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Bottlenecks en free
access in de podium
kunsten
In een tijd van krimpende budgetten moeten
de podiumkunstgezelschappen meer eigen
inkomsten genereren. Voor het realiseren van
voorstellingen hebben ze echter podia nodig,
en die willen minder financiële risico’s nemen.
De twee houden elkaar in een ijzeren greep.
Misschien moet de oplossing worden gezocht
bij een onafhankelijke podiumbeheerder,
naar analogie van het netbeheer bij
nutsbedrijven.

D

e rijksoverheid heeft zich op de landelijke
culturele Basisinfrastructuur 2013-2016
teruggetrokken. Er moet ruwweg zo’n twee
honderd miljoen euro op kunst en cultuur
worden bespaard. De podiumkunstensector
moet kleiner, efficiënter en prestatiegerichter
worden. In het (over)aanbod moet worden
geschrapt en er moet meer afstemming zijn op
de vraag uit de markt. Daartoe zijn de toe
tredingseisen voor de Basisinfrastructuur
opgeschroefd. Aan podiumkunstgezelschappen
is de verplichting opgelegd om grosso modo
20 procent eigen inkomsten te behalen. Wie deze
drempel niet haalt, doet niet meer mee. Het
heeft er veel van weg dat de overheid daarmee
een geleidelijke transitie naar meer markt wil
inzetten en stapsgewijs het aandeel eigen
inkomsten opvoert. Vergelijkbare verplichtingen
gelden voor podiumkunstgezelschappen die 
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niet tot de Basisinfrastructuur behoren, maar
een projectsubsidie ontvangen van het Fonds
Podiumkunsten.
Budgetten onder druk
Het marktdenken is niet nieuw. Al jaren geleden
heeft toenmalig staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, Van der Ploeg, het
begrip cultureel ondernemerschap geïntrodu
ceerd. In de kern komt het erop neer dat de
cultuursector moet leren hoe hij het markt
economisch instrumentarium kan benutten.
Op lokaal niveau voltrekken zich
vergelijkbare ontwikkelingen. Gemeenten
hebben de afgelopen jaren de broekriem strak
moeten aanhalen, wat niet zonder gevolgen is
gebleven voor lokale en regionale gezelschap
pen. Ook podia, zoals schouwburgen en concert
zalen, die doorgaans nog op een of andere
manier met de gemeente zijn verbonden (al is
het maar via de eigendom van gebouwen en
grond), zijn geraakt. Door de krimpende
subsidies is hun programmeringsbudget onder
druk komen te staan. Wat er is overgebleven aan
subsidie voor de podia gaat grotendeels op aan
de huur en het onderhoud van gebouwen. Op
landelijk niveau is de pot waaruit het Fonds
Podiumkunsten programmeringssubsidie zou
kunnen verlenen, door alle opgelegde kortingen
voordat de eerste aanvraag binnenkomt al bijna
leeg. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen
voor de gesubsidieerde podiumkunstgezelschap
pen. Zij worden in toenemende mate geconfron
teerd met lokale podia die terughoudend zijn
met programmering van de relatief ‘risicovolle’
voorstellingen van deze gezelschappen. Daar
mee is een vreemde situatie ontstaan. De van
wege hun hoogwaardige artistieke kwaliteit
financieel ondersteunde (gesubsidieerde)
podiumkunstgezelschappen zijn op grond van
subsidievoorwaarden gehouden om in het land
optredens te realiseren en eigen inkomsten te

Podiumkunstgezelschappen
moeten optredens realiseren en
eigen inkomsten verwerven maar
kunnen dat niet omdat toegang
tot een podium ontbreekt
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verwerven, maar kunnen dat niet vanwege het
ontbreken van toegang tot een podium. In dit
essay staan deze frictie en het mogelijk weg
nemen daarvan door een arrangement over te
nemen uit de nutssectoren, centraal.
Cultuur dient het algemeen belang
De Nederlandse cultuursector is breed en kent
vele soorten producten en diensten. De sector
omvat alle bedrijvigheid op het terrein van de
kunsten en de cultuur door de overheid, vanuit
de markt, dan wel in een mix daarvan gefinan
cierd (Lückerath-Rovers 2013, 70). In de cultuur
sector kunnen drie segmenten worden onder
scheiden: (1) kunsten en cultureel erfgoed, (2)
media- en entertainmentindustrie en (3) creatieve
zakelijke dienstverlening. De podiumkunsten
worden tot het eerste segment gerekend, evenals
bijvoorbeeld de musea. In vergelijking tot de
andere twee segmenten is het eerste segment
sterk afhankelijk van overheidsfinanciering en is
er van marktwerking nauwelijks sprake.
Cultuur is in meerdere opzichten voor
Nederland van belang. De economische waarde
van kunst en cultuur komt tot uitdrukking in de
omzet van de cultuursector en in de bijbehorende
werkgelegenheid. Uit cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in
2009 de toegevoegde waarde van de cultuur
sector circa 3 procent van het bruto nationaal
product – bijna zeshonderd miljard euro –
bedroeg. Naast de economische waarde
vertegenwoordigt cultuur een sociaalmaatschappelijke waarde. Ongeveer driekwart
van de bevolking vindt kunst en cultuur
belangrijk voor de samenleving en 85 procent
vindt kunst en cultuur belangrijk voor de
algemene ontwikkeling van kinderen (Tepaske
2010, 3). Op het gebied van publieksbetrokken
heid behoort Nederland tot de koplopers van
Europa: met theaterbezoek en het bezoeken van
historische monumenten, musea of galerieën
staan we in de Europese top drie (Ministerie van
OCW 2011, 10-21).
De producten en diensten die de cultuursector
voortbrengt zijn van algemeen belang voor de
samenleving. Niet alleen vanwege hun betekenis
voor de ontwikkeling van de economie en om
educatieve redenen, maar ook omdat cultuur
producten en -diensten creativiteit, innovatie en
wetenschap kunnen stimuleren. Om die reden 
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Figuur 1. De productieketen in de podiumkunsten
heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen met de oprichting van de
Akademie van Kunsten recentelijk het initiatief
genomen om de verloren gegane band tussen
wetenschap en kunst te herstellen. Cultuur heeft
ook een zelfstandige waarde. Kunst en cultuur
verschaffen identiteit aan een samenleving, een
gevoel van bij elkaar horen. Zo beschouwd is
cultuur als het ware het cement dat de maat
schappij bijeenhoudt. Kunst en cultuur laten ons
zien wie we zijn, of, in de woorden van Lessig:
‘The noncommercial life of culture is important
and valuable – for entertainment but also, and
more importantly, for knowledge. To understand
who we are, and where we came from, and how
we have made the mistakes that we have, we
need to have access to this history’ (Lessig 2004,
225). De Nederlandse grondwetgever heeft het
maatschappelijk belang van cultuur erkend.
Recht op culturele ontplooiing
In artikel 22, derde lid, van de Nederlandse
grondwet is het recht op culturele ontplooiing
vastgelegd, wat erop neerkomt dat een ieder het
recht heeft om deel te nemen aan het culturele
leven. Het internationale recht gaat nog een stap
verder. In artikel 15 van het Internationaal
Verdrag inzake Economische, Sociale en
Culturele Rechten (IVESC) is een verdergaande
verplichting voor de overheid vastgelegd. Op
grond van dit verdrag is de overheid niet alleen
gehouden om het recht van een ieder te erken
nen om deel te nemen aan het culturele leven,
maar ook verplicht maatregelen te nemen om tot
de volledige verwezenlijking van dit recht te
komen, mede inhoudende die welke nood
zakelijk zijn voor het behoud, de ontwikkeling
en de verbreiding van cultuur. Hoewel het recht

op cultuur door de wijze waarop het juridisch is
omschreven, niet voor de rechter kan worden
afgedwongen, heeft de overheid hier een inspan
ningsverplichting. Ze moet ervoor zorgen dat
culturele ontplooiing kan worden verwezenlijkt.
De overheid voldoet aan deze verplichting als
zij zelf in cultuurproducten en -diensten voorziet
en deze aan haar burgers aanbiedt. Een andere
mogelijkheid die de overheid heeft, is dat niet
zijzelf, maar private organisaties daarvoor
zorgen. In die situatie heeft de overheid de taak
om erop toe te zien dat de organisaties hun rol
goed (kunnen) vervullen en het gewenste
aanbod aan producten en diensten genereren
(Ru et al. 2005). In Nederland heeft de overheid
voor deze laatste optie gekozen. Private organi
saties (musea, podiumkunstgezelschappen,
schouwburgen enz.) voorzien in cultuur
producten en -diensten, terwijl de overheid door
middel van subsidieprogramma’s daarvoor de
randvoorwaarden beoogt te creëren. Dat is
overigens niet altijd zo geweest. Nog niet zo lang
geleden waren met name de podia een pure
overheidsaangelegenheid en waren ze als
gemeentelijke dienst georganiseerd. Daaraan is
met het kerntakendebat van de afgelopen jaren
een einde gekomen.
Gaan we verder terug in de tijd dan blijkt dat
gemeenten zich niet altijd met de podia hebben
beziggehouden. De meeste oude, nog bestaande
podia uit het einde van de 19de of begin van de
20ste eeuw zijn ontsproten aan particulier initia
tief en pas later door gemeenten overgenomen.
De motieven daarvoor liepen uiteen. Soms ging
het om geld of beter gezegd: het tekort daaraan.
Het onderhoud van de gebouwen soupeerde een
belangrijk deel van de inkomsten op en voor
noodzakelijke aanpassingen of uitbreidingen 
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Figuur 2. Marktaandeel rijksgesubsidieerd aanbod podiumkunsten 2008-2012
Op de schouwburgen, concertzalen en theaters aangesloten bij de VSCD
Bron: www.trendsinbeeld.minocw.nl

van schouwburg of concertgebouw ontbraken
eenvoudigweg private financiële middelen.
Soms ook speelden ideële motieven een rol.
Men begon in de loop van de vorige eeuw steeds
meer in te zien dat kunst en cultuur onmisbare
elementen vormden in een moderne samen
leving en dat de overheid de taak had om haar
burgers hierin te voorzien. Deze ontwikkeling
dient te worden begrepen tegen de achtergrond
van het toentertijd heersende idee dat de
samenleving maakbaar is en dat de mogelijk
heden van overheidsingrijpen onbeperkt zijn.
De economische productieketen van
de podiumkunstensector
Bekijken we de podiumkunstensector nauw
gezetter dan valt de complexiteit van de
organisatiestructuur op. Er zijn diverse soorten
organisaties in de sector actief, in verschillende
juridische gedaanten (waaronder stichtingen en
vennootschappen) en met uiteenlopende
doelstellingen. Teneinde de podiumkunsten
sector inzichtelijk te maken kunnen we hem
beschrijven aan de hand van specifieke econo
mische functies. De productieketen van de
podiumkunsten bestaat uit drie schakels:
de creatie, de productie en de presentatie.

De eerste schakel betreft de productiehuizen
en educatieve werkplaatsen waarin ideeën en
concepten worden ontwikkeld op basis waarvan
gezelschappen, ensembles en dergelijke vervol
gens voorstellingen maken. Deze gezelschappen,
die zich in de tweede schakel (productie) bevin
den, kunnen door de overheid gesubsidieerd
zijn, maar dat hoeft niet. Ze kunnen hun
inkomsten ook uit de markt halen, denk aan
vrije theaterproducties en musicalvoorstellingen.
Naast de gesubsidieerde instellingen zijn er nietgesubsidieerde, zoals vrije theaterproducenten.
Uit figuur 2 blijkt dat het marktaandeel van de
gesubsidieerde podiumkunsten betrekkelijk
klein is ten opzichte van de niet-gesubsidieerde,
ongeveer 16 procent. De rol van de overheid
is het grootst bij genres die niet door de markt
tot stand komen, zoals symfonische en nieuwe
muziek en opera.
Op dit moment wordt in de podiumkunsten
sector een weliswaar bescheiden maar
kwalitatief hoogwaardig aanbod gegenereerd
door private organisaties, veelal in stichtings
vorm, die daartoe door of vanwege de overheid
worden gesubsidieerd. Er zijn twee soorten
subsidie op rijksniveau: de meerjarige subsidie
uit hoofde van de landelijke culturele Basis 
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infrastructuur, en de projectsubsidie afkomstig
van een van de cultuurfondsen, waaronder het
Fonds Podiumkunsten. Wat de Basisinfra
structuur betreft kan slechts een beperkte groep
gezelschappen en ensembles op subsidie
rekenen, en dan nog alleen onder strenge
voorwaarden van publieksbereik en eigen
inkomsten. De andere zijn aangewezen op
kortlopende projectsubsidies van de fondsen.
Voor deze groep instellingen gelden vergelijk
bare voorwaarden. Aan de aanbodzijde spelen
lokale overheden een geringe rol, zeker wat de
professionele podiumkunsten betreft.
Bij de subsidievoorwaarden van publieks
bereik (vaak nog gecombineerd met geo
grafische spreiding) en eigen inkomsten zijn
kanttekeningen op hun plaats. Het is maar zeer
de vraag of en in hoeverre van de gesubsidieerde
instellingen een groter eigen aandeel in de
inkomsten kan worden verlangd. Doelstellingen
van publieksbereik en eigen inkomsten kunnen
slechts worden behaald wanneer er voldoende
publiek kan worden bereikt en de inkomsten uit
optredens tezamen met inkomsten uit andere
bron (sponsoring en dergelijke) de gemaakte
kosten te boven gaan. Of dat lukt, hangt behalve
van het subsidiebedrag af van verschillende
factoren, bijvoorbeeld de prijselasticiteit van
de vraag en de mate waarin een bepaalde markt
al dan niet ‘verzadigd’ is. En ook speelt hierbij
de derde schakel, die van de presentatie, een
belangrijke rol. De grote podia zijn onontbeer
lijk voor een adequaat publieksbereik van de
podiumkunstgezelschappen en voor het
verkrijgen van inkomsten. Dat deze podia in
toenemende mate geneigd zijn keuzes te maken
die ertoe leiden dat er (te) hoge drempels voor
gesubsidieerde gezelschappen worden
opgeworpen, is een ontwikkeling die ronduit
zorgwekkend is en in het hiernavolgende wordt
besproken.
Fricties tussen productie- en presentatieschakel
De presentatieschakel wordt gevormd door het
podium, bijvoorbeeld een schouwburg of
concertzaal. Daar kan de toeschouwer of toe
hoorder als eindgebruiker tegen betaling kennis
nemen van podiumkunsten. De podia nemen in
de keten een centrale positie in. Zonder podia
kunnen de producenten hun diensten niet kwijt
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en de eindgebruikers deze niet afnemen. Meestal
zijn de podia waar de gezelschappen optreden,
lokale voorzieningen waarbij gemeenten een
belangrijke rol spelen.
Doordat de subsidies die gemeenten aan hun
podia verstrekken, krimpen, zijn de laatste de
afgelopen jaren genoodzaakt om meer te letten
op de programmering. Daar het schaarse
subsidiegeld wordt opgemaakt aan onderhoud
en huur van het gebouw (een geringer onder
houdsbudget en verhoogde huren zijn andere
effecten van bezuinigende gemeenten –
eigenaren!), blijft er weinig geld over voor een
pluriforme en hoogwaardige programmering.
Weliswaar kan het landelijke Fonds Podium
kunsten op basis van de Deelregeling program
meringssubsidies aan theater- en concertzalen
een bijdrage geven voor de presentatie van een
kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstel
lingen of concerten, maar de beschikbare
middelen daarvoor zijn verre van toereikend.
Voorstellingen die gemakkelijker een breed
publiek trekken, doorgaans vrije producties
zoals musical en cabaret, kunnen zo de voorkeur
krijgen boven kleinschalige, artistiek hoog
waardige en relatief dure voorstellingen,
doorgaans afkomstig van gesubsidieerde
podiumkunstgezelschappen. Laatstgenoemde
voorstellingen worden door podiumbeheerders
nogal eens als te risicovol ervaren, temeer omdat
de gezelschappen ze vaak alleen op basis van
uitkoop kunnen realiseren omdat de financiële
middelen voor een andere oplossing ontbreken.
Bij uitkoop ligt het risico van een volle of lege
zaal volledig bij de podiumbeheerder. Hij betaalt
een vast bedrag aan het gezelschap en de recette
is voor het podium.
Naast uitkoop zijn er drie andere arrange
menten in Nederland gangbaar: huur, partage en
partagegarantie. Bij huur huurt de producent de
zaal en neemt deze 100 procent van de recette
mee naar huis. Het podium krijgt alleen de huur.
Het risico van een volle of lege zaal ligt bij de
producent. Bij partage spreken producent en
podiumbeheerder af dat de recette tussen beiden
wordt verdeeld. Veelvoorkomende verhou
dingen daarin zijn 65-90 procent voor de
producent en 10-35 procent voor de beheerder.
Het risico voor een volle of lege zaal ligt bij
beide partijen. De partagegarantie is een soort
van ‘uitkoop-plus’-arrangement. De
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producent krijgt in ieder geval een vooraf
afgesproken bedrag. De partage gaat pas daar
boven in, de garantie komt overeen met de
uitkoop.
Langzaam maar zeker krijgt men oog voor de
moeilijkheden die podiumkunstgezelschappen
ondervinden bij het uitrollen van voorstellingen
doordat podia de daarmee samenhangende
risico’s mijden. In de Agenda Cultuur 2017-2020
en verder bevestigt de Raad voor Cultuur de
gesignaleerde moeilijkheden: ‘… er is een
tendens zichtbaar dat het aantal speelplekken
afneemt, zowel bij de BIS-gezelschappen als bij
de fondsgesubsidieerde gezelschappen’ (Raad
voor Cultuur 2015, 29). Als een van de oorzaken
wordt genoemd dat de financiële ruimte van
podia afneemt als gevolg van tegenvallende
inkomsten en lagere subsidies. Veel uitwijk
mogelijkheden voor de podiumkunstgezelschap
pen zijn er niet. Steeds meer komen gesub
sidieerde gezelschappen, die bovendien nogal
eens hun subsidie onder voorwaarden van
spreiding en publieksbereik hebben ontvangen,
in de knel. Hoewel misschien voor kleinere
theatergroepen een voorstelling in een vervallen
fabrieksgebouw een adequate oplossing kan zijn,
is een dergelijk experiment voor meer omvat
tende voorstellingen met eisen aan licht, geluid,
akoestiek enzovoort geen serieuze optie. Het
podium is met andere woorden een monopoloïde
schakel met schaarse capaciteit.
Podium als bottleneck
De schakels creatie en productie zijn gesitueerd
in een vrije markt. Ideeën en concepten kunnen
vrij worden ontwikkeld en de podiumkunst
gezelschappen of ensembles kunnen hun
voorstellingen eenvoudig aanbieden op de
markt; er gelden bijvoorbeeld geen vergunning
vereisten. Voor alle marktspelers gelden dezelfde
spelregels. Het feit dat er gesubsidieerde gezel
schappen zijn die langs de weg van de subsidie

In tegenstelling tot bijvoorbeeld
het aanzienlijke aantal
professionele en amateur
podiumkunstgezelschappen
zijn podia schaars
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voorwaarden extra prikkels hebben om een
bepaald aantal toeschouwers te bereiken, doet
hieraan – gegeven de schaal waarop het
plaatsvindt – nauwelijks af. Er is dan ook een
groot aantal ‘vrije’ (dus niet-gesubsidieerde)
theaterproducenten die actief zijn op de markt.
Dit ligt anders bij de derde schakel, de
presentatie. De podia, de schouwburgen en
concertzalen, die essentieel zijn voor de
presentatie van de podiumkunsten, vormen de
bottleneck in de economische productieketen
van de sector. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
het aanzienlijke aantal professionele en
amateurpodiumkunstgezelschappen zijn podia
schaars. Zo is er doorgaans maar één groot
podium voor theater en toneel – al dan niet in
combinatie met muziek – binnen een bepaald
gebied (stad of regio). Voor de grote podia, de
schouwburg en de concertzaal, geldt dat ze
gelijkenis vertonen met wat in de economische
literatuur ‘natuurlijk monopolie’ wordt
genoemd. Twee eigenschappen zijn daarbij van
belang: hoge verzonken kosten en toenemende
schaalvoordelen bij toename van het gebruik.
Verzonken kosten zijn kosten die niet worden
terugverdiend. Met de bouw en inrichting van
schouwburgen en concertzalen zijn hoge
investeringen gemoeid, en doordat ze specifiek
zijn in hun zaalfunctie zijn de podia slechts in
geringe mate bruikbaar voor andere doelen.
De bouw en inrichting van een tweede concur
rerende schouwburg naast een al bestaande is
niet alleen maatschappelijk onverantwoord,
maar bovendien ondoenlijk. Onder normale
omstandigheden zal geen enkele partij commer
cieel geïnteresseerd zijn om binnen het geo
grafische bereik van een bestaande grote
schouwburg nog een tweede te bouwen. En dan
de schaalvoordelen. Daarmee wordt bedoeld dat
de marginale kosten van een extra voorstelling
dermate gering zijn dat de marginale opbreng
sten deze overtreffen. Bij podia doen schaal
voordelen zich met name voor in de presentatie
schakel, niet aan de (eind)gebruikerskant. Hoe
meer toeschouwers er komen, hoe voller de zaal
is, des te meer inkomsten uit recettes er zijn,
terwijl de kosten (gebruik gebouw, licht en water,
personeel en dergelijke) voor de podium
exploitant nauwelijks stijgen.
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Figuur 3. De functionele lagen in de productie- en presentatieschakel
Functionele lagen van de productieketen
Nemen we figuur 1, de productieketen van de
podiumkunsten, als uitgangspunt dan kunnen we
daar een nieuwe onderverdeling op aanbrengen.
Figuur 3 laat zien dat de productie- en
presentatieschakel uit functionele lagen bestaat.
De productieschakel bevat de dienstenlaag en
de presentatieschakel de actieve en passieve
infrastructuur.
De productieschakel genereert producten en/
of diensten zoals theater- en muziekvoorstel
lingen. De passieve infrastructuur wordt gevormd
door de fysieke infrastructuur, het theater- of
muziekgebouw, de licht- en geluidsinstallaties, de
ticketbalies enzovoort. De actieve infrastructuur
heeft betrekking op eigendom, beheer en
exploitatie van de infrastructuur. Dit is een
monopoloïde schakel in de context van een
bepaalde stad (of regio), doorgaans in eigendom
toebehorend aan een gemeente, waarvoor één
beheerder en exploitant is aangewezen. In de
oude situatie waren beheer en exploitatie
opgedragen aan een gemeentelijke dienst. Waar
vroeger de rollen van eigenaar, beheerder en
exploitant in één hand waren en door de

gemeente werden vervuld, zijn met de verzelf
standiging die de afgelopen jaren heeft plaats
gevonden, de rollen in veel gevallen gesplitst.
Alleen op het niveau van producten en/of
diensten is sprake van concurrentie, niet op het
niveau van eigendom of beheer of exploitatie
van de fysieke infrastructuur.
Met het kerntakendebat van de afgelopen jaren
hebben veel gemeenten de functies van beheer
en exploitatie van de podia buiten de eigen organisatie geplaatst. De eens gemeentelijke diensten
werden opgeheven en de functies van beheer en
exploitatie van de podia verzelfstandigd, denk
aan Stichting Concert- en Congresgebouw de
Doelen in Rotterdam, Stichting Rotterdamse
Schouwburg, Stichting Koninklijke Schouwburg,
Stichting Zeeuwse Concertzaal, Stichting Stadsschouwburg Utrecht en Stichting Stadsschouwburg Amsterdam. In die gevallen is de relatie
tussen gemeente en podium verengd tot die van
eigenaar/verhuurder tot huurder alsmede die
van subsidieverlener tot subsidieverkrijger. Een
uitzondering op de ontwikkeling van verzelfstandiging vormt de Groningse Stadsschouwburg/
Oosterpoort, die als werkmaatschappij nog 
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steeds een integraal onderdeel is van de dienst
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn (OCSW)
van de gemeente Groningen.
Naar gangbare definities is verzelfstandiging
het verschijnsel dat activiteiten door de overheid
‘op afstand’ worden gezet in een aparte organi
satie, die vervolgens eigen bestuurlijke verant
woordelijkheden en financiële beheersvrijheden
krijgt (Stellinga 2012, 11). Verzelfstandiging kan
plaatsvinden met behulp van een aantal rechtsen organisatievormen, waaronder het agent
schap, het zelfstandig bestuursorgaan, de stich
ting en de vennootschap. Het beheer en de
exploitatie van de podia zijn in veel gevallen
ondergebracht in een stichting. De gemeente is
in de meeste gevallen eigenaar van het gebouw
(en de grond eronder) gebleven, maar niet altijd.
Amphion in Doetinchem bijvoorbeeld is een
naamloze vennootschap (nv); de nv is zowel
eigenaar van het gebouw als beheerder en
exploitant van de schouwburg. De gemeente
Doetinchem en naburig gelegen gemeenten zijn
aandeelhouder. De Stadsgehoorzaal Vlaar
dingen was een besloten vennootschap (bv) met
de gemeente Vlaardingen als enig aandeel
houder. Inmiddels heeft het gebouw een door
start gemaakt. Aan poppodium De Kroepoek
fabriek en cultureel centrum Kade40 is gevraagd
om bij wijze van pilot nieuwe invulling te geven
aan de Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Het
gebouw is in technisch beheer bij de gemeente
gekomen in afwachting van nadere besluit
vorming over de nieuwe organisatiestructuur,
waarvoor de uitkomsten van de pilot mede
bepalend zullen zijn. Ook de gemeente
Gorinchem heeft voor een tussenoplossing
gekozen toen de Stichting De Nieuwe Doelen
door het op nul zetten van de instellingssubsidie
in de financiële problemen kwam en het theater
dreigde te moeten sluiten. Het beheer en de
exploitatie van Schouwburg De Nieuwe Doelen
zijn per 1 juni jongstleden voor een periode van
twee jaar in handen gekomen van het Rotter
damse management- en adviesbureau Drijver en
Partners, gespecialiseerd in het beheren van
(tijdelijke) accommodaties. Stichting Theater
Gorinchem, gevestigd op het kantooradres van
Drijver en Partners, is de juridische vorm waarin
het beheer en de exploitatie plaatsvinden. Met
het betrekken van een commercieel advies
bureau hoopt de gemeente tot nieuwe,
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innovatieve vormen van beheer en exploitatie te
komen en tevens tijd te winnen om zich te
beraden op de toekomst op de lange termijn,
zonder de deuren van het theater te hoeven
sluiten.
Oplossingen
In het gangbare debat komen twee oplossingen
naar voren om de geconstateerde frictie tussen
de productie- en presentatieschakels weg te
nemen. De meest gehoorde en ook recentelijk
door de Raad voor Cultuur voorgestelde
oplossing is verhoging van de programmerings
subsidie. Deze klassieke methode mag dan voor
de hand liggen, zij is minder geschikt om het
gestelde doel, namelijk toegang tot de podia
voor de vanwege hun hoogwaardige artistieke
kwaliteit financieel ondersteunde podiumkunst
gezelschappen, te realiseren. Daarvoor zijn twee
redenen. Subsidies passen ten eerste niet bij het
karakter van de markt, en leiden ten tweede tot
meer regels en voorschriften en een daarmee
gepaard gaand beroep op schaarse toezichts- en
handhavingscapaciteit, hetgeen naar moderne
opvattingen over de componenten van een goed
wetgevingsbeleid onwenselijk is.
In de praktijk kristalliseert zich voorzichtig
een andere mogelijke oplossing uit, namelijk die
van de bundeling van schakels. Hiermee kunnen
fricties tussen de schakels creatie/productie
enerzijds en presentatie anderzijds worden voor
komen en/of efficiencywinsten die samenhangen
met samenwerking behaald. Denk bijvoorbeeld
aan productiehuizen, waarin creatie, productie
en presentatie zijn samengebracht, zoals het
Productiehuis Rotterdam, een stichting waarin
de Rotterdamse Schouwburg samenwerkt met
theatermakers die nog aan het begin van hun
carrière staan en hen ondersteunt bij de realise
ring van hun projecten. Een ander voorbeeld van
bundeling is het DeLaMar Theater in Amster
dam, dat in handen is van de VandenEnde
Foundation en, hoewel niet exclusief daarvoor
bedoeld, tevens voorstellingen van Joop van den
Ende Theaterproducties toont. Aan bundeling
kleeft het belangrijke nadeel dat de markt voor
andere aanbieders wordt afgeschermd en de
situatie ontstaat dat de producent die is
opgenomen in de samenwerking, een bevoor
rechte positie verkrijgt, waarmee het level
playing field verder wordt verstoord.


10

actieve infrastructuur

BOEKMAN EXTRA 1

exploitant

beheerder

eigenaar

Figuur 3. De actieve infrastructuur en onderscheiden rollen
Voor ons onderwerp is het interessant om
te bekijken welke arrangementen in andere
sectoren zijn ontworpen om toegang tot de
fysieke infrastructuur te verkrijgen. Neem de
nutssectoren, die overeenkomsten vertonen met
de podiumkunsten. Ook zij brengen producten
en diensten voort waarmee het algemeen belang
gemoeid is en kennen bottlenecks. In de nuts
sectoren vormt transport de monopoloïde
schakel. De transportschakel wordt gevormd
door de infrastructuur. Om elektriciteit, gas,
water en andere producten en diensten bij de
eindgebruiker te krijgen, zijn hoogspannings
masten, kabels, buizen, leidingen en dergelijke
nodig. De infrastructuur vormt een monopolie
omdat het economisch niet verantwoord is om
deze te dupliceren. Geen marktpartij zal het
bijvoorbeeld in zijn hoofd halen om nieuwe
treinverbindingen aan te leggen naast de
bestaande of een geheel nieuw elektriciteits
netwerk te bouwen naast wat er al is. Behalve
dat voor de infrastructuur de verzonken kosten
bijzonder hoog zijn, geldt ook dat een infra
structuur toenemende schaalvoordelen heeft bij
meer gebruik, waardoor als het ware een rem

wordt gezet op verdubbeling of vermenig
vuldiging van de infrastructuur.
De Nederlandse elektriciteitssector
als voorbeeld
We hebben gezien dat podia als bottlenecks
kunnen worden opgevat en in dat verband een
opvallende gelijkenis vertonen met de infra
structuur van de nutssectoren. Nu heeft men
lange tijd gedacht dat marktwerking in de
nutssectoren niet mogelijk was vanwege de
infrastructuur. De afgelopen decennia is deze
opvatting veranderd. Hoewel de infrastructuur
zelf niet te dupliceren valt, zijn er toch mogelijk
heden om concurrentie te organiseren. Aan
gezien het niet in alle nutssectoren mogelijk of
wenselijk is om alle dienstenaanbieders tegelijk
gebruik te laten maken van de fysieke infra
structuur, kennen nutssectoren verschillende
vormen van concurrentie. Om er twee te noemen:
concurrentie om de infrastructuur en concur
rentie op de infrastructuur. Bij concurrentie om
de infrastructuur wordt de infrastructuur na
bijvoorbeeld een veiling of aanbesteding voor
langere tijd toegewezen aan één partij, die het 
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exclusieve recht krijgt om de infrastructuur te
exploiteren. Dat die partij dan monopolist is
voor een bepaalde periode zal er niet toe leiden
dat hij aan scherpte verliest, zo is de gedachte.
Concurrenten zullen immers klaarstaan om in
een volgende ronde het exploitatierecht over te
nemen. Voorbeelden van deze vorm van concur
rentie zijn te vinden in het spoorvervoer en in de
telecomsector (etherfrequenties). Bij concur
rentie op de infrastructuur kunnen meer partijen
tegelijkertijd en naast elkaar gebruikmaken van
de infrastructuur en met elkaar concurreren
(Twist et al. 1999, 427-432). Daarvan is sprake in
bijvoorbeeld de Nederlandse elektriciteitssector.
In deze sector zijn de schakels productie,
transport en levering gesplitst en gescheiden.
Onafhankelijke en onpartijdige infra
structuurbeheerders zorgen ervoor dat
marktpartijen vrije, non-discriminatoire toegang
tot het net hebben op redelijke voorwaarden.
De netbeheerder is verplicht iedere partij die
daarom verzoekt toegang te bieden tot het
elektriciteitsnet, ongeacht van wie de stroom
afkomstig is. Zo kan niet alleen het leverings
bedrijf stroom afnemen van een producent naar
keuze, maar kan ook de eindgebruiker kiezen
van welk leveringsbedrijf hij wil afnemen. De
beheerder van het hoogspanningsnet is Tennet,
een besloten vennootschap waarvan de aandelen
in handen zijn van de staat. Het hoogspannings
net zelf is niet helemaal, maar wel grotendeels
eigendom van Tennet. De netbeheerders van de
midden- en laagspanningsnetten, de regionale
elektriciteitsnetten, zijn vennootschappen
waarin de overheid een meerderheidsbelang
heeft. Commerciële partijen mogen er geen
belang in hebben. De netbeheerders van de
regionale netten zijn aangewezen door de
eigenaren van de netten.
Onpartijdig podiumbeheer
Zouden we het idee van onafhankelijk en
onpartijdig infrastructuurbeheer transplanteren
in de organisatie van de podiumkunstensector
dan zou vrije, onpartijdige en non-discrimina
toire toegang van de verschillende gezelschap
pen kunnen worden geborgd. Net als in de
elektriciteitssector zou de eigenaar van het
podium een netbeheerder moeten aanwijzen.
Vrije toegang mag natuurlijk niet met zich mee
brengen dat ieder willekeurig groepje toneel
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spelers of muzikanten dat zich aanmeldt, een
podium zou moeten worden geboden. Het
aangebodene moet voldoen aan kwalitatieve
basisvereisten, net zoals technische eisen worden
gesteld aan de stroom of het gas dat met behulp
van het netwerk wordt getransporteerd. Het
spreekt voor zich dat producenten hun produc
ties niet tegelijkertijd op de planken kwijt
kunnen, een bepaalde ordening (spreiding in
de tijd) is aangewezen, net als in de elektriciteits
sector capaciteitsmanagement nodig is,
bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er
ook tijdens piek- en daluren voldoende stroom
voorhanden blijft.
De netbeheerkosten in de elektriciteitssector
zijn de kosten voor het transport van elektriciteit
naar het huis van de eindgebruiker. Deze moeten
worden goedgekeurd door de overheid. Ze
bestaan uit vier bestanddelen, namelijk een
periodieke aansluitvergoeding, het transport
tarief, het meettarief en het systeemdiensten
tarief. Kort gezegd gaat het hier om kosten die
verband houden met de instandhouding van een
veilig en betrouwbaar net. De hoogte ervan
wordt door de Autoriteit Consument & Markt
bepaald. De netbeheerkosten worden direct
doorberekend aan de eindgebruiker via de nota
van het leveringsbedrijf. Hoewel de netbeheer
kosten per regionale netbeheerder kunnen
verschillen, is het tarief dat elke netbeheerder
hanteert voor alle marktpartijen die gebruik
maken van het net hetzelfde.
De gedachte om in de financiële verdiscon
tering van het gebruik van de infrastructuur geen
onderscheid te maken tussen de verschillende
gebruikers kan worden overgenomen in de
podiumkunstensector. Het tarief dat de podium
beheerder aan de producenten in rekening mag
brengen betreft de dekking van de kosten die
verband houden met de instandhouding van een
adequaat podium. Bij de subsidieverlening aan
de podiumkunstgezelschappen zou dan rekening
kunnen worden gehouden met deze onkosten.
Een andere mogelijkheid is dat de podium
beheerder door de overheid wordt gecompen
seerd wanneer de hantering van een kosten
dekkend tarief niet haalbaar blijkt te zijn. Zo’n
compensatie is niet ongewoon, denk aan de
‘openbaredienstverplichting’ uit de nutssectoren.
Met het opleggen van een dergelijke verplichting
kan de overheid met het oog op de algemene 
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dienstverlening inzake bijvoorbeeld openbaar
vervoer van een bedrijf een prestatie verlangen
die het, indien het zich door eigen commerciële
belangen zou laten leiden, zonder compensatie
niet zou leveren. De inkomsten uit recettes
zouden rechtstreeks aan de producenten ten
goede moeten komen. Zo kan het bereiken van
een omvangrijk publiek een stimulans vormen
voor de aanbieders van podiumkunsten, zonder
dat het ontbreken van een groot publiek een
drempel vormt voor het realiseren van een
voorstelling.
Onafhankelijk en onpartijdig podiumbeheer
valt betrekkelijk eenvoudig te realiseren aan
gezien nagenoeg alle voor de gesubsidieerde
podiumkunsten belangrijke podia in overheids
handen zijn. Een eenvoudige wettelijke regeling
zou kunnen volstaan. Hoge schadeloosstellingen
zijn niet nodig, hetgeen wel het geval zou zijn als
particuliere bedrijven met een sterk veranderend
regime zouden worden geconfronteerd. De tijd
dringt wel. Voor hoe lang de overheid nog het
voortouw heeft, is onzeker. De cultuursector is
sterk in beweging. Gemeenten als Gorinchem en
Middelburg zijn al gestart met commerciële
exploitatie door derden van hun schouwburgen.
Niet alle op dit moment in Nederland
gevestigde podia zouden op de hier voorgestelde
leest moeten worden geschoeid. Het betreft
alleen de belangrijke basispodia, die podia die
nodig zijn voor een geografische spreiding van
kwalitatief hoogwaardige theater- of muziek
voorstellingen. Iedere burger die dat wil, zou in
staat moeten worden gesteld om van cultuur
kennis te nemen.
Conclusie
Melle Daamen, directeur van Stadsschouwburg
Amsterdam, schreef vorig jaar een omvangrijk
artikel in NRC Handelsblad. Hij stelde dat de
cultuursector zich heeft te verhouden tot politiek
en maatschappij en scherpe keuzes niet langer
uit de weg mag gaan. Doorgaan op de oude voet
en hopen dat het in de toekomst beter zal gaan,
zou de sector wel eens kunnen opbreken
(Daamen 2014a en b). In de podiumkunsten
sector is de vraag voor de toekomst: hoe kan een
artistiek hoogwaardig aanbod aan theater- en
muziekvoorstellingen behouden blijven?
Subsidiëring van gezelschappen is één ding,
maar het kunnen uitvoeren van voorstellingen
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een ander. In de praktijk blijkt dat het voor
gesubsidieerde instellingen moeilijk is om hun
producties over het voetlicht te brengen.
Subsidies aan podia zouden de fricties mogelijk
kunnen wegnemen, maar vormen gegeven de
politieke volatiliteit van het cultuurbeleid een
weinig structurele oplossing. Bovendien valt een
dergelijke interventie als arrangement moeilijk
te rijmen met de ontwikkeling van meer markt
en stimulering van cultureel ondernemerschap.
Met het oog op het duurzaam borgen van een
aanbod van hoogwaardige artistieke kwaliteit
verdient de uit de infrastructuurgebonden
sectoren afkomstige figuur van onafhankelijk en
onpartijdig netbeheer nadere bestudering,
waarmee we hier de verkennende stappen
hebben gezet. •
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