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Geachte mevrouw Van Kranendonk, beste Judith, 

 

Via in eerste instantie onze achterban en in tweede instantie ook de onder u ressorterende directie 

Kunsten hebben wij kennis genomen van de brief die u op 16 september jl. namens de 

Staatssecretaris aan een aantal instellingen in de Basis Infrastructuur heeft gestuurd. Zoals u kunt 

begrijpen heeft de brief tot nogal wat commotie geleid bij onze leden. Wij voelen ons dan ook 

genoodzaakt om de bezwaren die wij als branchevereniging hebben en die door onze leden zijn geuit 

met u te delen, in de hoop dat u deze argumenten meeneemt in de inrichting van het vervolg van dit 

proces. In het verlengde hiervan willen wij erop aandringen dat het ministerie op zo kort mogelijke 

termijn helderheid verschaft over de inrichting van de frictiekostenregeling voor instellingen die door 

het Fonds Podiumkunsten worden ondersteund.  

 

Wij plaatsen de volgende kanttekeningen bij voornoemde brief: 
 
  De geboden termijn is dermate kort dat het ons inziens onrealistisch is om binnen dit 

tijdsbestek een representatief inzicht in de ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande 
(frictie-)kosten te krijgen. Veel instellingen werken momenteel zeer intensief aan 
samenwerkings- of fusiemodellen; dit zijn complexe trajecten die een bepaald tijdspad vergen. 
Het is voor die instellingen simpelweg nog niet te overzien of (en in welke hoedanigheid) ze 
kunnen doorgaan, laat staan dat in zo’n kort tijdsbestek een reëel op de toekomstsituatie 
gebaseerd doorgerekend en onderbouwd (afbouw)plan kan worden opgeleverd. Dat zou ook 
haaks staan op de inspanningen die nu worden gepleegd om ook onder deze gewijzigde 
omstandigheden te kunnen blijven voortbestaan. 
 

 Er wordt in de laatste alinea gezinspeeld op het aanspraak maken op frictiekosten terwijl de 
frictiekostenregeling in dit stadium nog niet gepubliceerd is. Ook hier geldt dat het inzichtelijk 
maken of en in welke mate aanspraak gemaakt zal moeten worden op dit budget niet mogelijk is 
voordat het toekomstperspectief van de instelling helder is en de kaders (grenzen) van deze 
regeling duidelijk zijn. 
 
 
 
 



 

  Het ministerie van OCW stuurt aan op afbouw binnen de huidige subsidieperiode, maar gaat 
daarbij voorbij aan subsidieafspraken die instellingen hebben met andere overheden die hier  
a) niet van op de hoogte blijken te zijn en b) niet akkoord zijn met het afbouwen binnen de 
huidige cultuurnotaperiode. 

 
 Het speelseizoen 2011 -2012 is al begonnen; het wordt als zeer aanmatigend ervaren dat de 

brief impliceert dat instellingen net zo goed kunnen stoppen met produceren (in sommige 
gevallen na vele jaren tot de landelijke basisinfrastructuur te hebben behoord). 

 
 Omdat het een aankondiging betreft, kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de brief 

(geen rechtsbescherming) terwijl er mogelijk grote rechtsgevolgen voor individuele instellingen 
ontstaan mochten deze niet in staat zijn om tijdig het plan in te dienen.  
 

 Door het budget van 2012 deels in te zetten voor het beperken van frictiekosten wordt de 
bezuiniging feitelijk nog eerder ingezet en in een nog grotere omvang dan oorspronkelijk beoogd 
en noodzakelijk is. 

 
De NAPK wil in het belang van de instellingen die zij vertegenwoordigt bepleiten dat met de grootste 
zorgvuldigheid wordt gehandeld en dat zowel overheid als het veld hiervoor de nodige tijd 
incalculeren. Daarnaast verzoeken wij vriendelijk edoch dringend om ons actief te informeren over 
de stappen die u onderneemt richting de podiumkunstaanbieders in het veld. Dit om ruis waar 
mogelijk te voorkomen en om onze achterban zo goed mogelijk van dienst te zijn in dit zeer 
complexe proces.  
 

In dat kader willen wij u ook verzoeken om openheid van zaken te geven ten aanzien van de 
gezelschappen die met het Fonds Podiumkunsten een subsidierelatie onderhouden.  
Hierbij komen de volgende vragen aan de orde: 
 

 Wat is het vooruitzicht voor instellingen met fondsfinanciering die straks met substantiële 
subsidievermindering dan wel beëindiging te maken krijgen? 
 

 Kunnen deze instellingen aanspraak maken op het door OCW gereserveerde 
frictiekostenbudget? 
 

 Houdt OCW in de inventarisatie die nu plaatsvindt ook rekening met de frictiekosten waar 
fondsgezelschappen mee geconfronteerd gaan worden? 
 

 In dat geval, waarop zijn de aannames die OCW hanteert aangaande frictiekosten voor 
fondsgezelschappen dan gebaseerd? 
 

 Kunt u aangeven op welke termijn de instellingen met fondssubsidie meer duidelijkheid kunnen 
verwachten? Met andere woorden: op welke termijn bent u van plan om het Fonds 
Podiumkunsten meer duidelijkheid te verschaffen? 

 



 

 
Wij vernemen graag op de kortst mogelijke termijn uw reactie op deze brief.  
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
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