Overijssel: Kleinschalige bovenlokale cultuurinitiatieven meer
steun bieden
Cultuurparticipatie en -educatie
De politieke partijen zijn het er over eens dat cultuureducatie en talentontwikkeling de basis
vormen voor het provinciale culturele klimaat. Het CDA wil een sterke basisinfrastructuur en
een provinciaal cultuurprogramma dat talentontwikkeling en samenwerking stimuleert. Cultuur moet voor ieder kind toegankelijk zijn, vinden zij.

De PvdA wil cultuureducatie met name in het primair en voortgezet onderwijs stimuleren. Van
organisaties en instellingen die gebruik maken van provinciale middelen verwacht de PvdA
een programma dat optimaal toegankelijk is voor de diverse bevolking. Leeftijd, afkomst of inkomen mogen geen rol spelen in de uitnodiging van PvdA aan de Overijsselaren om aan cultuur mee te doen. Een van hun initiatieven om cultuurparticipatie na te jagen is de oprichting
van een Overijsselse cultuurdag. Op deze dag zijn zo veel mogelijk culturele instellingen in
Overijssel gratis toegankelijk zijn en laagdrempelige activiteiten voor een breder publiek georganiseerd. Doel van deze dag is het bevorderen van de cultuurparticipatie, het inspireren van
een breder publiek en het bevorderen van de bekendheid van deze culturele instellingen en
hun activiteiten onder de inwoners van Overijssel.
D66 wil alle burgers betrekken bij cultuur door kleinschalige cultuurinitiatieven te steunen.
Hiervoor is het van belang dat burgers al vroeg kennismaken met cultuur. Desalniettemin stelt
D66 een vrijwillige vorm van cultuureducatie voorop, om scholen niet te overbelasten.
Ook de ChristenUnie lijkt die insteek te hebben: zij geven ook actief de regie aan de scholen
voor de invulling van cultuureducatie. Zij benadrukken de werking van cultuurparticipatie op
de algemene vorming van burgers. Het is belangrijk dat er voor kinderen en jongeren een toegankelijke aanbod van kunst en cultuur is.
Vitaliteit en leefbaarheid

Alle politieke partijen werken aan het behoud van erfgoed met een andere focus. De VVD
plaatst de nadruk op de provinciale rol in het herbestemmen van erfgoed. De ChristenUnie legt
de nadruk op het digitaliseren van het erfgoed.

Voor de PvdA is (historisch) landschap een belangrijke vestigingsfactor voor mensen en bedrijvigheid, in het bijzonder voor het toerisme. De PvdA zet daarom in op behoud van streekgebonden geschiedenis en culturele evenementen.
D66 gaat in op de verduurzaming van het erfgoed. Zij hebben ook aandacht voor de combinatie
van landschapsbeheer in combinatie met digitalisering. Door middel van een digitale kaart
kunnen landschapselementen ontsloten worden en inwoners meer betrokken worden. Zo
geldt ook voor cultuurhistorische bronnen; deze willen ze ontsluiten en toegankelijk maken
voor publiek.

De provincie als schakel in de culturele keten
De voorwaardenscheppende rol van de overheid in cultuur varieert bij de politieke partijen
tussen enkel voor de grote instellingen en evenementen tot het actief stimuleren van kleine instellingen. De VVD wil dat de provincie grote culturele instellingen blijft ondersteunen en hiermee talent aantrekt. De VVD vind dat de provincie voornamelijk een toezichthoudende rol
heeft.
Voor de SP is het belangrijkste punt dat er ruimte is voor zowel grote organisaties en evenementen als middelgrote en kleine organisaties, evenementen, artiesten en kunstenaars. De
kleine organisaties moeten (beter) gesteund worden.

De ChristenUnie focust zich op kleinschalige (bovenlokale) cultuurproducties en streekeigen
ontwikkelingen.
Bij subsidieverlening is talentontwikkeling voor de PvdA een belangrijke norm. De provincie
kan volgens hen waar nodig financieel extra bijdragen om dit te bereiken.

Economische groei en imago

De VVD wil cultuurtoeristische trekpleisters extra profileren om meer toerisme aan te trekken.
Voor de PvdA is (historisch) landschap een belangrijke toeristische aantrekkingskracht. Andere belangrijke bronnen voor toerisme omschrijven ze zelf als ‘onze cultuur en cultuurhistorie’. Een van de speerpunten hierbij is het Hanzeverleden. Het Hanzeverleden en de oprichting
van een Hanzemuseum wordt door veel politieke partijen ondersteund.
Samenwerking binnen en buiten de landsgrenzen

De VVD vindt Nederland te klein om in grenzen te denken, en zegt daarom op Europees, Euregionaal, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau samen te (willen) werken. Focus is hierbij onder andere op Duitsland (speciaal de partners in Euregio-verband, Nordrhein-Westfalen
en Niedersachsen) en lobbyen voor Rijks- en Europese cultuursubsidies. De andere politieke
partijen laten zich hier niet zo uitgesproken over uit.

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

