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In Gelderland doen vijftien politieke partijen mee aan de Provinciale
Statenverkiezingen op 20 maart aanstaande. Cultuur Oost bekeek de
partijprogramma’s van de diverse partijen en analyseerde de verschillende
standpunten van kunst en cultuur. Elf van de vijftien partijen hebben kunst en
cultuur opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Dit varieert van enkele regels
(PVV) tot een heel hoofdstuk (CDA, D66, Groen Links, PvdA).
Cultuur Oost beschreef hoe de verschillende thema’s zijn ingekleurd.
Cultuurparticipatie
CDA, PvdA, SP, Groen Links, Partij voor de Dieren en DENK vinden het belangrijk dat
er een breed aanbod is van kunst en cultuur dat toegankelijk is voor een breed
publiek. Het CDA geeft aan dat er ook nieuwe doelgroepen bereikt moeten worden.
DENK heeft het expliciet over breedtecultuur. Groen Links vindt dat cultureel
aanbod financieel voor iedereen toegankelijk moet zijn. De PVDA en SP vinden het
belangrijk dat alle kinderen cultureel actief kunnen zijn en willen het Jeugdfonds
Sport en Cultuur blijven ondersteunen. DENK vindt dit ook belangrijk.
Groen Links en PvdA vinden dat cultuuraanbod inclusief moet zijn. Het
cultuuraanbod moet ook toegankelijk zijn voor mensen die niet vanzelfsprekend
mee kunnen komen in de samenleving. De Partij voor de dieren vindt dat er in het
culturele aanbod aandacht moet zijn voor de culturele diversiteit.
Cultuureducatie
CDA, D66, PvdA en Groen Links vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge
leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur. D66 ziet een rol voor de provincie
om samen met gemeenten te zorgen dat alle kinderen op de basisschool in
Gelderland cultuuronderwijs krijgen. De PvdA vindt dat de provincie een fonds
beschikbaar moet stellen voor scholen om cultuureducatie vorm te geven. Cultuur
Oost heeft hierin een rol, aldus de PvdA.
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Talentontwikkeling
Groen Links en D66 vinden de brede basis belangrijk, maar ook het verder
ontwikkelen van talenten. D66 ziet hierin een rol voor het ondersteunen van
laagdrempelige kleinere culturele instellingen. Zij fungeren als kweekvijver voor
talent. Groen Links vindt het belangrijk dat broedplaatsen en startups ondersteund
worden. Daarnaast wil ze investeren in productiehuizen, presentatie-instellingen en
festivals.
Bibliotheken
50 PLUS, Christen Unie, SGP, Groen Links en SP zien een provinciale rol in het
ondersteunen van bibliotheken in de provincie. De bibliotheek heeft een
maatschappelijke functie (SP). Ze fungeert als ontmoetingsplek in de kleine kernen
(50 PLUS, SGP) en heeft een opdracht in het bestrijden van laageletterdheid (D66).
Groen Links vindt het belangrijk dat er een goede spreiding en toegankelijkheid is
van bibliotheken in de provincie.
Erfgoed
Alle partijen vinden het belangrijk om cultureel erfgoed te onderhouden en in stand
te houden. 50 PLUS vindt het van belang dat cultureel erfgoed toegankelijk is voor
iedereen, ook voor mensen met een beperking. CDA wil investeren in de
toekomstbestendigheid van musea. Christen Unie wil het erfgoed digitaliseren om
het ook voor komende generaties beschikbaar te maken. Groen Links, SP en D66
willen immaterieel erfgoed levend houden, zoals de Nedersaksische streektaal.
Subsidies
D66, Groen Links en PvdA willen de provinciale subsidieregelingen voor kunst en
cultuur vereenvoudigen. Aanvragen en verantwoordingen kunnen eenvoudiger en
transparanter. Groen Links wil tevens sociale doelstellingen opnemen in de criteria,
omdat ze een rol zien voor kunst en cultuur bij maatschappelijke opgaven. DENK wil
de subsidies juist beschikbaar stellen voor breedtecultuur in plaats van elitecultuur.
V50 PLUS is zeer kritisch op de subsidies en PVV wil ze afschaffen.
Gelderse basisinfrastructuur
VVD, D66, Groen Links en CDA vinden de instellingen, zoals Introdans, Het Gelders
Orkest, Theater Oostpool, Kröller Muller, toonaangevend en belangrijk voor
Gelderland en willen hierin financieel blijven ondersteunen.
Arbeidsvoorwaarden kunstenaars
Groen Links ziet een rol voor de provincie om te werken aan het verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden van de kunstenaars in Gelderland.

