
 
 

 
 

Format t.b.v. schriftelijke vragen artikel 59 RvO 
Provinciale Staten Overijssel  

 

Datum:  06-08-2020 

Naam & fractie: Wim Duitman (CDA), Annemieke Wissink (PvdA) & Simon Zandvliet (SP) 

Onderwerp:  Verdeling middelen Fonds Podiumkunsten 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Afgelopen maandag heeft het Fonds Podiumkunsten de verdeling bekend gemaakt van de subsidies 
voor podiumkunsten over subsidieperiode 2021-2024. Van de 202 culturele instellingen die 
subsidie hebben aangevraagd en hebben er slechts 78 instellingen deze toegekend gekregen.  
 
PvdA, CDA en SP vinden het zeer zorgelijk dat hierbij zeer weinig regionale spreiding is. De 
Randstad ontvangt meer dan 80% van de subsidie, waar de regio Noord het met 2% en Oost met 
0% moeten doen. Er is nauwelijks aandacht voor de regio’s buiten de Randstad. Het motto van het 
Cultuurbeleid van deze minister lijkt hierbij niet ‘Cultuur voor iedereen’, maar ‘Cultuur voor 
iedereen in de Randstad’. 
 
Wij vinden het erg zorgelijk dat geen enkele instelling in Overijssel de komende 4 jaar 
ondersteuning krijgt en maken ons dan ook zorgen om de toekomst van onze culturele instellingen. 
  
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Bent u het met het CDA, de PvdA en SP eens dat er met de verdeling van dit fonds 
onevenredig weinig geld gaat naar de regio’s buiten de randstad?  

2. In de uitgangspunten voor het cultuurbeleid stelt de minister “Ik gun het iedereen om van 
de rijkdom van cultuur te genieten. Ook mensen die daar uit zichzelf niet toe komen”. Deelt 
u onze mening dat toekennen van meer dan de helft van de subsidie aan instellingen uit 1 
stad (Amsterdam) en meer dan 80% naar 1 regio (de Randstad) in strijd lijkt met dit 
uitgangspunt? 

3. Heeft u inzicht in de consequenties die de voorgestelde verdeling heeft voor onze culturele 
instellingen, onze regionale culturele infrastructuur, ons culturele aanbod en hiermee 
samenhangende werkgelegenheid? 

4. Welke acties onderneemt u richting het Rijk om die meer evenwichtige regionale verdeling 
te krijgen? Ziet u hiervoor nog mogelijkheden? 

5. Bent u toe bereid om samen met andere provincies, gemeenten en het regionale culturele 
veld samen op te trekken tegen deze oneerlijke verdeling van middelen door het Fonds 
Podiumkunsten? 

6. Het cultureel beleid van het rijk steunt voor een gedeelte op het matchingsbeleid 
(gebaseerd op cofinanciering uit de regio), heeft deze verdeling invloed op de 
bereidwilligheid van de provincies en gemeenten om hierin te blijven samenwerken met 
het rijk? 
 
 


