’s-Hertogenbosch, 25 mei 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Intrekken culturele subsidie EKWC

Geachte college,
Afgelopen week is het CDA, samen met u, flink geschrokken van de adviezen van de Raad voor Cultuur. Slechts
3 van de 118 subsidieaanvragen zijn toegewezen aan Brabant. De verdeling van de Haagse cultuurgelden is zeer
scheef.
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Vandaag bleek echter dat het nog schever kan . De toekenning van de aanvraag van het Europees Keramisch
Werkcentrum (EKWC) is namelijk ingetrokken. Minister Bussemaker (OCW) heeft zelfstandig de voorgenomen
subsidie aan het EKWC ingetrokken. De reden hiervoor is dat het EKWC in Oisterwijk is gevestigd, en niet in
Brabant Stad.
Het EKWC is enkele jaren terug met behulp van de provincie Noord-Brabant, verhuisd naar Oisterwijk, 8
kilometer buiten ‘Brabant Stad’. Het is een drager van de business case van de herbestemming van het voormalig
KVL-terrein. Nu lijkt deze verhuizing ervoor te zorgen dat het EKWC om deze wijziging van vestigingsplaats haar
subsidie van 300.000 euro zal mislopen.
Het CDA vindt deze bureaucratische instelling van de Minister volstrekt onacceptabel. Cultuur kent geen grenzen!
Daarnaast mag het niet uitmaken of een culturele instelling in (een) Brabant Stad of een ‘Brabant Dorp’ gevestigd
is!
Dit brengt het CDA tot de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bent u het met het CDA eens dat de afwijzing van de subsidie voor het EKWC, met als reden de
vestiging in Oisterwijk, een grote vergissing is van minister Bussemaker?
Was u op de hoogte van het feit dat ‘vestigingsplaats van een culturele instelling’ een
subsidievoorwaarde is?
Zijn er andere voorbeelden van aanvragen bij de Raad voor Cultuur die zijn afgewezen vanwege hun
vestigingsplaats?
Welke acties gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat het EKWC alsnog haar subsidie kan
ontvangen? Wanneer en met welke partners gaat u dat doen?
Welk effect heeft het mogelijk vervallen van de subsidie voor het EKWC en voor de business case van
het KVL-terrein?

Graag vernemen wij uw antwoorden, waarvoor bij voorbaat onze dank.
Met vriendelijke groet,
Namens het CDA,

Marianne van der Sloot
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Ziet u dit artikel in Omroep Brabant, dd. 24-5-2016:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/249601672/Verhuizing+naar+Oisterwijk+kost+keramisch+werkcentrum+drie+ton+rijkssubsi
die.aspx

