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Gericht aan GS / lid GS 
 
 

Gedeputeerde Poepjes 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

In de regionale media lezen wij dat de provincie 
Fryslân voornemens is de subsidie aan Kunstmaand 
Ameland per 2019 te beëindigen. Het gaat om een 
relatief klein bedrag (€ 25.000) maar wel substantieel 
voor de organisatie. Zonder de provinciale subsidie 
dreigt er een einde te komen aan Kunstmaand 
Ameland. Dat terwijl het aantal bezoekers uit binnen 
en buitenland gestaag toeneemt.  
 
Het bevreemdt de ChristenUnie dat dit besluit tot 
beëindiging van de subsidie wordt gemaakt, terwijl de 
herijking van het cultuurbeleid en het daarbij horende 
budget nog aan PS moet worden voorgelegd.  
 
Daarom de volgende vragen:  
 

 
 

1. Wat vindt u van Kunstmaand Ameland? 
2. Klopt het bericht dat de subsidie aan 

Kunstmaand Ameland in 2020 wordt 
beëindigd? 

3. Zo ja, wat zijn uw overweging de subsidie te 
stoppen. Zo nee, wat is er dan aan de hand? 

4. Volgens de ChristenUnie is Kunstmaand 
Ameland een festival dat vanuit het 
festivalbeleid subsidie zou moeten kunnen 
ontvangen. Waarom is dat niet het geval? 

5. De sector en de beleidsambtenaren van de 
provincie zijn nog druk bezig met de herijking 
cultuurbeleid. Waarom is op voorhand al een 
besluit genomen over de Kunstmaand 
Ameland? 

6. Met de keuze die nu wordt gemaakt is het 
voortbestaan van de Kunstmaand Ameland in 
gevaar. En dat terwijl het deel uitmaakt (kan 
uitmaken) van de Legacy van LF 2018; het 
trekt een internationaal publiek en het wordt 
gedragen en georganiseerd door de 
Mienskip. Waarom doet u dat? 

7. Welke mogelijkheden ziet u om de 
Kunstmaand Ameland uit andere budgeten te 
ondersteunen (bijvoorbeeld 
gastvrijheidseconomie, gezien het aantal 
bezoekers van de Kunstmaand Ameland en 
de spin off die dat heeft voor toerisme op het 
eiland)? 
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