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Geachte fractievoorzitters, cultuurwoordvoerders, 

 

De tijd dringt en u wordt bestookt met informatie omtrent de door de Ministerraad geaccordeerde 

plannen voor het cultuurbeleid. De NAPK wil in dit stadium kort en bondig de voor de 

podiumkunsten absoluut noodzakelijke veranderpunten aan u meegeven, onderbouwd met concrete 

voorbeelden uit het veld (bijlage 1).  

 

1. Financiële klappen en politieke anti-houding brengen sector onherstelbare schade toe 

Orkesten: 32% bezuiniging. Dans: 38% bezuiniging. Theater: 42% bezuiniging. Een ongekend 

rigoureuze en buitenproportionele ingreep. Normbedragen zijn het uitgangspunt voor 

beleidsvorming, de werkelijke verhoudingen blijven buiten beschouwing. Gevolg: goed presterende 

en ondernemende organisaties gaan over de kop door gigantische budgetkortingen.  

De NAPK vraagt om kansrijk cultuurbeleid waarin instellingen niet onnodig worden weggevaagd 

door een rigide systeembenadering. Naar beneden bijstellen van bezuinigingen en evenredige 

spreiding over de hele cultuursector zijn daarbij van essentieel belang. 

 

De zeer negatieve benadering die de coalitie kiest aangaande het culturele werkveld berokkent 

individuele instellingen direct of indirect grote schade, variërend van een verzwakte  

onderhandelingspositie bij het afsluiten van contracten met leveranciers of afnemers tot zich 

terugtrekkende sponsoren.  

De NAPK vraagt de verantwoordelijke bestuurders het belang van de sector voor de samenleving 

uit te dragen en te onderstrepen. 
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2. Niet faseren is kapitaal vernietigen 

De onoverzichtelijkheid van de werkelijke gevolgen van de bezuinigingen op lokaal en regionaal 

niveau en de chaos in de culturele sector die ontstaat door het razende tempo van de 

bezuinigingsoperatie nopen tot temporiseren. Niemand is gebaat bij een sector die total loss gaat 

omdat er in alle haast inschattingsfouten zijn gemaakt. De Raad voor Cultuur heeft een doorgerekend 

voorstel gepresenteerd voor fasering van bezuinigingen. Dat is iets anders dan uitstel van 

beleidsvorming met een jaar, dat door de sector als onwenselijk werd gezien.  

De NAPK vraagt om gefaseerde bezuinigingen en daarmee kansen voor instellingen om hun 

bedrijfsvoering aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hiermee worden onnodige 

faillissementen en torenhoge frictiekosten voorkomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze 

bezuinigingen meer kosten dan ze opleveren.  

 

3. Behoed het middensegment voor kaalslag 

De grote druk op het Fonds Podiumkunsten betekent voor zeer veel instellingen dat zij nog lang in 

onzekerheid zullen verkeren over hun toekomst. Er gaat een derde van het budget voor meerjarige 

subsidies af, bovendien is er forse toeloop vanuit de Basis Infrastructuur (BIS). Het middensegment in 

de podiumkunsten wordt onvermijdelijk zodanig uitgedund dat ook daar zeer succesvolle 

organisaties gaan sneuvelen.  

De NAPK vraagt om borging van de balans in het podiumkunstenbestel (Rijk en Fonds) en voor 

voldoende continuïteit voor instellingen om goed te kunnen functioneren. Faciliteer een stevig 

middenveld en behoud de vierjarige subsidiemogelijkheid bij het Fonds Podiumkunsten.  

 

4. Geef toekomst aan talent 

Talentontwikkeling verdwijnt geheel uit de BIS en krijgt geen mogelijkheid om bij het Fonds 

Podiumkunsten aan te vragen. Hiermee wordt een belangrijke schakel uit de keten getrokken. Als het 

aan de staatssecretaris ligt moet dit helemaal worden opgepakt door de grote instellingen zonder dat 

daarvoor middelen meegaan. Het vrij ontwikkelen van een `eigen signatuur’, het kweken van nieuwe 

generaties toptalent, vernieuwing en diversiteit; het wordt uiterst marginaal in het nieuwe stelsel. 

Zeker voor de langere termijn, voor de nieuwe generaties kunstenaars én publiek, heeft deze keuze 

dramatische gevolgen en zal leiden tot het marginaliseren van de podiumkunsten.  

De NAPK vraagt het Rijk om bestelverantwoordelijkheid te nemen en ook toekomstige generaties 

laagdrempelig hoogwaardige kwaliteit in muziek, dans en theater te gunnen.  

Startende kunstenaars ondersteunen in hun ondernemerschap, is werken aan toekomstig 

maatschappelijk draagvlak.  

Behoud daarom minimaal een aantal autonome productiehuizen. 
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5. Differentieer in jeugdaanbod en behoud diversiteit 

In het Rijksbeleid is cultuureducatie nog steeds een speerpunt, maar de ontmanteling van het bestel 

betekent dat toekomstige generaties niet langer laagdrempelig met kwaliteitscultuuruitingen in 

aanraking komen. Jeugddans verdwijnt geheel uit de infrastructuur, jeugdtheater wordt in een mal 

geperst met normbedragen die voorbij gaan aan de realiteit. Jeugdmuziek blijft zelfs onbenoemd.  

De NAPK vraagt om ook jeugddans en jeugdmuziek in het bestel te borgen, om reële 

werkbudgetten en een eigen inkomstennorm gerelateerd aan vrije producties (niet 

schoolvoorstellingen). Ook de negatieve gevolgen van bestuurlijke uitruil tussen Rijk en provincies 

moeten worden meegewogen. Gebrek aan culturele bagage in een rijke samenleving als Nederland is 

een treurig vooruitzicht en staat op gespannen voet met alles waar een beschaafde, leefbare en 

zorgzame samenleving voor staat.  

 

6. Investeer in ondernemerschap 

De potentie om private fondsen en sponsors te bewegen om in cultuur te investeren ziet de branche 

met name als aanvulling van de basisfinanciering die de continuïteit van de bedrijfsvoering borgt. De 

overheid moet ondernemerschap stimuleren door: 

√ een investeringsfonds in te richten voor doorstart / transitie van organisaties naar 

nieuwe verdienmodellen en bedrijfsvoering 

√ de arbitraire BTW-verhoging terug te draaien 

√ giftenaftrek en cultureel beleggen aantrekkelijk te maken 

√ matching te bevorderen, ook tussen Rijk en sponsors. 

In dat verband wil de NAPK nog eens wijzen op de reeds wegbezuinigde Matchingsregeling, die in 

2009 tot stand kwam door een budgetkorting van 5% op alle podiumkunstproducenten in de Basis 

Infrastructuur.  

De NAPK vraagt daadwerkelijke ondersteuning van verdere ontwikkeling van ondernemerschap en 

tijd om die omslag te maken.  

 

7. De branchevereniging 

Zoals de NAPK in haar eerder uitgebrachte visiedocument heeft aangegeven, ziet de 

branchevereniging in de toekomst kansen om leden te faciliteren op het gebied van specifieke 

servicediensten. Het is echter niet reëel om te veronderstellen dat de branchevereniging taken van 

de sectorinstituten TIN en MCN kan overnemen zonder de middelen die deze sectorinstituten 

daarvoor nu tot hun beschikking hebben, terwijl de NAPK tevens een sterke uitdunning van het 

ledenbestand kan verwachten. Bovendien is de branche van mening dat de erfgoedfunctie die het 

TIN heeft absoluut in stand moet worden gehouden.  
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De NAPK vraagt om deze verkapte extra bezuiniging niet op de begroting van de instellingen af te 

wentelen en om behoud van het theater- en danserfgoed.  

De NAPK onderstreept nogmaals dat bovengenoemde veranderpunten niet binnen de 

bezuinigingsdoelstelling van 200 miljoen euro  te realiseren zijn en hoopt ten zeerste dat de 

urgentie om het bedrag naar beneden bij te stellen weerklank vindt in de Tweede Kamer. De NAPK 

verzoekt u dan ook met klem om uw afwegingen aangaande toekomstig cultuurbeleid zorgvuldig 

te maken en de noodklok die nu breed geluid wordt niet te negeren. De afbraak van een cultureel 

bestel waaraan vele decennia gebouwd is en die haar vruchten afwerpt biedt geen perspectief en 

de samenleving zal daarvan nog lang de negatieve maatschappelijke en economische gevolgen 

ondervinden. 

 

De NAPK is zeer bereid om bovengenoemde punten nader toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PODIUMKUNSTEN 

 
H.G. (Harm) Mannak,  

Voorzitter  

 

 

Bijlage 1:  VOORBEELDEN UIT HET VELD BIJ ZEVEN NOODZAKELIJKE VERANDERPUNTEN VOOR DE 

PODIUMKUNSTEN 

 


