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Rotterdam, 24 juni 2020
Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Zoals u weet loopt er op uw eigen initiatief (kamerstuk 32820-316) en als antwoord op
een vraag van kamerlid Kwint (SP) een onderzoek naar de zogenaamde
popketen. Dat onderzoek zou voor de zomer van 2020 zijn afgerond. De door de
onderzoekers geconstateerde knelpunten, oplossingsrichtingen en aanbevelingen
worden nu, vanwege covid-19 perikelen, pas na de zomer 2020 verwacht. Daarmee
mist de overheid, dus ook de Rijksoverheid, een kans. De uitkomsten van het
veelbelovende onderzoek spelen geen rol meer in het debat rond het advies van de
Raad voor Cultuur met betrekking tot de Basisinfrastructuur.

Uw departement, de Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten, lagere overheden,
allemaal ziet u popmuziek als een volwaardige kunstvorm. Een volwaardige kunstvorm
verdient een gepaste en adequate financiële inspanning van de verschillende
overheidslagen voor de gehele popketen. Ook de Rijksoverheid moet daartoe een
gelijkwaardige bijdrage leveren. In de rapportage (verwacht in september as.) van dit
onderzoek naar de popsector benoemen de onderzoekers van Dialogic en Paul Rutten
knelpunten en oplossingsrichtingen die kenmerkend zijn voor de popsector.

Bent u nu al bereid om toe te zeggen dat u voldoende financiële middelen beschikbaar
stelt dan wel reserveert waarmee de door de onderzoekers geconstateerde knelpunten
kunnen worden weggenomen, zodat ook door het Rijk een verstrekkende bijdrage
wordt geleverd aan een vitale popsector?
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