Noord-Holland: Meer manifesteren en investeren als provincie
Cultuureducatie en -participatie
Alle politieke partijen vinden het belangrijk dat met name jongeren in contact komen met cultuur en de geschiedenis van Noord-Holland. D66 wil hiervoor een nieuw fonds oprichten dat
de geschiedenis van Noord-Holland zichtbaarder maakt. GroenLinks wil dit bereiken door (financieel) te investeren in cultuureducatie, regionale amateurkunst en culturele broedplaatsen.
GroenLinks zet zich in voor een goede spreiding van het culturele aanbod in de provincie.

Het CDA wil in principe hetzelfde en wil dit bereiken door de financiële steun die tot 2020 is
toegezegd aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (een programma dat zich richt
op cultuuronderwijs in het basisonderwijs) ook na 2020 voort te zetten. Daarnaast wil het CDA
dat het budget van de cultuureducatie evenredig meestijgt met de groei van de bevolking.
De PvdA steunt ook actief ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Zij willen het programma uitbreiden
naar het vmbo.
De VVD benadrukt de democratisch-burgerlijke waarde van cultuurparticipatie.
De SP vindt dat de provincie bij uitstek een rol vervult in de culturele infrastructuur, met name
voor cultuureducatie. Cultuur moet betaalbaar en goed toegankelijk zijn. Het productieklimaat
op het gebied van theater, muziek en festivals moet ondersteund worden.
Vitaliteit en leefbaarheid

Ook hier zijn alle politieke partijen vrijwel eenstemmig over hoe de geschiedenis van NoordHolland onder de aandacht moet worden gebracht. De provincie moet zich extra inzetten om
cultureel erfgoed en monumenten te behouden, te ontwikkelen en te herbestemmen. Daarbij is
er ook aandacht voor de bescherming van kenmerkende landschappen, parken en stads- en
dorpsgezichten.

D66 wil bijvoorbeeld een landschapsfonds instellen voor onder andere het landschap rondom
erfgoed. Door middel van de erfgoedmonitor willen ze gerichte keuzes maken in erfgoedbeleid.
Het CDA en de PvdA vestigen speciaal aandacht op culturele initiatieven in kleine(re) kernen.
De PvdA zet hun subsidie aan het Platform Dorpshuizen voort om kleine kernen te ondersteunen bij het werken aan vitaliteit en leefbaarheid. Het CDA wil door middel van de oprichting
van een provinciaal kenniscentrum voor cultuur (financiële) steun en informatie bieden voor
kleine kernen. D66 streeft dit doel ook na, zij gebruiken hiervoor het Fair Practice label en de
code Cultural Governance als leidraad.
Cultuurtoerisme

De politieke partijen onderscheiden verschillende regio’s binnen Noord-Holland, elke regio
heeft eigen krachten en (beleids)vragen. Dit heeft bijvoorbeeld effect voor de beleidsplannen
voor cultuurtoerisme. D66 wil dat cultuurtoerisme meer wordt geregeld door de regio’s en wil

daarom de provinciale bemoeienis buiten de gemeenschappelijke regelingen plaatsen, zodat
een eenduidige structuur ontstaat. Om heel Noord-Holland aantrekkelijk te maken voor cultuurtoerisme en recreatie zet D66 in op goed onderhoud en herbestemming van cultureel en
industrieel erfgoed. D66 probeert hierbij focus te leggen op cultureel ondernemerschap en
meer economische activiteit rondom erfgoed.

Ook de VVD juicht het benutten van economische kansen wat betreft erfgoed toe. Als dit de cultuurhistorische waarde versterkt, staat de VVD open om initiatieven financieel te steunen.
GroenLinks, CDA en PvdA zetten in op spreiding en veelzijdigheid van het culturele aanbod
voor toeristen. Dit gebeurt door erfgoed te behouden en subsidies te rouleren tussen verschillende (kleinere) instellingen. Met name de PvdA geeft hierbij extra aandacht aan het verduurzamen van musea, door middel van de oprichting van een speciaal fonds.
Noord-Holland en Europa

De meeste politieke partijen zien de Europese Unie als bron van oplossingen voor grensoverschrijdend zaken, maar hierin is geen rol weggelegd voor cultuur. De VVD en het CDA benadrukken wel dat er ‘op allerlei terreinen’ kansen zijn voor Europese steun. Alle partijen vinden
dan ook dat er zowel via de eigen vertegenwoordiging als via het Rijk gelobbyd moet worden
in Brussel. De PvdA grijpt Europese regelgeving aan om hun samenwerking met Flevoland,
Utrecht en Zuid-Holland te tonen.

(Bronnen: de beschikbare vastgestelde partijprogramma’s tot en met 21 januari 2018: SP, D66,
GroenLinks, CDA, VVD)

