
 
 
 
 
 
 
 

Provinciale Staten van Overijssel 

Motie 

Artikel 62 RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2019    
 
 
Datum   

13 november 2019    Agendapunt nr. 8  Begroting 
 

Immaterieel Erfgoed (o.a.Volkscultuur) | Cultuurbeleid 2021 – 2026 
 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 13 november 2019 
 
De Staten, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat: 

●  Via het Cultuurbeleid 2017 – 2020 afgelopen jaren meerdere projecten succesvol tot stand 
zijn gekomen en er nieuw beleid gevormd gaat worden voor 2021-2026 

●  Volkscultuur als immaterieel erfgoed mensen verbindt, het verhaal verteld van ‘jou en je 
omgeving’, waardoor mensen zich identificeren met de regio  

● Volkscultuur veelal verwijst naar regionale tradities, verleden en heden en vrijwel dagelijks tot 
leven komt door duizenden inwoners van onze provincie 

● De inwoners van Overijssel  tijdens een onderzoek door RTV Oost dit voorjaar duidelijk hebben 
aangegeven dat Volkscultuur een vaste plek in het Cultuurbeleid moet krijgen en dus kan 
rekenen op steun en draagvlak vanuit de bevolking. 

 
Van mening dat: 

● Het belangrijk is balans te brengen in de ondersteuning van de vormen van cultuur, waarbij 
naast bijvoorbeeld de ‘hoogwaardige’ culturele, ook ruimte is voor cultuur van de massa; 
volkscultuur 

● Volkscultuur verbroederd en verbindt en draagt in onze provincie bij aan initiatieven die 
Overijssel nog mooier maken.  

● Dit Overijssel niet alleen aantrekkelijk maakt voor haar inwoners, maar ook voor bezoekers 
van buiten. 

 
Verzoeken GS:  

● In het nieuw te vormen provinciale cultuurbeleid het Immateriële Erfgoed (o.a.Volkscultuur) 
als een van de pijlers mee te nemen, waarbij binnen deze kaders budgettaire ruimte wordt 
opgenomen.  

● Diverse partners, welke een binding of belang hebben bij het in stand houden van ons 
Immaterieel Erfgoed (w.o. Volkscultuur) in Overijssel, te betrekken bij de totstandkoming 
van het beleid.    

 
en gaan over tot de orde van de dag. 
 
Dinand Leferink  (VVD)   
Stijn Hesselink (Forum voor Democratie)   
Sander Slots (PVDA) 
 
 
 


