‘s-Hertogenbosch, 13 juli 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: bezuiniging op philharmonie zuidnederland
Geacht college,
Vandaag maakte u bekend te willen gaan bezuinigen op de philharmonie zuidnederland.
In 2017 ontving de philharmonie van de provincie een subsidie van 2 miljoen euro. Voor 2018 en 2019 brengt u
dat bedrag terug naar maximaal 1,5 miljoen euro per jaar.
Het CDA is verrast over dit besluit van het college en vraagt zich af hoe dit besluit tot stand is gekomen én welke
consequenties deze bezuiniging heeft. Daarom hebben wij voor u de volgende vragen:
In de nieuwe situatie ontvangt de philharmonie maximaal 1,5 miljoen euro per jaar. ‘Maximaal’ impliceert dat
dit bedrag ook lager kan uitvallen.
Hanteert u behalve deze bovengrens ook een ondergrens, d.w.z. een minimum- of basisbedrag aan subsidie,
waar de philharmonie in elk geval op kan rekenen?
2. De philharmonie zuidnederland is behalve in Noord-Brabant ook actief in Limburg. Hebt u de bezuiniging op
de philharmonie met de provincie Limburg overlegd? Wat was haar reactie?
3. Hoe is de provincie Limburg van plan met de philharmonie zuidnederland om te gaan? Verwacht u uit deze
provincie ook bezuinigingen, of juist extra investeringen nu Brabant gaat bezuinigen?
4. Was het niet beter geweest om met de provincie Limburg tot een gezamenlijke toekomstvisie voor de
philharmonie zuidnederland te komen i.p.v. als provincie Noord-Brabant alleen en eenzijdig te werk te gaan?
5. Samen met de provincie Limburg hebt u verschillende toekomstscenario’s voor de philharmonie laten
onderzoeken.
a) Waarom hebt u op basis van dit onderzoek gekozen voor dit scenario?
b) Voor welk scenario kiest de provincie Limburg en waarom?
6. De 2 miljoen euro subsidie uit 2017 brengt u terug tot maximaal 1,5 miljoen euro subsidie in 2018 en 2019.
Wat gaat u concreet doen met de 500.000 euro die u jaarlijks overhoudt?
7. De philharmonie zuidnederland is gevestigd op twee locaties: in Eindhoven en in Maastricht.
Is het voorstelbaar dat a.g.v. deze bezuiniging de philharmonie uit een van deze locaties vertrekt?
8. Vindt u het wenselijk dat de philharmonie uit een van deze locaties vertrekt of zich op een andere locatie
vestigt?
9. De philharmonie zuidnederland is een regio-orkest. Daarvan zijn er in Zuid-Nederland niet veel, dus daar
moeten we zuinig op zijn.
Welke (rand)voorwaarden gaat u stellen om ervoor te zorgen dat het orkest haar regiofunctie kan behouden?
10. Bezuinigen kan ertoe leiden dat de philharmonie, om te kunnen besparen, activiteiten en optredens moet
gaan schrappen of de prijs voor concertkaarten moet verhogen.
Hoe gaat u als provincie waarborgen dat de philharmonie een orkest blijft, waarvan de activiteiten voor
iedereen zichtbaar én toegankelijk zijn?
11. De philharmonie zuidnederland maakt onzekere tijden door. Eerst de fusie van het Brabants Orkest en het
Limburgs Symfonie Orkest. Daarna onzekerheid over de vestigingsplaats(en). Nu bezuinigingen. Over twee
jaar weer een evaluatie en mogelijk andere plannen.
Het lijkt erop dat de philharmonie in de ongewenste situatie terecht komt dat het meer tijd kwijt is met beleid
maken dan met muziek maken. Bent u het met het CDA eens dat dit onwenselijk is en de kwaliteit en
continuïteit van het regio-orkest niet ten goede komt?
1.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere
Marianne van der Sloot

