
 

 

“Eindelijk besluit over de 
beleidsuitgangspunten voor 

Cultuur & Erfgoed”  
Statenvergadering 27 januari 2021 - inbreng Rosmarijn Boender 
 
“De VVD is blij dat we vandaag eindelijk een besluit nemen en de culturele en erfgoed-
sector de nodige handvatten mee kunnen geven om verder te gaan met invulling van hun 
bedrijfsvoering: dit proces heeft lang geduurd, mede door Corona. En juist vanwege deze 
omstandigheden is het extra belangrijk dat de verschillende organisaties weten waar ze aan 
toe zijn, als het gaat om de kaders vanuit de provincie”, aldus Rosmarijn Boender. 
 
VVD heeft er nog wel een aantal aandachtspunten uitgelicht richting de Gedeputeerde : 
 
Borgen van kwaliteit 
Voor de culturele topinstellingen (BIS/landelijk) staat voor VVD de kwaliteit en het borgen 
van de kwaliteit centraal. Voor de VVD is het dan ook belangrijk dat de steun vanuit de 
provincie daarop wordt gericht, en de adviezen vanuit Raad voor Cultuur nauwgezet worden 
gevolgd, want wij zien dit mede als het versterken van de culturele infrastructuur. 
Juist daarom vindt VVD het belangrijk dat we in Gelderland helder zijn over zogenaamde 
Metoo-affaires: Zodra het bestuur van een instelling niet zelf daartegen optreedt volgens de 
gestelde voorwaarden uit rapportage en de codes in de subsidieverordening, dan verwacht 
VVD dat GS hun verantwoordelijkheid nemen en daaruit dan eventuele financiële 
consequenties kunnen volgen, zoals de Gedeputeerde al heeft gereageerd op onze vraag 
hierover tijdens de Oordeelsvormende bijeenkomst 13 januari jl.  
 
Bibliotheek ondersteuning nog nader te bespreken 
VVD vindt de bijdrage aan de bibliotheek ondersteuning (6 mln excl laaggeletterdheid) heel 
hoog, vooral het deel bestemd voor boekentransport (2 mln) zeker in relatie tot het hele 
cultuurbudget. Helaas is de aan ons toegezegde informatie over de evaluatie van 2018 
hierover te laat binnengekomen om hier nu nog iets concreets mee te kunnen doen: graag 
willen we dit onderwerp dan ook nader gaan bespreken met de gedeputeerde, met als 
doel dat onze provinciale bijdrage effectief, efficiënt en toekomstgericht kan zijn. We hebben 
een toezegging dat later dit jaar een aparte Statenbrief hieraan gewijd wordt. 
 
Effectieve ondersteuning kleinschalige organisaties 
Goed dat Gelderse producties en festivals door meestal kleinschaliger organisaties over 
de totale provincie gespreid gaan worden ondersteund. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
wat VVD betreft de Kasteelconcerten op verschillende locaties, het Steengroevetheater in 
Winterswijk en De Gebroeders Lymborgh in Nijmegen. Helaas staan deze kleinschalige 
cultuurorganisaties toch nog altijd niet tussen de structureel gesteunde organisaties, ook al 
wordt een ervan al 17 jaar gesteund door de provincie Gelderland. Kleine organisaties zijn 
daardoor ook nog eens relatief veel tijd/energie kwijt voor de jaarlijkse aanvraagprocedure 
voor een beperkte jaarlijkse ondersteuning. Wij hopen dan ook dat GS over een effectieve 
manier van ondersteuning van dit soort kleinschalige cultuurorganisaties wil gaan nadenken. 
Gedeputeerde Drenth gaf aan hierover al in gesprek te gaan met de verschillende 
organisaties. 



 

 

Molens belangrijke monumenten 
Onze duizenden monumenten dragen voor een groot deel bij aan de zichtbare identiteit 
van Gelderland. De molens vormen een belangrijk onderdeel daarvan. VVD is dan ook blij 
dat de provincie, via instemming van dit voorliggend stuk, gedurende drie jaar zal bijdragen 
aan de opstart van een Gelderse Molenstichting.  
 
Landschappelijk erfgoed integraal meenemen in ruimtelijke vraagstukken 
Wij vragen expliciet aandacht voor Landschappelijk erfgoed, zoals bijvoorbeeld historische 
buitenplaatsen; daarmee bedoel ik o.a. ook het geheel van beschermde dorps- en 
stadsgezichten (waar de provincie al een wettelijke taak vervult!) met groen landschappelijk 
erfgoed daaromheen: hoe borgt de provincie  dat dit integraal wordt meegenomen in alle 
ruimtelijke vraagstukken, zoals  bijvoorbeeld nu speelt in Zaltbommel waar de woonopgave 
ten koste lijkt te gaan van een beschermd stadsgezicht. Een beschermd stadsgezicht dat te 
weinig lijkt te worden gerespecteerd door lokaal bestuur. Hoe treedt de provincie op, 
wanneer het lokale bestuur het lijkt af te laten weten op dat vlak? De Gedeputeerde heeft 
aangegeven dat hij hierover intussen in gesprek is met de betreffende wethouder daar.  
 
Aparte regeling voor Molenbiotoop volgt 
Maar Rosmarijn denkt hierbij ook aan de zogenaamde Molenbiotoop, de minimaal 
benodigde ruimte rondom onze monumentale molens om ze te kunnen laten draaien. Juist 
ook dit geheel van bebouwd- en groen monumentaal erfgoed bepaalt voor een belangrijk 
deel de Gelderse identiteit en leefomgeving. We hebben als coalitie al aan het begin van de 
coalitieperiode aangegeven dat we willen gaan verkennen hoe we deze historische 
landschapselementen (ook historische buitenplaatsen) als onderdeel van erfgoed in stand 
kunnen houden. GS geven aan dat ook dit thema later dit jaar in een aparte regeling 
wordt vormgegeven en via een aparte Statenbrief aan de Statenleden wordt geïnformeerd. 

 
Locatie stalling trolleybussen: rijdend erfgoed 
Tenslotte vraagt VVD aandacht voor de unieke verbindende en adviserende rol die de 
provincie kan innemen voor het toekomstbestendig huisvesten van ons rijdend erfgoed: de 
trolleybussen. (Deze staan nog tot februari  gestald op IPKW terrein, maar dat wordt 
herontwikkeld.) De provincie weet namelijk als geen ander waar geschikte leegstaande 
panden staan, zoals bijvoorbeeld industriële gebouwen of grote lege stallen, die we kunnen 
(laten) herstemmen om onze veteraan trolleybussen te stallen. 
Juist de provinciale organisatie weet als geen ander hoe wij dit soort organisaties in het 
bijzonder Gelders erfgoed vooral ook praktisch kunnen ondersteunen en daarmee 
daadwerkelijk verbindend kan zijn met al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze 
Gelderse identiteit. 
 
.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVD Statenlid Rosmarijn Boender 
via de mail: rosmarijn.boender@psgelderland.nl 
 


