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Deventer, 29 februari 2016 

Embargo tot 2 maart, 10.00 uur. 

Vergroten cultureel ondernemerschap is hele onderneming 
 

De provincie Gelderland heeft vanaf 2013 actief ingezet op het stimuleren van cultureel 

ondernemerschap, maar de resultaten daarvan blijven achter bij de verwachtingen. Dit blijkt uit 

het onderzoek ‘Een hele onderneming’ dat de Rekenkamer Oost-Nederland op 2 maart publiceert. 

In de onderzochte periode 2012 tot en met 2015 heeft de provincie diverse instrumenten ingezet om 

cultureel ondernemen te stimuleren. Deze instrumenten zijn minder effectief dan verwacht of vragen 

om nadere uitwerking, zo concludeert de provinciale rekenkamer. In de praktijk blijken de 

onderzochte culturele organisaties niet minder subsidieafhankelijk geworden. Het substantieel 

verhogen van de eigen inkomsten is nauwelijks mogelijk voor veel culturele organisaties. Als de 

provincie Gelderland in het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 besluit om door te gaan 

met het stimuleren van cultureel ondernemerschap, dan beveelt de Rekenkamer aan om het beleid 

voor de culturele organisaties te verduidelijken, de voortgang beter te monitoren en het 

subsidiebeleid flexibeler te maken. Ook wordt aanbevolen om de opzet van het Fonds Gelderse 

Cultuurleningen te herzien, omdat er weinig vraag is naar leningen via dit fonds. 

 
 
 
 
Over de Rekenkamer Oost-Nederland 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 
doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De 
onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale 
Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan 
wordt. Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal 
bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 
 
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer 
Oost-Nederland, de heer Michael Mekel: 06-44657866, of met de secretaris-directeur, mevrouw 
Suzan Mathijssen 0570-665800. Het eindrapport is te downloaden van onze website 
www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over het doel en de werkwijze van de 
Rekenkamer Oost-Nederland. 
 

 


