beleefbaar maken van de kunst en van de historie, vinden we 
belangrijk. We verwachten van samenwerkingspartners dat zij 
dit integreren in de marketingmix.

Vergroten zichtbaarheid
Erfgoed is een belangrijke pijler van ruimtelijke kwaliteit. 
Beeldende kunst en ontwerp kunnen erfgoed beter zichtbaar  
en beleefbaar maken en zo de kwaliteit van de leefomgeving 
versterken. Interactie en samenwerking met bewoners en  
andere belanghebbenden zijn hierbij van belang. Dit alles  
levert een bijdrage aan de identiteit van Gelderland en biedt 
tevens kansen voor de vrijetijdseconomie. De provincie neemt 
hierin een stimulerende rol. 

Bij plannen voor gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 
agenderen we de cultuurhistorische waarden in een vroeg stadium.

Sluit



Cultuur- en erfgoedpact
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Cultuur- en erfgoedpact

Bestuurlijk partnerschap met gemeenten zorgt voor culturele 
dynamiek in de Gelderse regio’s. Wij streven naar een professioneel 
partnerschap met alle Gelderse gemeenten. Dit willen we bereiken 
door het maken van meerjarige bestuurlijke afspraken over  
het gehele terrein van cultuur en erfgoed. Op deze wijze is 
er sprake van een optimale bundeling van bestuurskracht, 
continuïteit en borging van bereikte resultaten. Samen werken  
aan dezelfde doelen vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheid.  

We willen vraaggericht werken en leggen de nadruk  
op initiatieven vanuit het veld, inclusief de gemeenten.  
Er gaan meer middelen naar de uitvoering en minder  
naar de coördinatie van de ondersteunings-instellingen.

Regionale afspraken 
Het huidige regionale Cultuurpact wordt uitgebouwd tot een 
beleidsmatig Cultuur- en erfgoedpact. Dit bevat zowel afspraken 
op inhoud (bijvoorbeeld cultuureducatie, samenwerking met 
sociaal beleid), als op vorm (bijvoorbeeld procesafspraken met 
andere bestuurslagen en derden). Wij sluiten aan bij de regio-
indeling zoals die op andere beleidsterreinen gangbaar is.  
Tegelijk wordt in het kader van de bestuurlijke afspraken zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de regionale identiteiten. 
 
Bestaande internationale samenwerkingsprogramma’s  
(o.a. GrensWerte) worden gecontinueerd.

Sluit



Cultuur 

Podiumkunsten

Lees meer



Geen provincie buiten de Randstad bezit zo’n schat aan 
topinstellingen. Gelderland ondersteunt de rijksgefinancierde 
instellingen bij hun transitie van hoofdzakelijk gesubsidieerd 
naar hoofdzakelijk ondernemend voor een onderscheidend  
en concurrerend cultuuraanbod. 

Talentontwikkeling
De productiehuizen in Oost-Nederland vervullen een belangrijke 
rol in het ontdekken en begeleiden van jong talent naar succes.  
De provincie Gelderland hecht aan de keten in de podiumkunsten.  
Toptalent kan vervolgens een plek krijgen bij de Gelderse top-
instellingen of als ambassadeur voor Gelderland de wereld in gaan. 

Inspanning voor kwaliteit
Kwaliteit ontstaat niet vanzelf. Sterker nog: als je niets doet 
verdwijnt het. Het kost inspanning om bestaande kwaliteiten  
te behouden. Minstens zo moeilijk is het om nieuwe kwaliteiten 
te creëren. De professionele talentketen van ArtEZ via het 
productiehuis naar de topinstellingen houden we in Gelderland 
op vernieuwde wijze in stand. Het gaat om muziek, dans, theater 
en literatuur en alle mogelijke cross-overs.

Cultuur 

Podiumkunsten

SluitVolgende



Beoogde resultaten 
- Complete, compacte en concurrerende culturele infrastructuur.
- Realisatie van een hoogwaardig jeugdtheatergezelschap.
- Voorziening tot talentontwikkeling in Oost Nederland.

Partners en activiteiten
-  Ondersteuning bij ondernemende businessplannen  

van Gelderse culturele instellingen.
- Mogelijkheden onderzoeken voor behoud Kwatta (2013).
-  Ondersteuning talentontwikkeling theater, dans, literatuur 

en (pop)muziek met De Nieuwe Oost (2013-2016), onderzoek 
alternatieven (2013) en verbreding naar andere disciplines.

Contactpersoon
Milja Bos 
T  (026) 359 89 75
E  m.bos@gelderland.nl

 

Cultuur 

Podiumkunsten
Uitvoeringsprogramma 

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 1.790.000 € 1.600.000 € 1.600.000 € 1.600.000

Incidenteel budget € 3.500.000 - € 5.000.000 -

SluitVorige



Cultuur 

Beeldende kunst, mode en vormgeving
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Cultuur 

Beeldende kunst, mode en vormgeving

De beeldende kunstdiscipline kan een bijdrage leveren  
aan innovatie in het bedrijfsleven en andere sectoren.  
De provincie Gelderland stimuleert opdrachtgeverschap  
aan Gelderse ontwerpers en kunstenaars, enerzijds om  
hun talenten in de regio te behouden, anderzijds omdat  
een herkenbare eigen makers signatuur kan bijdragen  
aan de identiteit van Gelderland (de Gelderse school).

Trotse ambassadeurs
We willen de maatschappelijke relevantie van cultuur  
stimuleren, waarde creëren in economisch, ruimtelijk en 
menselijk opzicht. De provincie onderzoekt mogelijkheden  
voor opdrachtgeverschap om de zichtbaarheid van de  
Gelderse kwaliteiten in de openbare ruimte te bevorderen. 
Daarnaast willen we als trotse ambassadeurs de kwaliteiten 
uitdragen in binnen- en buitenland.

SluitVolgende



Cultuur 

Beeldende kunst, mode en vormgeving
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten 
-  Het vergroten van het verdienvermogen van kunstenaars,  

met name beeldend kunstenaars en vormgevers, door ondermeer 
de verbinding tussen kunstenaar en MKB en creatieve sector  
te verbeteren.

-  Gedigitaliseerde en opgeschoonde provinciale kunstcollectie 
met kwalitatief hoogwaardige aankopen.

- Beeldbepalende kunst in de openbare ruimte.

Partners en activiteiten
-  Stimuleren van cultureel ondernemerschap in de beeldende 

kunst en vormgeving door het ondersteunen van voorbeelden, 
door bijscholing en door samenwerking met de creatieve 
industrie, aansluitend bij de economische doelstellingen  
van de provincie. 

-  Een goed beheer van en aankopen voor  
de provinciale kunstcollectie.

-  Door 1% van de kosten van wegenbouwprojecten  
te reserveren, wordt een fonds gevormd voor beeldende kunst  
in de openbare ruimte.

Contactpersoon
Gabriëlle de Nijs-Bik
T  (026) 359 93 16
E  g.de.nijsbik@gelderland.nl

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000

+ 1% kosten + 1% kosten + 1% kosten + 1% kosten

wegenbouw wegenbouw wegenbouw wegenbouw

SluitVorige



Cultuur 

Media en bibliotheken
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Cultuur 

Media en bibliotheken

Nieuwe media, zoals social media en serious gaming, 
kunnen bijdragen aan het verbinden van cultuur aan andere 
sectoren, bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf en 
onderwijsinstellingen. De nieuwe media kunnen een schakel 
vormen tussen cultuur en erfgoed enerzijds en ruimte en 
economie anderzijds. Jonge makers krijgen de gelegenheid in 
Gelderland om hun innovatieve producten af te zetten. 

We dragen bij aan de ondersteuning van het provinciale 
bibliotheeknetwerk en bevorderen daarmee een gezamenlijk 
collectiebeleid en versterken de kwaliteit van het bibliotheek-
werk. We houden ons daarmee aan landelijke afspraken en 
wettelijke taken.

Voorwaardenscheppend en ondersteunend
Vrije toegang tot informatie, bijdragen aan kennisontwikkeling, 
educatie (mediawijsheid) en leesbevordering (laaggeletterdheid) 
vormen de essentie van het bibliotheekwerk.  
Dit werk is voorwaardenscheppend en ondersteunend voor 
andere sectoren, met name het onderwijs, het erfgoed en ook 
voor het sociaal-cultureel werk en in de informatievoorziening 
rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

SluitVolgende



Cultuur 

Media en bibliotheken
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten
-  Verbeterd netwerk van de Gelderse bibliotheken, zodat zij  

hun kerntaak van vrije toegang tot informatie kunnen realiseren.
-  Verbeterde kennisontwikkeling, mediawijsheid en verbetering 

in laaggeletterdheid.
-  Provinciale implementatie van landelijk aangestuurde 

digitalisering van de bibliotheken.
-  Ruimte voor creatieve ondernemers om nieuwe media,  

als social media en serious gaming, in te zetten, zodat cultuur 
aan andere sectoren verbonden wordt.

 

Partners en activiteiten 
-  Ondersteunen en leggen van integrale verbanden van  

en met de bibliotheeksector.
-  Ondersteunen van het provinciale bibliotheeknetwerk  

en regionale netwerken.
-  Bevorderen gezamenlijk bibliotheeknetwerk  

en gezamenlijk collectiebeleid.
-  Ondersteuning muzieksector door vrije toegang  

tot muziekbronnen.
-  Facilitering van het functioneren van de vereniging 

Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB).
-  Flexibel inspelen op de vraag van (jonge) creatieve ondernemers 

en het MKB.
-  Een pilotproject voor verbinden cultuur aan andere sectoren 

door nieuwe media.

Contactpersoon
Rob Bögels
T  (026) 359 93 10
E  r.bogels@gelderland.nl

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 6.240.000 € 6.240.000 € 6.240.000 € 6.240.000

SluitVorige



Cultuur 

Festivals
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Cultuur 

Festivals

We maken een scherper onderscheid tussen evenementen en 
festivals. Vanuit het cultuur- en erfgoedbeleid bieden we kans 
aan veelbelovende festivals met een hoge artistieke kwaliteit 
en/of grote cultuurhistorische waarde. Deze festivals zijn 
beeldbepalend voor Gelderland door hun unieke aanbod en  
(inter)nationale uitstraling.

Beeldbepalend en verdiepend
Veel festivals zijn gericht op algemeen vermaak: entertainment. 
Cultuur en erfgoed gaan een stap verder. Zij zorgen voor verdieping.  
Dit is de reden voor ondersteuning vanuit het cultuur- en 
erfgoedbeleid.

SluitVolgende



Cultuur 

Festivals
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten
- Nieuwe festivalregeling met scherpe criteria.
-  Gelderland op de kaart zetten met artistieke  

of inhoudelijke kwaliteit.
- Verbreding realiseren van het publiek.
 

Partners en activiteiten
-  Ondersteunen van een beperkt aantal grote festivals.  

Deze kenmerken zich door een veelbelovend programma  
en hoge kwaliteit en zijn aldus beeldbepalend in Gelderland  
en hebben een (inter)nationale uitstraling.

-  De komende twee jaar kiezen we in ieder geval voor:  
Mode Biënnale Arnhem, De Wintertuin, Gebroeders 
van Limburg Festival, Go Short, Biënnale Gelderland, 
Internationale Muziekzomer, Music Meeting en een thematisch 
erfgoedfestival, opvolger van Gelegerd in Gelderland.  
Daarnaast komt een beperkt aantal kleinere Gelderse festivals 
met in potentie (inter)nationale kwaliteit in aanmerking voor 
ondersteuning voor artistieke of cultuurhistorische verdieping.

Contactpersoon
Milja Bos
T  (026) 359 89 75
E  m.bos@gelderland.nl

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 6.240.000 € 6.240.000 € 6.240.000 € 6.240.000

SluitVorige



Erfgoed 

Kwaliteit in de uitvoering

Lees meer



Erfgoed 

Kwaliteit in de uitvoering

Bevorderen van innovatieve kennis en vakmanschap voor  
het behoud en de ontwikkeling van ons erfgoed. De kracht en  
de betekenis van ons erfgoed wordt bepaald door de kwaliteit 
ervan. Continuïteit en deskundigheid zijn condities om 
waardeverlies te voorkomen.

Vakmanschap nieuwe generatie
We bevorderen samen met onderwijs en bedrijfsleven het vak-
manschap bij de nieuwe generatie. Beheersorganisaties zoals 
Monumentenwacht en Vrienden der Geldersche Kasteelen 
vervullen hierin een belangrijke rol. We zorgen ervoor dat 
gemeenten, instellingen en particulieren zich de kennis  
eigen kunnen maken die nodig is voor een doelmatig beheer  
van het erfgoed. 

Duurzaam en deskundig
De provincie blijft de deskundigheid van gemeenten bevorderen 
via regioarcheologen en kennisagenda’s. Op basis van de Wet op 
de Archeologische Monumentenzorg is de provincie eigenaar van 
en verantwoordelijk voor de opslag en toegankelijkheid van alle 
bodemvondsten met bijbehorende documentatie. Het huidige 
provinciale depot voldoet nog niet aan de wettelijke eisen.  
De komende jaren investeren wij in duurzame opslag en 
huisvesting, bij voorkeur via een herbestemmingsproject.

SluitVolgende



Erfgoed 

Kwaliteit in de uitvoering
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten
-  Erfgoed is verankerd in het gemeentelijke ruimtelijke beleid. 

Kennisagenda archeologie is actueel en voor alle betrokkenen 
goed toegankelijk. De depotvoorziening archeologie is op  
een verantwoord niveau en regio-archeologen zijn operationeel. 

-  Vakmanschap wordt voor de toekomst veiliggesteld met  
een kwaliteits- en erkenningsregeling en scholingsprogramma 
restauratiebouw. 

-  Realisatie van kwaliteit, continuïteit en deskundigheid om 
waardeverlies te voorkomen mede door de beheersorganisaties.

-  Innovatie, energiebeheer en economie dragen bij aan  
de toekomstbestendigheid van erfgoed.

-  Ruimtelijke kwaliteit en identiteit behouden en toevoegen  
aan ruimtelijke plannen.

Partners en activiteiten
-  Het Samenwerkingsverband ondersteuning erfgoed in Gelderland 

(Gelders Genootschap, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, provincie, 
Monumentenwacht) versterkt de kwaliteit van het gemeentelijk 
erfgoedbeleid. 

-  Versterken van het programma Gelderse Voet door stimuleren 
van de samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt samen met  
ter zake doende partijen.

-  Beheersorganisaties (Monumentenwacht, Vrienden der 
Geldersche Kasteelen en Stichting Oude Gelderse Kerken) borgen 
kwaliteit en continuïteit van grote en complexe monumenten.

-  Projecten op het terrein van innovatie, energiebeheer en 
economie; monumentale energietransitie.

-  Particulieren kunnen een beroep doen op advies van de 
Monumentenwacht voor het onderhoud van hun monumenten.

-  In een vroegtijdig stadium van gebiedsontwikkeling en nieuwe 
infrastructuur borgen wij samen met Rijk en gemeenten  
de cultuurhistorische belangen.

Contactpersoon
Jos van de Zande
T  (026) 359 92 95
E  j.vande.zande@gelderland.nl

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 2.927.906 € 2.927.906 € 2.927.906 € 2.927.906

Incidenteel budget € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000

SluitVorige
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Erfgoed 

Musea en geschiedenis

Het Gelderse culturele erfgoed vertelt het verhaal van  
ons verleden. Musea vervullen hierbij een belangrijke rol,  
ook voor het bevorderen van de vrijetijdseconomie in Gelderland. 
De provincie zet in op verbindingen tussen het verhaal, de musea 
en andere partijen, omdat samenwerking nieuwe producten, 
nieuwe bedrijvigheid, nieuwe publieksstromen en sterke sociale 
verbanden kan opleveren. Samenwerking tussen musea en 
andere sectoren levert aantrekkelijke producten als art-miles  
en toeristische arrangementen.

Innovatieve vertelwijzen
Schilderijen, voorwerpen, boeken, archiefstukken en immaterieel 
erfgoed vertellen over de gebeurtenissen uit ons verleden.  
Wij ondersteunen innovatieve manieren van vertellen, bijvoorbeeld  
via internet en smartphones en door samenwerking met nieuwe 
partners. Musea vervullen een centrale rol: erfgoedmusea, die 
een deel van de geschiedenis van het dorp/de stad/de regio in beeld  
brengen en kunstmusea, die het beleven van kunst centraal stellen. 

Leerstoel
De mogelijkheden voor een leerstoel ‘Erfgoed van Gelderland’  
aan een Gelderse universiteit met een economische spin-off  
in de provincie, worden onderzocht.

SluitVolgende



Erfgoed 

Musea en geschiedenis
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten
-  Regionale/provinciale identiteit is versterkt door  

innovatieve en integrale projecten.
-  Musea vervullen een scharnierfunctie tussen kunst  

en cultuur uit het verleden en hedendaagse cultuuruitingen  
met een groeiend publieksbereik.

-  De kennis van de Gelderse geschiedenis is groter door 
de publicatie van nieuw historisch onderzoek en andere 
publieksgerichte activiteiten.

Partners en activiteiten
-  Ondersteuning aan archiefinstellingen, (amateur-)historici, 

onderwijs, erfgoedinstellingen, gemeenten, eigenaren, scholen, 
lokale ondernemers, kunstenaars, landschapsorganisaties  
en kleine provinciale erfgoedinstellingen.

-  Museum Het Valkhof vervult een kernfunctie op het terrein 
van de Gelderse archeologie. Archeologische vondsten worden 
overeenkomstig de landelijke normen beheerd en ontsloten.

Contactpersoon
Petra Heeren
T  (026) 359 97 78
E  p.heeren@gelderland.nl

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 1.690.000 € 1.690.000 € 1.6900.000 € 1.690.000

SluitVorige
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De provincie richt zich op herbestemming om invulling te geven 
aan het versterken van de economie en de ruimtelijke kwaliteit. 
De voorgaande periode lag het accent op religieus erfgoed. Nu krijgt  
het industrieel erfgoed prioriteit. We willen de schatkamer van 
Gelderland functioneel maken. Creativiteit voor oude gebouwen. 
Benutten van het moois dat we hebben.

Toekomstbestendig
Monumenten moeten niet alleen in een goede bouwkundige 
staat zijn, maar ook toekomstbestendig dankzij nieuwe 
economische dragers. 

Herbestemde cultuurgebouwen
Wat betreft de cultuurgebouwen in Gelderland: daar waar nodig 
investeert de provincie uitsluitend in herbestemming en niet 
meer in nieuwbouw.

Erfgoed 

Herbestemming

SluitVolgende



Beoogde resultaten
-  Inzichtelijk maken van cultuurhistorische waarden  

van herbestemd (industrieel) erfgoed.
-   Borging van herbestemde cultuurhistorische waarden  

in ruimtelijke plannen.
-  Investeren in complexe herbestemmingsopgaven met aandacht 

voor energietransitie, waarbij industrieel erfgoed prioriteit krijgt.

Partners en activiteiten
-  Samen met gemeenten en betrokken partijen haalbaarheids-

onderzoeken, erfgoedvisies en inventarisaties initiëren.
-  Maatwerk in regelgeving, overleg met gemeenten.
-  Investeringbijdragen voor restauraties, projecten 

toekomstbestendigheid (met name energietransitie  
en product- en procesinnovatie).

Contactpersoon
Vincent Vleeshouwers
T  (026) 359 85 52
E  v.vleeshouwers@gelderland.nl

Erfgoed 

Herbestemming
Uitvoeringsprogramma

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000

Incidenteel budget € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000

SluitVorige
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Erfgoed 

Landschap en archeologie

Nieuwe dynamische functies voor ons landschappelijk erfgoed zijn  
belangrijk voor een kansrijke gebruiks-, toekomst- en belevings-
waarde. De provincie investeert in voor Gelderland kenmerkende 
en actuele thema’s: buitenplaatsen, cultuurhistorie van bos en 
natuur en militaire linies. Van de laatste groep zijn de Romeinse 
Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie van internationale 
betekenis. Wij werken daarom mee aan de aanwijzing als 
UNESCO-werelderfgoed. 

Wij onderzoeken de voordelen van het European Heritage Label 
voor bijzondere Gelderse monumenten, zoals de buitenplaatsen 
langs de Veluwezoom: Gelders Arcadië. 

Geïntegreerde archeologie
Archeologie is geen losstaand, afzonderlijk aspect van ons 
cultuurhistorisch landschap, maar een integraal onderdeel  
ervan. Indien aan de orde krijgt archeologie een plaats binnen  
de te ontwikkelen projecten. De grafheuvels en celtic fields  
op de Veluwe bijvoorbeeld, zijn onlosmakelijk verbonden  
met de cultuurhistorische betekenis van het landschap.

Kunstenaars en ruimtelijke kwaliteit
Kunstenaars kunnen een cruciale rol vervullen in het vinden  
en verbeelden van oude en nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.  
Bij plannen voor gebiedsontwikkeling willen we ook de cultuur-
historische waarden in een vroegtijdig stadium agenderen.

SluitVolgende



Erfgoed 

Landschap en archeologie
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten
-  Erfgoedwaarden zijn inzichtelijk van natuur en landschap, 

buitenplaatsen en buitenplaatsrijke gebieden.
-  Bescherming van erfgoedwaarden in natuur en landschap  

en buitenplaatsen is verankerd in plannen.
-  Maatwerk in de (toepassing van) regelgeving zodat ontwikkeling 

mogelijk is.
-  Investeren in de instandhouding en kwaliteit van het erfgoed 

van natuur en landschap en van buitenplaatsen  
(restauratie, functieverandering, duurzaamheidsbevordering). 
Ook kunst en cultuur hiervoor inzetten.

-  Versterken van de programmatische samenwerking  
en afstemming met het netwerk, vergroting van  
het cultuurhistorisch besef en draagvlak.

 

Partners en activiteiten
-  Inventarisaties groen, haalbaarheidsonderzoeken of 

strategische beheervisies, gemeentelijke visies.
-  Bescherming erfgoedwaarden door inzet deskundigheid  

en maatwerk in de regelgeving. Voor de Limes voorbereiding  
van de aanwijzing als Werelderfgoed.

-  Instandhouding en beleefbaar maken door afsprakenkaders  
met gemeenten, restauratie fysieke projecten, 
functieverandering en duurzaamheidsbevordering.

-  Een netwerk van alle relevante partijen zorgt voor 
programmatische samenwerking.

Contactpersoon
Paul Thissen
T  (026) 359 92 23
E  p.thissen@gelderland.nlBegroot 2013 2014 2015 2016

Structureel budget € 754.200 € 754.200 € 754.200 € 754.200

Incidenteel budget € 870.808 € 770.808 € 670.808 € 670.808

SluitVorige
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Cultuur- en erfgoedpact 

Vrijetijdseconomie

De provincie draagt bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken 
van Gelderse kwaliteiten op cultureel en cultuurhistorisch gebied,  
waardoor bewoners en bezoekers hun vrije tijd graag hier 
doorbrengen. Dit levert financieel en sociaal rendement op en 
versterkt de identiteit en het vestigingsklimaat van Gelderland.

Verdieping en reflectie
Vanuit cultuur en erfgoed vervullen wij vooral een functie  
om verdieping en reflectie toe te voegen. Daar staan we voor.  
Het digitale netwerk beleef spannende geschiedenis is hiervan 
een voorbeeld. We willen de vraag helpen ontwikkelen en  
relaties leggen met het aanbod, bijvoorbeeld door culturele  
arrangementen. Verbondenheid bereik je vooral door aan  
te sluiten bij de aard en de identiteit van de regio waar  
het plaatsvindt. Zodra bewoners zich bewust zijn van  
de bijzonderheden van hun omgeving, dragen zij deze  
als ambassadeurs uit ten behoeve van het toerisme. 

SluitVolgende



Cultuur- en erfgoedpact 

Vrijetijdseconomie
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten
-  Een regionaal versterkte vrijetijdseconomie met  

een integrale aanpak van cultuur, erfgoed en economie.
-  In de zeven regio’s is een actief beleid om de vrijetijdseconomie 

te versterken door cultuurtoerisme.
-  Meerjarige programma’s leiden tot toename van  

het aantal bezoekers.

Partners en activiteiten
-  2013: Uitvoering van de Cultuurpactprojecten 

vrijetijdseconomie/cultuurtoerisme.
- 2014: Bestuurlijke afspraken cultuur- en erfgoedpact.
- Kennis- en netwerkontwikkeling.
- Financiële bijdragen aan regionale programma’s.

Contactpersoon
Jacques Nuijens
T  (026) 359 92 65
E  j.nuijens@gelderland.nl

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 

Incidenteel budget € 40.000 - - -

SluitVorige
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Cultuur- en erfgoedpact 

Participatie

Wij vinden amateurkunst, cultuurparticipatie en vrijwilligers-
beleid belangrijk. Vrijwel alle culturele instellingen draaien 
dankzij het werk van vrijwilligers. Zonder hun inzet zouden  
veel initiatieven niet van de grond komen. Zelf kunst maken  
als amateur verrijkt het leven en dankzij educatie zijn steeds 
meer mensen in staat om te profiteren van het rijke culturele 
aanbod. Toch zijn de gemeenten hiervoor verantwoordelijk  
en niet de provincie. Dit geldt voor het brede spectrum van  
de amateurkunst, dus ook voor de top-amateur. Dat betekent 
dat de provincie hier alleen op inzet als er een vraag ligt vanuit 
een gemeente of regio binnen de cultuur- en erfgoedpacten. 
Vanzelfsprekend schenken wij aandacht aan de educatieve 
mogelijkheden van onze primaire taakgebieden, bij de podium-
instellingen en grote erfgoedprojecten als de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie bijvoorbeeld.

Cultuureducatie met kwaliteit
Het Rijk heeft de provincies gevraagd deel te nemen aan  
een landelijk programma voor cultuurparticipatie, vanuit  
het uitgangspunt ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. De provincie 
Gelderland sluit zich aan bij het landelijke voornemen. Wij hechten  
groot belang aan cultuureducatie. De onderzoekende houding en 
de creatieve competenties die kinderen daardoor ontwikkelen, 
zijn belangrijk voor onze kennissamenleving. De provincie 
bevordert de kwaliteit en de regionale spreiding. Het aanbod van 
de Gelderse producenten verdient hierin een prominente plek.

Herstructurering financiële stromen 
Het Rijksbeleid zet in op versterking van de basisscholen en  
de culturele instellingen in de basisinfrastructuur. Producenten, 
podia en consumenten kunnen elkaar makkelijker vinden dan 
vroeger. Scholen hebben een professionaliseringsslag gemaakt 
met de komst van cultuurcoördinatoren. De distributie kan  
nu efficiënter worden georganiseerd. We onderzoeken of  
een herstructurering van financiële stromen bijvoorbeeld  
met ‘matching’ bijdraagt aan betere cultuureducatie voor 
kinderen en jongeren in Gelderland. 

SluitVolgende



Cultuur- en erfgoedpact 

Participatie
Uitvoeringsprogramma 

Beoogde resultaten
-  Het beleid van gemeenten voor cultuurparticipatie  

is versterkt met een integrale benadering van cultuur,  
erfgoed, leefbaarheid, sociale thema’s en onderwijs.

-  De overdracht van de Servicepunten Amateurkunst,  
de Coördinatiepunten Cultuureducatie en  
de Jeugdtheaterscholen is mogelijk gemaakt.

 

Partners en activiteiten
-  De projecten cultuurparticipatie van de regionale 

Cultuurpactprogramma’s worden door gemeenten en Gelders 
kenniscentrum voor kunst en cultuur (KCG) uitgevoerd (2013).

-  Overleg en advies Servicepunten Amateurkunst (SAK), 
Jeugdtheaterscholen (JTS) en Coördinatiepunten 
Cultuureducatie (CCE).

-  Vanuit een vraaggerichte benadering worden nieuwe meerjarige 
regionale programma’s Cultuurparticipatie met gemeenten  
en partners zoals KCG voorbereid en uitgevoerd.

- Provinciaal projectplan Cultuureducatie met kwaliteit.
- Kennis- en netwerkontwikkeling.

Contactpersoon
Bianca Roelink
T  (026) 359 91 23
E  b.roelink@gelderland.nl

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 

Incidenteel budget € 40.000 - - -

Transitiebudget € 350.000 

(SAK, JTS)

€ 320.000 

(CCE)

SluitVorige



Cultuur- en erfgoedpact 

Regionale diversiteit

Lees meer



De regionale eigenheid is één van de sterke punten van Gelderland.  
Aansluitend erfgoed spreekt tot de verbeelding van inwoners en  
toeristen. Samen met gemeenten investeren wij hier in. Zo zorgen  
we voor continuïteit en kwaliteit in de monumentenzorg, ook in 
financieel moeilijke tijden.

Cultuur- en erfgoedpact 

Regionale diversiteit

SluitVolgende



Beoogde resultaten
-  De regionale diversiteit is versterkt met behulp van  

een integrale aanpak cultuur, erfgoed en economie.  
Er is sprake van actieve samenwerking tussen gemeenten  
in de regio en met de provincie.

-  Het erfgoed in stad en ommeland is in goede bouwkundige 
staat en heeft een bestemming die de toekomstbestendigheid 
versterkt.

-  Meerjarige afspraken tussen gemeenten over versterking  
van de regionale culturele identiteit.

Partners en activiteiten
-  Voorbereiding en uitvoering van nieuwe regionale programma’s 

met gemeenten. 

Contactpersoon
 Jacques Nuijens
T  (026) 359 92 65
E  j.nuijens@gelderland.nl

Cultuur- en erfgoedpact 

Regionale diversiteit
Uitvoeringsprogramma 

Begroot 2013 2014 2015 2016
Structureel budget € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

Duurzame instandhouding € 1.681.867 € 1.681.867 € 1.681.867 € 1.681.867

Incidenteel budget € 40.000 - - -

SluitVorige
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1 van 3 

Subsidiebesluiten 2013 en budgetten 2014 -  2016

Thema 2013 2014 2015 2016

Cultuur Podiumkunsten
1 Introdans € 336.839
2 Oostpool € 228.279
3 Generale Oost *) € 223.207
4 Kwatta € 216.666
5 Ereprijs € 171.463
6 Joris Ivens € 99.459
7 Wintertuin *) € 50.729
8 Keesen&CO € 50.729
9 Kameroperahuis € 9.640

10 Productiehuis Oost-Nederland € 101.457
11 HGO € 299.300

Totaal per jaar begroot € 1.787.768 € 1.600.000 € 1.600.000 € 1.600.000
Cultuur Beeldende Kunst, mode en vormgeving € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000

Cultuur Media, Bibliotheken
1 Gelderland Bibliotheek € 320.606
2 Overige instellingen € 5.919.394

Totaal per jaar begroot € 6.240.000 € 6.240.000 € 6.240.000 € 6.240.000

Overzicht van met name genoemde organisaties waarvoor bij PS besluit 2012-457 reeds een subsidiebesluit  
is genomen; de overige bedragen zijn begrote bedragen per thema.

SluitVolgende



2 van 3 

Subsidiebesluiten 2013 en budgetten 2014 -  2016

Thema 2013 2014 2015 2016

Cultuur Festivals € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000

Erfgoed Kwaliteit in de uitvoering
1 Stg. Monumentenwacht € 680.250
2 Stg. Geldersche Kasteelen € 873.900
3 Stg. Oude Gelderse Kerken € 132.197
4 Programmabudget € 1.241.559

Totaal per jaar begroot € 2.927.906 € 2.927.906 € 2.927.906 € 2.927.906

Erfgoed Musea en Geschiedenis
1 Stg. Museum Het Valkhof € 1.183.777
2 Hist. ver. Tweestromenland € 3.550
3 Erfgoedcentrum Achterhoek € 50.729
4 Werkgroep Kadastrale Atlas € 9.638
5 Vereniging Gelre € 6.088
6 Gelders Archief € 92.327
7 Programmabudget € 414.673

Totaal per jaar begroot € 1.760.782 € 1.690.000 € 1.690.000 € 1.690.000
Erfgoed Herbestemming € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000
Erfgoed Landschap en Archeologie € 760.000 € 760.000 € 760.000 € 760.000

Cultuur en erfgoedpact Vrijetijdseconomie
1 Cultuurpact bijdrage € 80.000

Totaal per jaar begroot € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

Vorige SluitVolgende



3 van 3 

Subsidiebesluiten 2013 en budgetten 2014 -  2016

Thema 2013 2014 2015 2016

Cultuur en erfgoedpact Cultuurparticipatie
1 Cultuurpactbijdrage € 80.000

Totaal per jaar begroot € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

Cultuur en erfgoedpact Regionale diversiteit
1 Cultuurpactbijdrage € 80.000
2 Duurzame instandhouding monumenten € 1.601.867

Totaal per jaar begroot € 1.681.867 € 1.641.867 € 1.681.867 € 1.681.867

Algemeen ondersteuningsinstellingen
1 KCG-basissubsidie € 1.709.789
2 KCG-projectsubsidie € 17.248
3 Gelders Erfgoed basissubsidie € 874.349
4 Gelders Erfgoed Projectsubsidie € 20.291
5 Edu-art € 2.904.451
6 Programmabudget KCG-organisatie cultuurpact € 627.000
7 Bestuursovereenkomst cultuureducatie **) € 786.416

Totaal begroot ondersteuningsinstellingen € 6.939.544 € 3.562.227 € 3.562.227 € 3.562.227
Totalen structurele begrotingsmiddelen € 24.057.867 € 20.382.000 € 20.422.000 € 20.422.000
Totaal begroot volgens MJB € 24.057.867 € 20.382.000 € 20.422.000 € 20.422.000

*)    In de loop van 2013 zullen Generale Oost, De Wintertuin en het Productiehuis Oost-Nederland fuseren tot een nieuwe organisatie ‘de Nieuwe Oost’.

**)  Structureel bedrag ad € 786.416  t.b.v. de matching van de rijksmiddelen via ombuigingen binnen de bestaande begroting.

SluitVorige


