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Onderwerp: Beleidskader: cultuur, vrije tijd en sport 
Spreker: Gaby Scholder 
Datum: 26 maart 2021 
 
Voorzitter, 
 
Het beleidskader dat voorligt is zeer nauwkeurig tot stand gekomen na overleg met de betrokkenen 
uit de sectoren cultuur, sport en vrijetijdseconomie. Ook de themabijeenkomsten, informatief en 
oordeelsvormend, met de statenleden hebben ervoor gezorgd dat de wensen en opmerkingen, daar 
geuit, zijn meegenomen in dit ‘tussentijdse’ beleidskader op weg naar het beleidskader 2023 e.v. jaren. 
Kortom: de VVD kan zich goed vinden in dit beleidskader dat beantwoordt aan de afspraken in het 
bestuursakkoord. Meestal volgt er een maar…. En ook nu wil de VVD een paar punten aanscherpen. 
Hiervoor dienen wij 3 moties in waarop ik verderop in mijn betoog in zal gaan. 
 
“De Saamhorigheid in Brabant is groot: in Brabant doen we dingen graag samen in plaats van alleen. 
Doen we dingen voor elkaar in plaats van voor onszelf.” Mooie treffende woorden en ook de eerste 
zinnen van de overeenkomst van het Brabant Sport Fonds. Dit fonds werd op 11 maart jongstleden 
gelanceerd en is een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse 
bedrijfsleven.  
 
Het voorliggende beleidskader heeft meerdere doelen. Eén daarvan, welke de VVD een warm hart 
toedraagt, is dat iedereen kan meedoen. Juist daarom is VVD Brabant positief dat het beleidskader 
erin voorziet dat voor sport structurele middelen ingezet gaan worden i.p.v. incidentele middelen. 
Sportbeoefening draagt namelijk bij aan de leefbaarheid van Brabant en de gezondheid van de 
Brabanders. Voor de VVD is gezondheid erg belangrijk. Corona heeft eens te meer aangetoond dat niet 
alleen mentale voeding van belang is, maar zeker ook de fysieke gesteldheid. Cultuur voedt de geest, 
sport voedt het lichaam en de geest. Daarom is de VVD blij met de keuze om sport in de toekomst in 
de basis structureel te financieren. 
 
In de vorige themavergadering heeft de Gedeputeerde aangegeven bereid te zijn ook middelen 
beschikbaar te stellen als er zich interessante topsportevenementen in Brabant aandienen. In het 
beleidskader wordt gesproken over WK Cycling 2027 en de Formule E die staat gepland voor het 
voorjaar 2022. Maar kan de provincie hier ook een actieve rol in nemen? Dat zien we in het document 
Beleidskader 2021-2022 dan weer niet terug. De VVD vindt dat dergelijke evenementen meegenomen 
moeten worden voor de directe toekomst. Daarom willen we GS, via een motie, met klem oproepen 
o.a. de haalbaarheid om topsportevenementen naar Brabant te halen serieus te toetsen, samen met 
de B5 steden en het Brabants bedrijfsleven een “Triple A spaarpot” op te bouwen voor 
topsportevenementen van een zeer bijzondere hoge klasse en deze minimaal eens per 4 jaar te 
realiseren, en er vol voor te gaan om dergelijke topsportevenementen naar Brabant te halen.  
 
Nogmaals, met dit nieuwe beleidskader wil GS de leefbaarheid en de levendigheid van Brabant 
vergroten. De VVD vindt dat er vanuit de provincie een stimulerende werking uit moet blijven gaan 
richting cultuur, maar uiteraard ook richting sport en vrijetijdseconomie.  
De VVD wil het college verzoeken eSports als belangrijke groeisector mee te nemen in de uitvoering 
van het onderdeel sport in het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022, als ook het nieuwe 
nog te ontwikkelen beleidskader “Levendig Brabant 2023-2030”. 
Enkele clubs in Brabant hebben een eSports team opgezet (waaronder PSV). eSports heeft een groot 
groeipotentieel. De Brabantse economie en de eSports organisaties kunnen hiervan profiteren. Omdat 
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eSports talent en organisaties het ook verdienen om ontwikkeld te worden. Net zoals andere talenten 
binnen Brabant en topsport die ook aan innovatie onderhevig zijn, vindt de VVD dat Brabant niet achter 
kan blijven. Ook hier dient de VVD een motie voor in. We zijn benieuwd naar de reactie van GS. Een 
stukje realisme is meegenomen in het voorliggende beleidskader: de gevolgen van de coronacrisis zijn 
voor alle sectoren op dit moment nog niet te overzien. Binnen de cultuursector zijn we een aantal 
ondernemers tegengekomen die op innovatieve wijze de eigen broek financieel hebben opgehouden. 
Het is daarnaast goed om te zien dat GS flexibel omgaat met verstrekte subsidies t.o.v. opbouw van 
eigen vermogen. De VVD is blij te lezen dat hier in het beleidskader wel rekening mee is gehouden. Het 
is belangrijk te noemen dat we v.w.b. cultuur praten over het inzetten van structurele middelen i.p.v. 
incidentele middelen. Cultuur = subsidie is echter verleden tijd voor de VVD. Wij verzoeken het college 
te streven naar een 50% financiering vanuit private partijen bij de uitvoering van het beleidskader 
cultuur m.b.t. projectfinanciering.  
Hier gaat onze derde motie over die we hebben ingediend. 
 
Neem een voorbeeld aan het Brabant Sportfonds, dat ik zojuist benoemde. Dat is nou eens een mooi 
praktijkvoorbeeld, alwaar sprake is van maar liefst 50% private financiering in 2022). Als het in de 
sportbranche kan, dan kan dat ongetwijfeld ook binnen de cultuur sector! Cultuur zit in het DNA van 
de Brabander. Met dit integrale beleidskader wil de provincie Brabant inspelen op nieuwe doelgroepen 
en initiatieven. De inwoner van Brabant staat centraal. Wij willen de samenhang die er duidelijk is 
tussen vrije tijd, cultuur en sport ook vanaf dit jaar in gang zetten. De VVD kijkt daarnaar uit: Laat die 
mooie nieuwe initiatieven maar komen.  
 
Anno 2021 is het niet verkeerd om met een verfrissende blik deze initiatieven te aanhoren en wellicht 
mee op te pakken? Want in Brabant doen we dingen graag samen met en voor elkaar. 
 
Tot zover voorzitter. 

 


