Friesland: Successen van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
verzilveren
Cultuurparticipatie en -educatie
De meerderheid van de politieke partijen in Friesland wil cultuurparticipatie activiteiten (blijven) ondersteunen via ‘indirecte’ middelen, zoals een provinciaal fonds. GroenLinks, SP, PvdA,
FNP (Fryske Nasjionale Partij) en CDA willen het Iepen Mienskipsfûns (IMF) daarom continueren. Het IMF steunt initiatieven rondom actuele maatschappelijke onderwerpen, met name samenwerkingen gericht op dorps- en wijkbewoners.
Binnen beleid voor cultuurparticipatie besteedt de PvdA extra aandacht aan (fysieke) toegankelijkheid, zodat ook minderheden kunnen meedoen aan cultuur. Het CDA richt zich extra op
samenwerking met scholen, culturele organisaties en het bedrijfsleven.

Bij cultuureducatie hebben de partijen voornamelijk aandacht voor muziek in het basisonderwijs en de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Dit is een voortzetting van huidig beleid. De SP
wil hiernaast (opnieuw) extra aandacht voor stimuleringsprogramma’s in het onderwijs: maatregelen, geld of kennis ten behoeve van huidige en toekomstige leerkrachten.

Vitaliteit en leefbaarheid

Voor het CDA en de PvdA speelt cultuur een belangrijke rol om de leefbaarheid te vergoten.
Een brede culturele basisinfrastructuur met een goede spreiding – toegankelijk en laagdrempelig – moet behouden blijven. De PvdA focust zich hierbij op muziek, het CDA op musea.

De PvdA heeft vernieuwende plannen voor (nieuw) erfgoedbeleid. Zij willen (terugkerende)
evenementen rondom nieuw erfgoed organiseren of erfgoed herbestemmen door samenwerking te zoeken op het gebied van (cultuur)toerisme. De overige partijen pleiten vooral voor het
in stand houden van huidig erfgoedbeleid.
De provincie als schakel in de culturele keten

De PvdA focust zich op het waarborgen van een divers en breed aanbod binnen de regionale
spreiding en op het beperken van risico’s voor culturele ondernemers. De SP sluit zich bij de
regionale spreiding aan, en pleit er daarnaast voor om initiatieven uit 2018 van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad financiële steun te geven voor een vervolg.

GroenLinks zet in op een investeringsbeleid dat de makers centraal stelt. Hun speerpunten zijn
(regionale) talentontwikkeling en het faciliteren van atelierruimte (in samenwerking met gemeenten en woningcorporaties) voor zelfstandige kunstenaars.

De FNP stuurt sterk op een CH2018-erfenis(legacy-programma). Hierbij is de kern dat de eigen
bevolking wordt geactiveerd/betrokken: Friese kunst door Friese kunstenaars.

Voor alle partijen zijn festivals (innovatieve) broedplaatsen een belangrijke manier om culturen en/of mensen te verbinden. Festivals kunnen dan ook op brede steun rekenen.
Economische groei en imago

De PvdA richt zich op versterking van het merk Fryslân ter promotie van de provincie voor
cultuurtoeristen. Ook richten zij zich met Deltaplan Bestemming Fryslân op nieuwe producten
en toerismemarketing, met de nadruk op de gebieden die achterblijven op de toeristische
agenda.
GroenLinks wil het merk Fryslân steunen en benadrukt de toeristische impact van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Het CDA wil het culturele klimaat versterken door ruimte te geven aan groei en ontwikkeling
van festivals en het gebruik van de Friese taal inzetten als marketinginstrument voor horeca
en (culturele) instellingen. Daarnaast wil het CDA dat musea internationaler samenwerken
met beroemde musea, vaker en meer museumstukken uitlenen en dat er een provinciaal fonds
komt voor eenmalige activiteiten waaronder blockbuster-tentoonstellingen. Voorwaarde voor
musea om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds is dat zij de bijdrage terugverdienen en dat het bedrijfsleven ook investeert.

Ook de PvdA ziet heil in blockbuster-tentoonstellingen voor musea en bepleiten financiële
steun. Ze benadrukken daarnaast het belang van beheer en behoud van museale collecties. De
PvdA geeft de voorkeur aan een (cultuur)beleid dat maatschappelijke taken zoveel mogelijk
door burgers, bedrijven of organisaties laat uitvoeren. Zij zien een rol voor de provincie als (financiële) matchmaker.
Samenwerking buiten de provinciale grenzen

De meeste partijen schrijven wel dat ze zich onderdeel van Europa voelen, maar er lijkt geen
specifiek beleid uit voort te vloeien. De meeste samenwerking richt zich op nationaal of bovenregionaal niveau.

GroenLinks ziet een rol weggelegd voor het samenwerkingsverband We the North. Daarnaast
zoekt GL naar culturele projecten die zowel maatschappelijke verandering teweeg brengen, als
de provincie op (inter)nationaal niveau in de kijker spelen. Ook de PvdA richt zich hier ten dele
op, maar hierbij ligt de focus meer op een goed intern cultuurbeleid dat deze (inter)nationale
aandacht aanwakkert.
De FNP richt zich juist nadrukkelijk op de zelfstandige rol van Friesland. Ze willen graag samenwerken in nationaal en internationaal verband, maar laten door middel van een eigen Europese partij zien dat Friese belangen ook in deze verbanden een belangrijke rol spelen. Zij
willen interprovinciale samenwerking mits het de zelfstandigheid van Friesland niet belemmert.

Het CDA benadrukt aan de ene kant de zelfstandige rol van de Friese gemeentebesturen. Aan
de andere kant willen ze bewust samenwerken in grotere verbanden: met Den Haag, NoordNederland en Europa om via wetten en financiële prikkels het (culturele) beleid te financieren.
De SP ziet zowel een nationale rol voor Friesland weggelegd als op Europees en wereldniveau.
Ze richten zich op de naleving van de Global Goals van de Verenigde Naties.
(Bronnen: de beschikbare vastgestelde partijprogramma’s tot en met 21 januari 2018: GroenLinks, CDA, SP, PvdA, SGP, FNP)

