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Betreft: gevolgen bezuinigingen publieke omroep voor kunst en cultuur 
 
Geachte heer Dekker, 
 
Het zal u niet zijn ontgaan dat de voorgenomen extra bezuinigingen op de publieke omroep 
ook in de kunst- en cultuursector tot de nodige ophef hebben geleid. In het huidige 
regeerakkoord zijn geen extra bezuinigingen op cultuurbegroting voorzien. Echter, de 
onvermijdelijke ingrepen in de programmagelden van de publieke omroep, inclusief de 
onduidelijkheid over mogelijke opheffing van het Mediafonds, zullen diepe sporen trekken 
door het culturele landschap. Films en documentaires worden zwaar getroffen omdat de 
omroep een cruciale schakel is in de financieringsketen. Maar ook voor  festivals, 
podiumkunsten en beeldende kunst zijn de gevolgen groot. De publieke omroep speelt een 
belangrijke rol bij productie en registratie van veel kunstuitingen. Voor het publieksbereik is 
dat van groot belang.  
 
Kunsten ’92, de vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, hecht grote waarde aan een 
publieke omroep die vanuit zijn publieke taak een welkome aanvulling vormt op het 
commerciële aanbod. Met een brede informatiefunctie, kwalitatief hoogwaardige 
onderzoeksjournalistiek, films,  documentaires en culturele programma’s. Een moderne en 
creatieve kennissamenleving, zoals Nederland wil zijn, kan niet zonder. Het borgen van de 
financiering, kwaliteit en expertise voor culturele omroepproducties is daarbij essentieel.  
Behoud van een publieke omroep die in staat is zijn publieke, democratische taak naar 
behoren te vervullen, door juist ook het gezicht en de stem van de minderheid in beeld te 
brengen, is alleen mogelijk als er aan nieuw beleid een goed verankerde visie op de rol van 
de publieke omroep en het Mediafonds ten grondslag ligt. De rol die nieuwe generaties 
makers daarin behoren te spelen is daarbij essentieel.  
 
Wij roepen u op om eerst het debat te voeren over nut, noodzaak en taken van de publieke 
omroep, alvorens onomkeerbare besluiten te nemen.  Gelet op de reikwijdte van de 
gevolgen van bezuinigingen op de mediabegroting, verzoeken wij u de impact daarvan op 
kunst en cultuur daarbij in beeld te brengen en in uw besluitvorming te betrekken. Van een 
regering die de samenleving vraagt offers te brengen om Nederland sterker uit de crisis te 
laten komen, mogen wij verwachten dat kansen worden geboden aan innovatieve, creatieve 
makers die nieuwe, onverwachte perspectieven kunnen laten zien en daarmee een 
belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van Nederland. Wij zouden een 
kennismakingsgesprek met u zeer op prijs stellen en zullen onze standpunten dan graag 
verder toelichten.  
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