
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum :  6 augustus 2020 
van :  Gerhard Bos (CDA). Nicky Eppich (VVD), Charlotte de Roo (Groen Links), Marilyn A-Kum PvdA), Woute    
onderwerp :  Lobby reparatie toekenningen meer jarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten  

 
 
Inleiding 
Afgelopen dagen heeft het Fonds Podiumkunsten de toekenningen voor de subsidieperiode 2021-
2024 gepubliceerd. Van de 202 aanvragen is slechts 39 % (78 aanvragen) gehonoreerd met een 
toekenning van subsidie door het Fonds Podiumkunsten.  
 
Wanneer de toekenningen worden bekeken valt op dat voor landsdeel Oost 11 aanvragen zijn 
ingediend en geen van deze aanvragen is gehonoreerd. Het door het kabinet en tweede kamer eerder 
onderkende belang van een goede regionale spreiding is in de toekenningen van het Fonds 
Podiumkunsten niet terug te vinden.  
 
Onder andere Orkest de Ereprijs heeft wel een positief advies gekregen maar dat is niet vertaald in de 
toekenning van de geadviseerde 200.000,- per jaar voor de komende kunstenperiode. Het is 
onduidelijk waarom aan het Orkest de Ereprijs geen middelen zijn toegekend en andere organisaties 
uit de Randstad, die eveneens een positieve beoordeling hebben gekregen, wel.  
 
Dit klemt te meer daar de organisaties nu niet alleen worden geconfronteerd met COVID  maar ook 
nog met het wegvallen van de middelen van het Fonds Podiumkunsten voor de komende 
kunstenperiode. Het niet toekennen van de aangevraagde subsidies kan vergaande consequenties 
hebben voor de betrokken organisaties.  
 
Nu er minder geld (=rijksmiddelen) beschikbaar is voor de komende kunstenperiode en organisaties 
die de nu aflopende kunstenperiode wel subsidie kregen geen subsidies meer krijgen en bovendien er 
geen regionale goede spreiding tot stand gekomen is willen de indieners van deze schriftelijke vragen 
aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen.  
 
Gelet op het belang van de betrokken organisaties zouden we aan het college willen oproepen om 
onderstaande vragen op zeer korte termijn te antwoorden.  
 
 
Vragen 
 

1. Heeft het college kennis genomen van de toekenningen zoals deze op of rond 3 augustus 
door het Fonds Podiumkunsten zijn gepubliceerd?  
 

2. Is het college met de vragenstellers van mening dat het feit dat geen van de aanvragen uit 
landsdeel Oost zijn gehonoreerd, ondanks een positief advies, laat zien dat er geen sprake is 
van een goede regionale spreiding?  
 

3. Is het college met de vragen stellers van mening dat er gelet op de huidige situatie waarmee 
organisaties worden geconfronteerd als gevolg van COVID het niet logisch om organisaties 
die in de nu aflopende kunstenperiode subsidie via het Fonds Podiumkunsten kregen en voor 
de nieuwe periode een positief advies hebben gekregen met daaraan gekoppeld een bedrag 
per jaar buiten de boot zouden vallen.  
 

4. Is het college bereid om samen met andere provincies, gemeenten en organisaties op korte 
termijn te lobbyen teneinde te bewerkstelligen dat de tweede kamer de minister c.q. de 
regering verzoekt om extra middelen beschikbaar te stellen zodat de organisaties waarover 



een positief advies is uitgebracht alsnog de komende kunstenperiode subsidie kunnen 
ontvangen via het Fonds Podiumkunsten? 

 
 
 
 
Achtergrond informatie:  
 
Geografische spreiding aanvragen en toekenningen  
 

Plaats/landsdeel Aantal aanvrager Aantal toekenningen 
Amsterdam  86 43 
Rotterdam  18 9 
Den Haag 14 4 
Utrecht 15 9 
Midden 11 1 
Noord 8 1 
Oost  11 0 
West 14 5 
Zuid 25 6 
   

 


