
 

 

 

Aan de informateur,  
Aan de onderhandelende partijen 
Provincie Zeeland 
Coalitievorming 2023 
 

Geachte onderhandelaars,    

De Provinciale Statenverkiezingen 2023 zijn achter de rug en u gaat aan de slag met de vorming van een nieuw 
college en collegeprogramma met de belangrijkste prioriteiten voor deze nieuwe bestuursperiode. Een kans om 
nieuwe koers te kiezen, en oog houden voor ingezette ontwikkelingen en die verder te brengen 

Shaping the future delta  
De provincie is volop in ontwikkeling en werkt aan de inrichting voor de toekomst: aan de ruimtelijke opgaven, 
economische ontwikkeling, transities op het gebied van energie en klimaat, brede welvaart en een gezonde 
leefomgeving – oftewel: shaping the future delta. Cultuur levert een waardevolle bijdrage aan al deze belangrijke 
beleidsdomeinen en speelt een rol bij sociale cohesie en inclusie, onderwijs, en kansen(on)gelijkheid. Hiervoor 
hebben we een bloeiende, flexibele en weerbare culturele en creatieve sector hard nodig.  

De provincie heeft hierin in een rol te spelen en is hier de afgelopen tijd invulling aan gaan geven. Er is samen 
met de sector hard gewerkt aan meer samenwerking en (bestuurlijke) structuur, aan herstel na de 
coronaperiode en aan de propositie voor de regiodeal NSPD. Met een ontwikkelagenda cultuurveld en een 
ontwikkelprogramma cultuur 2023 heeft de provincie met een aantal stevige programmalijnen is provinciebreed 
ingezet op de groei en ontwikkeling van de kunst- en cultuursector en worden steeds meer aanknopingspunten 
gezocht met andere beleidsdomeinen en projecten. We benadrukken het belang van doorbouwen aan de 
culturele infrastructuur, de ontwikkeling van startende cultuurprofessionals en het cultureel ontwikkelbedrijf 
(Cultuurkwadraat) en het makersklimaat zoals in de programmalijnen wordt uitgewerkt.  

Voor u ligt een advies waarmee wij u graag voeden en inspireren om deze ontwikkelingen voort te zetten en 
bouwstenen voor de toekomst.  

1. Doorontwikkeling van de huidige inzet  
We vragen u dan de ingezette processen te continueren en te verstevigen de komende tijd, omdat we dit als 
meerwaarde zien voor de artistieke ontwikkeling van Zeeland, maar ook omdat het onmisbaar is voor een 
gezonde en weerbare samenleving en leefomgeving. Benut het huidige momentum met betrekking tot regie en 
samenwerking tussen de gemeenten en de provincie.  

2. Ontwikkel een integrale visie op cultuur 
Met de ontwikkeling van de Zeeuwse cultuurmonitor en het ontwikkelprogramma cultuur heeft de provincie een 
mooie basis een integrale visie op de gewenste ontwikkeling voor cultuur op de lange termijn op te bouwen. 
Enerzijds met meer inzichten en informatie door data over publieksbehoeften en betrokkenheid, anderzijds door 
de kennis en het (leer)effect van de programmalijnen te benutten. Deze visie kan richtinggevend zijn voor de 
prioriteitstelling van het budget en biedt een kader voor de sector om gezamenlijk aan op te trekken.  
 
 



 

 

3. Verbind cultuur nadrukkelijk aan de andere prioriteiten van het collegeprogramma  
SER-voorzitter Kim Putters stelt dat onze werkwijze in Nederland moet veranderen en dat de wereld van kunst, 
cultuur en design thinking betrokken moeten worden bij de grote transities. We zien dit ook voor de Provincie 
Zeeland als belangrijke en onmisbare kans. Door kunst en cultuur een substantieel onderdeel van het totale 
programma te maken, worden de transities rond de energie- en klimaat, ruimtelijke inrichting en brede welvaart 
mogelijk gemaakt en haalbaar.  

Tot slot,  

Wij zijn graag bereid om hierover met u in gesprek te gaan en zullen ook de komende collegeperiode door 
middel van gevraagd en ongevraagd advies met u meedenken. We zien tevens een kans in de verbinding met het 
voorgenomen intensiveren van het OZO-cultuuroverleg.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de Cultural Board Zeeland,  
Geert van Maanen, voorzitter  

 


