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Staten waarborgen
amateurkunst
LEEUWARDEN Provinciale Staten maken zich hard voor de
amateurkunst in de provincie. Ze komen tegemoet aan de zorgen in
de culturele sector.
Amateurkunst is de ‘kurk fan it kulturele klimaat’
Ton VAN DER LAAN

Volgende week stemt een meerderheid van de partijen in de Provinciale Staten in
met een motie die ervoor zorgt dat de amateurkunst gewaarborgd wordt in de
nieuwe provinciale cultuurnota Nij Poadium . De provinsje Fryslân kent nu een
incidentele subsidieregeling voor de amateurkunst, maar die vervalt in de nieuwe
nota , die vanaf 2021 gaat gelden.
Directeur Douwe Zeldenrust van Keunstwurk sprak een week eerder in de
commissievergadering van de Provinciale Staten zijn zorgen uit over het
schrappen van die regeling. De nieuwe stimuleringsregeling is volgens hem vooral
toegeschreven aan hoogwaardige artistieke producties. Wel is er in het nieuwe
beleid een regeling voor iepenloftspullen in Friesland, van 100.000 euro per jaar.
Een meerderheid van in ieder geval PvdA, GrienLinks, CDA, D66, VVD en Forum
voor Democratie wil de amateurkunst tegemoet komen door deze expliciet te
noemen en de ruimte te geven om bij de provincie subsidie te vragen en niet alleen
via de nieuwe stimuleringsregeling. Zeldenrust wilde het liefst een speciaal potje
van 210.000 euro voor amateurkunst, een bedrag dat volgens Keunstwurk nodig is
om het niveau van de amateurkunst op peil te houden.
Zover willen de partijen vooreerst niet gaan. Zij koppelen geen bedrag aan de
mogelijkheden die er voor de amateurkunst moeten zijn, maar willen met de motie
het college van Gedeputeerde Staten vergen zich in te spannen voor de sector.
Amateurkunst is volgens PvdA-Statenlid Marijke Roskam de ,,kurk fan it kulturele
klimaat. De amateurkeunst moat tagong hâlde ta de subzydje fan de provinsje’’,
sprak ze. ,,Eltsenien yn’e provinsje moat meidwaan kinne.’’
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Voor amateurkunst en voor een ondersteunende organisatie voor
mienskipsinitiatieven is de komende vier jaar ieder jaar 1 miljoen euro beschikbaar.
De Provinciale Staten-vergadering is komende woensdag.
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