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Algemene voortgang van het programma 
Algemene voortgang van het programma 
Het programma loopt op koers. Op basis van de eind maart vastgestelde kaders Vrijetijd, Cultuur en Sport 
en verlengd beleidskader Erfgoed zijn bijbehorende uitvoeringsagenda’s opgesteld (zie 
Statenmededelingen (link en link). 
Ten aanzien van de meerjarige subsidies Professionele podiumkunsten zijn inmiddels, op basis van de 
adviezen van de nieuwe adviescommissie, aanvullende subsidies verstrekt aan 14 instellingen (zie 
Statenmededeling).  
Eind april is, als onderdeel van het Brabants Kloosterjaar, het kloosterpad geopend door de CdK. Inmiddels 
is veel media-aandacht gecreëerd rondom dit kloosterpad. Dit niet alleen met prominente aandacht in de 
regionale dagbladen, maar ook landelijk (zoals tv programma Kruispunt en podcasts). Zie verder ook zie 
ook https://brabantskloosterleven.nl/). 
Dit voorjaar is in Brabant de Uniek Sporten pilot rond sportprotheses opgestart: volwassenen en kinderen 
die graag willen sporten en hiervoor een sportporthese of -orthese nodig hebben, kunnen deze een tijdlang 
uitproberen (zienieuwsbericht). In mei is bekend gemaakt dat La Vuelta Holanda in 2022 doorgang kan 
vinden (zie memo gedeputeerde). Ook is de haalbaarheid van twee majeure topsportevenementen 
onderzocht. Het Super WK Wielrennen 2027 bleek financieel voor Nederland niet haalbaar Het bid bleek 
niet passend te maken binnen de uitgangspunten en (financiële) randvoorwaarden van de UCI. Ten 
aanzien van de Formula E heeft het college na een zorgvuldige interne afweging besloten om geen 
bijdrage te verstrekken. Zie ook Statenmededeling. 
In maart heeft het VisitBrabant Routebureau in samenwerking met provincie en steden haar visie en 
uitvoeringsstrategie 2021-2025 gepresenteerd. De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in de (kwaliteit 
van) Brabantse routestructuren, ook in samenwerking met de landelijke organisaties Fietsplatform en 
Wandelnet (ziewebsite). 
Impact corona 
Zoals bij de 1ste BURAP aangegeven heeft ook in de 1ste helft van 2021 Corona nog steeds onverminderd 
veel impact op de vrijetijds-, cultuur- en sportsector. Inmiddels zijn er door versoepeling van de 
maatregelen ook weer meer mogelijkheden. Vanuit de provincie ondersteunen we ook in deze fase waar 
mogelijk. Zo is een begin april een bijdrage geleverd voor een heropeningsplan voor de 
evenementensector (ziebericht). Ook is bij de 1ste BURAP aanvullend € 250.000 beschikbaar gesteld 
waarmee we gemeenten ondersteunen, zodat zij initiatieven mogelijk kunnen maken. Specifiek bieden we 
een eenmalige financiële impuls aan kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij ook voor de zomer 
van 2021 aanbod konden ontwikkelen (zie PS 43/21 en Statenmededeling Voortgang Corona (link)). 
Tevens is in de zomermaanden extra aandacht gevestigd op het vrijetijdsaanbod in Brabant via de 
campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’ (ziepersbericht). 

Wat willen we bereiken? 

Versterken van een levendig Brabant 
 

 
Stand van zaken 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘22 
 

 
Kwaliteit 
 

Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/91796e91-9cbf-4804-a8b6-060e545ad822?documentId=4aab5ddd-db18-450c-8ac5-18f6cee96713
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9fa2eb0a-7b96-4bf3-aeb0-31a7106286dc?documentId=6cad9520-05fa-49a5-9de8-3c81ca0e5225
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6a855f1d-ee33-4d87-ad05-b102f1439897?documentId=f1d388ba-03b8-4ecb-800f-a96de2dcb312
https://brabantskloosterleven.nl/).
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2021/provincie-biedt-kinderen-en-volwassenen-de-mogelijkheid-een-sportprothese-uit-te-proberen
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6a855f1d-ee33-4d87-ad05-b102f1439897?documentId=55b1c4b0-41ff-4f18-a581-37fda10edcdf
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/91796e91-9cbf-4804-a8b6-060e545ad822?documentId=c9a8e24f-34ba-4d29-9c0d-92ed1bbbc8f3
https://partners.visitbrabant.com/over-ons/pers/brabant-zet-recreatieve-routes-in-hoogste-versnelling
https://www.brabant.nl/subsites/corona/nieuws/2021/provincie-helpt-evenementensector-met-georganiseerde-heropening
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/89d9ae5d-f913-49ba-a44a-80ea6b99f0d6?documentId=c5a38510-7447-46a3-a476-6219cc18f668
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9fa2eb0a-7b96-4bf3-aeb0-31a7106286dc?documentId=5a3634e7-91c1-4366-83b2-ae5ea96a6ee5
https://partners.visitbrabant.com/over-ons/pers/visitbrabant-richt-alle-pijlen-op-vrijetijdsaanbod-in-brabant-met-rondreizende-xl-pijl
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Kwaliteit 
Voor de ontwikkeling van het beleidskader 2030 is een startnotitie opgesteld waarvan de 
oordeelsvormende bijeenkomst van PS, eerder voorzien eind juni, is uitgesteld tot een nader te 
bepalen moment later dit jaar. De consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet volledig in 
beeld. Wel kan gesteld worden dat de vaststelling van het kader 2030, conform gestelde participatie 
en ontwikkeltraject, medio 2022 hiermee onder druk staat. Zie verder memo gedeputeerde. 

Wat willen we bereiken? 

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod 
 

 
Stand van zaken 
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de 
genoemde indicatoren is voorzien eind 2022. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Cultuur: Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) 
 

 
Kwaliteit 
 

Cultuur: Uitvoeren evaluatie Brabant C 
 

 
Kwaliteit 
 

Sport: Ondersteuning (top)sportevenementen 
 

 
Kwaliteit 
Als gevolg van corona, hebben in de eerste helft van 2021 nog nauwelijks sportevenementen 
kunnen plaatsvinden. Voor een aantal evenementen die we als provincie zouden ondersteunen, is 
een alternatief gevonden, een aantal wordt uitgesteld naar het najaar van 2021 of naar 2022. 

Sport: Vormgeven Brabants Sportfonds 
 

 
Kwaliteit 
 

Vrijetijdseconomie: Versterken van de vrijetijdssector 
 

 
Kwaliteit 
 

Wat willen we bereiken? 

Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod 
 

 
Stand van zaken 
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de 
genoemde indicatoren is voorzien eind 2022. 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6a855f1d-ee33-4d87-ad05-b102f1439897?documentId=acd8542e-4f32-4925-b0ec-a45b209cff0c
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Vrijetijdseconomie: Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie 
 

 
Kwaliteit 
 

Wat willen we bereiken? 

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant 
 

 
Stand van zaken 
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de 
genoemde indicatoren is voorzien eind 2022. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Cultuur: Ondersteuning van talenthubs 
 

 
Kwaliteit 
 

Sport: Ondersteuning van talentontwikkeling 
 

 
Kwaliteit 
 

Wat willen we bereiken? 

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap 
 

 
Stand van zaken 
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de 
genoemde indicatoren is voorzien eind 2022. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Cultuur: voortzetten regeling Impulsgelden 
 

 
Kwaliteit 
 

Sport: Opstellen van een BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de 
uitvoering 
 

 
Kwaliteit 
 

Vrijetijdseconomie: Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant 
 

 
Kwaliteit 
Het Leisure Ontwikkel Fonds is in de 1ste helft van 2021 geëvalueerd in opdracht van het bestuur 
van het LOF. Het aantal innovatieve projecten dat via het fonds ondersteund wordt, blijft achter bij 
de verwachting. Op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie wordt een voorstel voor aanpassing 
van het fonds uitgewerkt. Uw Staten worden hier op korte termijn over geïnformeerd. 
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Wat willen we bereiken? 

Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed 
 

 
Stand van zaken 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen 
 

 
Kwaliteit 
 

Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen 
 

 
Kwaliteit 
 

Uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022 
 

 
Kwaliteit 
Het opwerken van integrale plannen en projecten bijvoorbeeld op het snijvlak Erfgoed en Ruimte 
kost meer tijd dan eerder was voorzien. 

Ontwikkelingen en onzekerheden 
Onzekerheden betreffen de uitnutting van subsidieregelingen voor Cultuur en Erfgoed, aangezien de 
realisatie wordt bepaald door de (timing van) van de subsidieaanvragen. Daarnaast zijn er uitgaven die 
sterk gelieerd zijn aan samenwerking met externe partners (zoals o.a. Crossroads), waarvan de realisatie 
in omvang en planning niet met zekerheid aan te geven is. 

Financieel overzicht 
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3 

Lasten 66.908 -4.293 62.615 

Baten 676 0 676 

saldo baten en lasten -66.232 4.293 -61.939 

Specificatie besluitvorming 
Specificatie besluitvorming vindt u hier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brabant.nl/-/media/54c4ac3a22464d8887822eeffad080bf.pdf

