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Geacht College, 
 
Van uw schrijven van 22 januari jl. hebben wij goede nota genomen. Dat geldt 
zowel voor het Bestuur als voor de Raad van Toezicht van philharmonie 
zuidnederland.  
Vooropgesteld zij dat wij het buitengewoon betreuren dat de verhoudingen 
tussen de provincie Noord-Brabant en philharmonie zuidnederland gedurende 
de afgelopen periode niet optimaal gebleken zijn. Wij zijn echter de overtuiging 
toegedaan dat het door u geïnitieerde gesprek dat wij 1 februari jl. met 
gedeputeerde Swinkels hebben gevoerd, hierin het keerpunt betekende.  
De lucht is wat ons betreft geklaard en wij hebben uit het gesprek de indruk 
overgehouden dat dit wederzijds is. Uw initiatief hebben wij zeer gewaardeerd. 
Graag onderstrepen wij nog eens hoezeer wij hechten aan de goede verhouding 
tussen u en de philharmonie. Wij vertrouwen erop dat onze reactie op uw brief, 
in vervolg op eerder genoemde constructieve bespreking, aan de verdere 
versterking van onze relatie zal bijdragen.  
 
In het gesprek zijn philharmonie zuidnederland en gedeputeerde Swinkels tot 
het gedeelde inzicht gekomen dat er sprake is geweest van miscommunicatie, 
die heeft kunnen leiden tot conclusies en interpretaties die geen recht doen aan 
de feitelijke situatie. Hierover heeft de voorzitter van onze Raad voorafgaande 
aan het gesprek reeds via e-mail op 30 januari meer gedetailleerd met 
gedeputeerde Swinkels gecommuniceerd.  
 
In reactie op uw brief van 22 januari jl. vatten wij daarom hier een en ander 
alleen op hoofdlijnen samen:   

• philharmonie zuidnederland heeft de uitgaven wel degelijk afgestemd 
op de teruglopende inkomsten uit uw subsidie. Hierbij zij aangetekend 
dat de philharmonie gehouden is aan de voorwaarden van en afspraken 
met drie partijen, hetgeen de mogelijkheden beperkt heeft.  
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• philharmonie zuidnederland is alert op een verantwoorde en efficiënte 
bedrijfsvoering, waarbinnen uiteraard mogelijkheden zijn en worden 
aangegrepen om het exploitatietekort en dekking daarvan uit reserves 
te verkleinen.  

• philharmonie zuidnederland komt alle met de provincie Noord-Brabant 
gemaakte afspraken na, ook voor het jaar 2019. Hiertoe besloot de Raad 
van Toezicht al eerder akkoord te gaan met een beroep op de algemene 
reserves van het orkest ter dekking van een deel der kosten. 

• philharmonie zuidnederland heeft eenstemmigheid met de partners in 
het Brabantmenu over de wenselijkheid van continuïteit in het 
educatieve aanbod.  

 
Gedeputeerde Swinkels en de philharmonie kwamen tijdens het eerder 
aangehaalde gesprek tot de conclusie dat de druk op de educatieve activiteiten 
en de partners van het orkest in Noord-Brabant eerst vanaf  2020 ontstaat. Dat 
is immers het jaar waarvoor provincie Noord-Brabant nog geen 
subsidiebeschikking voor de philharmonie heeft afgegeven. Partijen zijn het 
erover eens dat het stopzetten van educatieve activiteiten - hoewel vanuit het 
onzekere financieel perspectief van het orkest voor dat jaar begrijpelijk - in alle 
opzichten onwenselijk is.  
 
Bestuur en Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland hebben daarom 
een handreiking gedaan om uit de ontstane impasse te geraken. Het orkest 
heeft toegezegd vanaf februari 2019 zijn medewerking aan te bieden aan de 
programmering van educatieve projecten van de partners in het jaar 2020 om 
de continuïteit ervan in Noord-Brabant te waarborgen. Philharmonie 
zuidnederland gaat daarbij uit van een bijdrage uwerzijds van in ieder geval € 
1.500.000,- voor het jaar 2020. Wij realiseren ons dat hiermede een zeker risico 
wordt genomen. Een besluit over de hoogte van de bijdrage van uw provincie 
zal immers pas door de nieuw samengestelde Staten worden genomen. 
Hiermee onderstrepen wij evenwel het belang dat we aan de educatieve functie 
van de philharmonie in de Brabantse samenleving hechten. 
 
Bestuur en Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland rekenen, mede 
op basis van het recent gevoerde gesprek en deze reactie op uw brief, op een 
positieve, versterkte toekomstige relatie met de Staten, mede met het oog op de 
rol en taak die het orkest in uw provincie vervult, resp. dient te vervullen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
philharmonie zuidnederland 

 
 

 
 

Mr. R.L.J. Stevens    Dr. Stefan Rosu 
Voorzitter Raad van Toezicht  Intendant-Bestuurder 


