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Amsterdam, 23 november 2017.
Betreft: Verkenning cultuurbeleid en sectoradvies muziek 2021-2024
Geachte mevrouw Van Hees,
Met genoegen heeft de Popcoalitie kennisgenomen van uw vandaag gepresenteerde
sectoradvies muziek met de titel De balans, de behoefte. In grote lijnen kunnen we
ons vinden in het beeld dat uw Raad schetst van de muzieksector.
In uw advies schrijft u dat u streeft naar een kunstbeleid met meer draagvlak in de
samenleving. Dit onderschrijft de Popcoalitie van harte. Dit geldt ook voor uw pleidooi
voor een integrale visie op muziekbeleid.
Met u maken wij ons zorgen over de inkomenspositie van muzikanten en anderen die
werkzaam zijn in de muzieksector. Ook delen wij uw zorgen over de diversiteit van
het aanbod op de podia en festivals. En net als u bepleiten wij een betere verdeling
voor de rechthebbenden van de inkomsten uit het muziekgebruik op internet door
Google, Facebook en YouTube. Europese wetgeving hiervoor is in voorbereiding.
De door u voorgestelde grotere aandacht voor de positie van de stad en de regio
biedt kansen voor een betere spreiding van het aanbod en verbetering van de
talentontwikkeling. Meer aandacht voor muziek in het onderwijs en een grotere rol in
die keten voor het muziekvakonderwijs zien ook wij als belangrijke speerpunten.
Wij kijken ernaar uit met u, het ministerie van OCW, het Fonds Podiumkunsten en de
diverse andere betrokken overheden het gesprek aan te gaan over uw adviezen.
Vertrouwend op een constructieve samenwerking, tekenen wij,

met vriendelijke groet,
Namens de Popcoalitie,

Jan van der Plas
Voorzitter
De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder:
ADE Beats, Beroepsvereniging Auteur-Muzikanten (BAM!), Buma Cultuur, Buma/Stemra, Dutch DJ Foundation (DDJF),
Headliner/ID&T, Kunstenbond, Mojo Concerts, Music Managers Forum (MMFnl), Ntb, NVPI (branchevereniging van de
entertainmentindustrie), Open House, POPnl (het samenwerkingsverband tussen de provinciale popkoepels en die van de drie
grote steden), Sena, Spotify Nederland, Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse
Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), de landelijke popmuziekconcoursen en
popmuziekvakopleidingen.
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