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Geachte heer Zijlstra, 

Hierbij de reactie van de NAPK op het advies `Noodgedwongen keuzen’ dat de Raad voor Cultuur 29 
april jl. heeft uitgebracht in antwoord op uw adviesaanvraag van 17 december 2010. 

Met respect voor de onmogelijke taak die de Raad voor Cultuur op zich heeft genomen, en er van 
uitgaande dat de Raad binnen de hem opgelegde kaders heeft getracht zo veel mogelijk te redden 
wat er te redden valt, valt het advies ons desalniettemin ontzettend zwaar. Wat een culturele 
armoede. Als het advies van de Raad voor Cultuur wordt doorgevoerd, worden de podiumkunsten 
hard getroffen. De sectoren orkesten, dans en theater gaan er financieel respectievelijk 29, 28 en 28 
procent op achteruit. Een totaalbedrag van ruim 58 miljoen euro. Dit bovenop de 5% 
efficiencykorting die dan al is gerealiseerd. 

Financiële consequenties 
Het aantal uitvoerende instellingen dat voor de sectoren orkesten, dans en theater tot de 
basisinfrastructuur behoort, daalt van 57 tot 23. Door deze rigoureuze uitdunning van de BIS komt er 
een enorme financiële druk op het Fonds Podiumkunsten: de basisinfrastructuur wordt budgettair 
verminderd van 119 miljoen tot 85 miljoen euro, de instellingen die buiten de nieuwe infrastructuur 
geplaatst worden (à een bedrag van 34 miljoen euro) moeten een beroep op het Fonds 
Podiumkunsten doen. Daarbij adviseert de Raad om het grootste deel van het Fondsbudget al te 
oormerken voor ex-BIS waardoor slechts een fractie het budget overblijft voor alle overige 
instellingen1. Het staat niet expliciet in het advies geschreven, maar het is evident dat ook buiten de 
infrastructuur (die het voorvoegsel `basis’ duidelijk niet meer dragen kan, zo blijkt uit de woordkeus 
van de Raad) straks een onvoorstelbare kaalslag plaatsvindt. 

 

                                                        
1
 Dat wil zeggen alle instellingen die uit de BIS worden geschrapt en die niet geoormerkt in het Fondsbudget 

worden opgenomen, plus alle instellingen die in de huidige situatie al aangewezen zijn op ondersteuning door 
het Fonds Podiumkunsten (dit zijn er 73). Voor al deze instellingen blijft een budget van €12 miljoen(!!) over, 
ten opzichte van een bedrag van €26,2 miljoen dat nu beschikbaar is voor gezelschappen die bij het Fonds zijn 
ondergebracht.  
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Werkgelegenheid 
De gevolgen voor de werkgelegenheid zijn desastreus. Op basis van een directe doorberekening van 
de financiële gevolgen, nog zónder vooruit te lopen op cumulatieve bedrijfseconomische effecten 
voor individuele instellingen2, komt het banenverlies voor de sectoren orkesten, dans en theater op 
ruim 1.300 arbeidsplaatsen. Dit is gebaseerd op de huidige actuele dienstverbanden. Op basis 
hiervan worden de frictiekosten ingeschat op minimaal 67 miljoen euro (wanneer een marge van 
10% gehanteerd wordt ligt het bedrag tussen de 60 en 74 miljoen euro). Dit betreft dan alleen de bij 
de NAPK aangesloten podiumkunsten producerende instellingen, bovendien zijn de gevolgen voor de 
werkgelegenheid  van remplaçanten en ZZP-ers hierin nog niet meegenomen. 

Overheden 
Het valt ons verder op dat de veelal forse bezuinigingen op provinciaal3 en gemeentelijk niveau niet 
in het advies zijn geïntegreerd, terwijl er op meerdere punten in het advies wel gewezen wordt op de 
verantwoordelijkheden van de lagere overheden en decentralisatie van taken en functies als 
alternatief wordt aangedragen. Daar is helaas geen overdracht van middelen mee gemoeid, tenzij we 
de zin `Bestaande bestuurlijke afspraken over de verhouding in de financiering dienen opnieuw tegen 
het licht te worden gehouden.’4als zodanig moeten interpreteren.  
Verderop in het advies komt de Raad hier op terug: aan de acht theatervoorzieningen moeten naast 
het Rijk ook de andere overheden een substantiële financiële bijdrage leveren5. In het advies wordt 
niet duidelijk hoe verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheidslagen verder inhoudelijk 
en/of financieel worden verdeeld.  
Hoewel wij het met de Raad eens zijn dat cultuurbeleid in hoge mate samenhangt met stedelijk 
beleid, willen wij er nogmaals op wijzen dat de verantwoordelijkheid voor het bestel totnogtoe 
steeds bij het Rijk heeft gelegen en dat vérgaande decentralisatie de samenhang binnen het bestel 
en een evenwichtige spreiding over het land geen goed zal doen. Verder wordt nu één regionale 
theatervoorziening in Noord-Nederland aangewezen die vier provincies moet bedienen (Overijssel, 
Drenthe, Friesland en Groningen). 

Voorzieningenstelsel 
Dat brengt ons bij een belangrijk inhoudelijk punt: de te vormen voorzieningen voor theater, dans en 
muziek in de kernpunten. Het idee van `conglomeratievorming’ kan efficiencyvoordelen bieden en 
samenwerking en afstemming bevorderen; er kleeft echter ook een flink aantal risico’s aan de 
voorgestelde constructie:  

 Er wordt een sleutelpositie bepleit voor lokaal gefinancierde instellingen (de podia) die 
verantwoording afleggen aan de betrokken gemeente en niet aan het Rijk. In de huidige situatie 
zien we al dat dit regelmatig leidt tot grote verschillen in belangen en daaruit voortvloeiende 
prioriteiten.  

 Het podium dient volgens de Raad een sleutelrol te spelen bij de ontwikkeling van een visie op de 
theater- c.q. dansvoorziening en bij het bepalen welke instellingen of initiatieven deel uitmaken 
van die voorzieningen. Instellingen dienen in hun subsidieaanvraag aan te tonen dat deze past in 
de visie die het centrale podium of de benoemde intendant op de toekomstige voorziening heeft 

                                                        
2
 Zoals de BTW-verhoging, het teruglopende podiabezoek en dalende sponsorinkomsten vanwege de 

economische crisis.  
3
 Hierbij verwijzen wij naar onze brief van 14 april jl. naar aanleiding van de 100% bezuinigingen op 

podiumkunsten in de provincie Utrecht. 
4
 Advies Raad voor Cultuur, pagina 16-17. 

5
 Advies Raad voor Cultuur, pagina 40. 
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geformuleerd6. De NAPK is zeker voor intensievere samenwerking en afstemming van aanbod en 
afname in een vroeg stadium7 maar om het podium zo’n cruciale (machts)positie toe te kennen 
gaat ons veel te ver. Het artistiek-inhoudelijke proces is de expertise van de makers en daarin 
liggen nu juist kwaliteit en vernieuwing besloten. Dit proces komt dan in het geding met risico op 
`u vraagt wij draaien’-theater en dans. De podia maken deel uit van de keten en zijn 
samenwerkingspartner met hun eigen expertise. Een gezamenlijk aan te wijzen intendant is in 
onze ogen de enige geëigende constructie in dit verband.  

 Van een dansbestel blijft in de nieuwe infrastructuur niets over: drie kernpunten voor dans en 
een repertoireballetvoorziening doen op schrikbarende wijze afbreuk aan een sector die zich nú 
kenmerkt door haar enorme vitaliteit en diversiteit, en die met haar compacte omvang (inter-) 
nationale topkwaliteit levert. De bij de NAPK aangesloten dansgezelschappen hebben zelf een 
visie ontwikkeld op hoe een compacter dansbestel eruit zou kunnen zien dat evenwel recht doet 
aan de kunstvorm in al haar facetten. Deze visie zal zeer spoedig in uw bezit gesteld worden; 
vooruitlopend hierop kan gemeld worden dat de gezelschappen in hun visie pleiten voor een 
minimum van zes danskernen in het land8. Daarnaast is decentralisatie van danstraining geen 
goed idee zoals de praktijk reeds heeft uitgewezen. Ook hier dreigt devaluatie van expertise en 
kwaliteit.   

 De positie van de productiehuizen in het nieuwe bestel is diffuus. Op grote lijnen wordt de 
analyse van de Raad onderschreven maar specifieke expertise en de voorwaarden om de 
vakinhoudelijke deskundigheid te borgen blijven buiten beeld. Daardoor roept het advies meer 
vragen op dan het duidelijkheid biedt en kan het op vele wijzen geïnterpreteerd worden (en 
dientengevolge net zo goed positief als zeer negatief uitpakken voor het behoud van de 
betreffende functies binnen de infrastructuur). Randvoorwaarde nummer één om de 
veelzijdigheid en veelvormigheid van kunstenaars binnen het Nederlandse theaterlandschap te 
borgen, is een zeker behoud van autonomie van deze functie binnen de tot stand te brengen 
theater- en dansvoorzieningen.  
Het is bovendien noodzakelijk dat er een landelijke visie op talentontwikkeling wordt ontwikkeld 
die aanvullingen op talentontwikkeling in de theater- en dansvoorzieningen mogelijk maakt. Deze 
visie kan als uitgangspunt dienen voor de regionaal te ontwikkelen visies. 

 Hoewel educatie als speerpunt is aangemerkt in uw adviesaanvraag en de Raad educatie ook als 
kerntaak bestempelt, worden de absolute experts op dit gebied niet erkend in het advies.  
De theater- en dansvoorzieningen moeten het aanbod voor de jeugd gaan verzorgen.  
Met andere woorden: als het meezit vindt het vakspecialisme jeugd daar met behoud van 
autonomie onderdak, als het tegenzit wordt het een onvolwaardig bijproduct. Zoals het er nu 
naar uitziet wordt het jeugdtheater onevenredig zwaar getroffen door de bezuinigingen.  

                                                        
6
 Advies Raad voor Cultuur, pagina 42. 

7
 In de NAPK-visie `Zonder inhoud geen bestel’ is dit als volgt verwoord: De inzet is om meer af te stemmen over 

de productie en presentatie van het aanbod en om daar vervolgens gezamenlijke marketing op te voeren. (…) 
Aanbieders en afnemers dienen hierin een gelijkwaardige rol te spelen die ook in het subsidie-instrumentarium 
tot uitdrukking moet komen. Podia en gezelschappen onderzoeken momenteel vormen waarin een dergelijke 
bindende samenwerking gegoten kan worden (bijvoorbeeld in convenanten). 
8
 Het betreft één hoofdstedelijke danskern in Amsterdam, twee Randstedelijke kernen: één in Den Haag en één 

in Rotterdam, en drie regionale kernen in respectievelijk Groningen, Arnhem en Brabantstad. In al deze kernen 
is de hele dansketen vertegenwoordigd, waarbinnen jeugddans met een eigen keten functioneert.  

 



 

4 
 

Daarnaast bevreemdt het ons dat het onderwijs als opdrachtgever wordt aangemerkt; daar heeft 
het onderwijs de expertise, de capaciteit en het budget niet voor. Bovendien wordt ook hier het 
artistiek-inhoudelijke proces tekort gedaan. 

 Er worden negen muziekvoorzieningen geadviseerd en acht theatervoorzieningen. Gelet op de 
bestaande en gewenste interactie tussen beiden is het logisch dat er zowel voor theater als 
muziek negen kernen in Nederland zijn. 

 In een poging om spreiding en daarmee toegankelijkheid te waarborgen is bij de orkesten het 
criterium kwaliteit gesneuveld, wat overblijft zijn `muziekvoorzieningen’. Hiermee maakt de Raad 
een stevig statement: van orkesten kunnen we niet meer spreken als er zodanig op wordt 
bezuinigd. Orkesten zijn letterlijk en figuurlijk kostbaar goed: symfonische kwaliteit en de 
weerslag die juist dat hoge niveau van musiceren heeft op het muziekonderwijs, op het 
amateurveld en op het publiek heeft zijn waarde bewezen9. Deze sector degraderen tot 
voorzieningen zal het culturele leven in de diverse regio’s van Nederland aanzienlijk aantasten.   
 

De NAPK dringt er op aan dat bij het verder uitwerken van het voorzieningenconcept het veld een 
inhoudelijke hoofdrol krijgt; zij zullen het met elkaar moeten gaan doen. Van bovenaf geforceerde 
constructies waar geen inhoudelijke ziel in beklonken ligt zijn gedoemd te mislukken. Dan zal het 
laatste beetje kapitaal dat in de sector gestoken wordt ook vernietigd worden en staat het 
Nederlandse publiek met lege handen. 

Aanknopingspunten 
De NAPK vindt ook positieve aanknopingspunten in het advies van de Raad die aansluiten op de visie 
van de branche zelf10. Wij onderschrijven ten zeerste de temporisering van de bezuinigingen die de 
Raad voorstelt. Deze fasering is absoluut noodzakelijk om bestuurlijk zorgvuldig te kunnen opereren 
en een regionaal en landelijk goed gebalanceerd beleid te laten ontstaan. Bovendien is de 
voorgestelde overgangsperiode van levensbelang voor instellingen om zich aan te passen aan de 
veranderingen.  

Daarnaast zijn wij van mening dat de Raad een goed onderbouwde argumentatie opvoert om 
bezuinigingen voor 2014 en 2015 onder voorbehoud door te voeren, afhankelijk van of beoogde 
marktwerking daadwerkelijk tot voldoende eigen inkomsten heeft geleid. Dit is namelijk een 
veronderstelling die niet is getoetst op haalbaarheid en waarvan de praktijk moet uitwijzen of het in 
deze branche daadwerkelijk mogelijk is om met behoud van kwaliteit en diversiteit zo’n 
fundamenteel ander verdienmodel door te voeren.  

Ook zijn wij zoals u weet van mening dat de BTW-verhoging haaks staat op uw voornemen om het 
ondernemerschap te stimuleren, en dat dientengevolge de enige logische stap het terugdraaien van 
deze maatregel is. Het verheugt ons dat de Raad voor Cultuur dit standpunt met ons deelt. Het 
consistente pakket van fiscale maatregelen dat daarmee samenhangt spreekt ons eveneens aan. 

Bovenal is ons standpunt dat kwaliteit de absolute kern vormt van het professionele 
podiumkunstenbestel, en dit uitgangspunt zien wij bevestigd in het statement van de Raad dat 
`kwaliteit blijft centraal staan als criterium voor opneming van een voorziening in de (…) 
infrastructuur’11.  

                                                        
9
 Getuige de brief van de Visitatiecommissie Nederlandse Orkesten 2010, d.d. 28 maart 2011. 

10
 NAPK-visiedocument `Zonder inhoud geen bestel’ d.d. 4 april 2011. 

11
 Advies Raad voor Cultuur, pagina 14. 
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Om zowel kwaliteit als professionele bedrijfsvoering te borgen is continuïteit een absolute 
randvoorwaarde, het bepleite perspectief van tenminste vier jaar subsidie12 voor instellingen in de 
infrastructuur is wat ons betreft geheel gerechtvaardigd.  

Tot slot zien wij de verwijzing van de Raad naar de 1%-norm13, waarvoor meermalen met goed 
onderbouwde argumenten is gepleit, als een moreel appèl aan de overheid: koester deze vorm van 
beschaving in plaats van ze te ontmantelen! 

 
Wij hebben begrepen dat u 26 mei a.s. interbestuurlijk overleg met VNG en IPO voert aangaande het 
cultuurbeleid. Wij zullen beide gremia dan ook een afschrift sturen van deze brief waarin de sector 
podiumkunsten (theater, dans, orkesten) haar standpunten kenbaar maakt. Ook de leden van de 
Tweede Kamer en uiteraard de Raad voor Cultuur zelf ontvangen een afschrift. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten 

 

H.G. Mannak, 
waarnemend voorzitter NAPK 

 

 
 

                                                        
12

 Advies Raad voor Cultuur, pagina 4. 
13

 Waarbij één-honderdste van de Rijksbegroting wordt bestemd voor cultuur. 


