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: beantwoording schriftelijke vragen over de Nederlandse Bach Academie

Geachte heer De Boer,
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 1 augustus 2014, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Hoe waardeert het college het werk van de NBA voor de culturele infrastructuur van de pro
vincie Fryslân?
Antwoord vraag 1:
Het College heeft grote waardering voor het werk van de NBA. De provincie heeft in de sa
menwerkingsagenda met de gemeente Leeuwarden aangegeven dat de Bachacademie een
kansrijk initiatief zou kunnen vormen voor de culturele infrastructuur. Daartoe is ook een pro
jectsubsidie gegeven voor Bach in residence (jan 2014), het uitwerken van een serie concer
ten en een educatief programma.

Vraag 2:
Welke waarde heeft de NBA, in de optiek van het college, voor de opmaat naar het jaar2OlB
en Leeuwarden KH2018 in zijn algemeenheid?
Antwoord vraag 2:
Hoewel het College van mening is dat de NBA van waarde is, zien wij vanuit de provinciale
begroting de komende jaren geen financiële uitbreidingsmogelijkheden. De NBA heeft laten
zien dat er in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor goede kansen met een interna
tionaal netwerk liggen. Wel is er nog onzekerheid of het NKK doorgaat na 2018. Dit blijft een
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risico. Het College heeft de initiatiefnemers geadviseerd op projectmatige basis op zoek te
gaan naar andere fondsen.
Vraag 3:
Ziet het college nog mogelijkheden binnen het budget KH2018 om aan de subsidieaanvraag
van de NBA te voldoen? En zo ja, waarom heeft het college deze mogelijkheid niet benut?
Antwoord vraag 3:
Nee.
Vraag 4:
Als het college geen mogelijkheden ziet binnen het budget KH2018, waarom is dit zo en wel
ke andere mogelijkheden zijn er dan wel om aan de aanvraag van de NBA te voldoen?
Antwoord vraag 4:
Het in de provinciale begroting opgenomen budget voor KH18 is een bijdrage aan de Stich
ting KH2018 voor de uitvoering van de events van het Bidbook. Daarmee is dit budget ver
plicht. Hoewel de werkwijze van de Stichting wordt dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven in
de open programma’s Lab Lwd en Royal Frisian, is het niet aannemelijk dat binnen deze
programma’s financiering beschikbaar komt voor het behoud van de Organisatie NBA.
Een meerjarige projectsubsidie voor de activiteiten van de Bachacademie is niet onmogelijk,
maar dan zou die moeten worden bekeken in het kader van het Brûsfûns
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

den Berg, secretaris
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Inleidende toelichting
(facultatief)

De Nederlandse Bach Academie (NBA) is gevestigd in
Fryslân en is een culturele, creatieve broedplaats, waar
vakmusici, “meesters”, talentvolle studenten, “gezellen”, en
liefhebbende luisteraars elkaar ontmoeten.
Een onderdeel van haar missie is om, in structurele
samenwerking met het Nederlands Kamerkoor en Concerto
‘d Amsterdam, de muziekculturele infrastructuur in
Friesland en daarbuiten blijvend te versterken en door
gezichtsbepalende activiteiten en projecten de loper uit te
leggen naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa 2018
als footprint voor de periode na 2018. Daarmee wil zij
borgen dat de muzikale en culturele vonk en naar we
hopen een spetterend vuur’ na 201 8 niet uitdooft, maar
brandend blijft.
De NBA heeft aangetoond instaat te zijn een Organisatie O
te zetten die na 5 jaar zonder structurele overheidssteun
kan functioneren. Voor de verdere uitbouw van de
Organisatie hebben ze een eenmalige financiële injectie
nodig van rond de 1,5 miljoen euro.
In gesprekken met de provincie Fryslân en de gemeente
Leeuwarden hebben beide overheidsinstanties
aangegeven hiervoor geen middelen beschikbaar te
hebben. Wel zou gebruik gemaakt kunnen worden van
projectsubsidies. Projectsubsidies zijn er echter niet voor
bedoeld een Organisatie O te bouwen. Daarom heeft de
NBA besloten andere noordelijke provincies te vragen
geldmiddelen hiervoor beschikbaar te stellen. Dat betekent
dat het oorspronkelijke plan om in Leeuwarden een shared
service centre in te richten zal worden losgelaten en de
kans groot is dat de NBA uit Fryslân vertrekt.
De ChristenUnie is van mening dat een mogelijk vertrek
van de NBA uit onze provincie moet worden voorkomen.

Vraag / vragen

1. Hoe waardeert het college het werk van de NBA
voor de culturele infrastructuur van de provincie
Fryslân?
2. Welke waarde heeft de NBA, in de optiek van het
college, voor de opmaat naar het jaar 2018 en
Leeuwarden KH2018 in zijn algemeenheid?
3 Ziet het college nog mogelijkheden binnen het
budget KH2O1 8 om aan de subsidieaanvraag van
de NBA te voldoen? En zo ja, waarom heeft het

