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1. Opening 

 

A. Mededelingen 

- Nelleke Vedelaar (Dr), Sietske Poepjes (Fr), Rosan Kocken (NH) en Anita Pijpelink 

(Zld) hebben voorafgaand aan de vergadering hun standpunten schriftelijk 

ingebracht.  

 

1.1 Actualiteiten (mondeling)  

 

- Wijziging team cultuur IPO : Nicole Morskate heeft binnen IPO een andere functie 

gekregen, Eva van de Hazel is haar vervanger. Zij is bereikbaar via cultuur@ipo.nl. 

 

- Bijeenkomst Monitor STAMU (Steunpunt archeologie en monumenten Utrecht): 

 

Rob van Muilekom (Utrecht) deelt mee dat hij bij een bijeenkomst is geweest van het 

vierjaarlijkse rapportage van de STAMU. Hier werd een zorgwekkend beeld geschetst 

inzake de capaciteit bij de gemeentes voor de erfgoedtaken. In het verlengde is de IPO 

bezig met de verbetering van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) erfgoed. Hiervoor 

wordt in december – januari een brief met bevindingen en verbeteringen opgesteld 

voor de staatssecretaris. Aandacht voor de capaciteit bij de gemeentes is een punt dat  

in deze context ter bespreking wordt meegenomen. In december wordt de BAC Cultuur 

hier verder over geïnformeerd.  

 

- Wetgevingsoverleg cultuur 14 november 2022 en Energielasten 

 

Er is een motie ingediend over de energielasten, deze motie is aangehouden. Het is 

nog onduidelijk wat er op dit punt gaat gebeuren. De najaarsnota is maandag 21 

november aangeboden aan de kamer, hieruit blijkt dat er €400 miljoen extra is 

opgenomen voor het ministerie van OCW. Er is ook een indexatieverhoging voor het 

gemeentefonds en provinciefonds, dat is gezamenlijk €300 miljoen. Dit geldt voor de 

periode 2023-2027. De concrete uitwerking van deze extra middelen volgt. Het is nog 

onduidelijk wat dit betekent voor 2022, dit komt via de werkgroep Cultuur terug via de 

AAC.  

 

- Kamerbrieven 

 

 Vergadering van de BAC Cultuur  

op 24 november 2022 
 

 

   

    

 Besluitenlijst 
 

 Vergaderdatum en -tijd 24 november 2022 15.00 -16.30  

 Locatie Microsoft Teams 

 Genodigden − Michiel Rijsberman (Fl) voorzitter, Rob van Muilekom (Utr), Roy de Witte (Ov), Stijn 

Smeulders (NB), Madeleine van Toorenburg (Li), Mirjam Wulfse (Gr), Willy de Zoete 

(ZH), Marieke van Engelen (IPO), John Smits (IPO), Floor van Spaendonck (IPO), Eva 

van den Hazel (IPO)  

 Verhinderd Nelleke Vedelaar (Dr) Sietske Poepjes (Fr), Peter Drenth (Gld), Rosan Kocken (NH), 

Anita Pijpelink (Zld) 

 gast  
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Op 14 november vond het wetgevingsoverleg (WGO) Cultuur plaats in de Vaste 

Kamercommissie OCW over de cultuurbegroting 2023. Hierin kwamen ook de  

kamerbrieven over de BIS, Bibliotheken en de Meerjarenbrief aan de orde. Er is een 

position paper vanuit het IPO naar de Tweede Kamer gegaan. Er zijn enkele moties 

ingediend. Er is een terugkoppeling over dit wetgevingsoverleg opgenomen in de 

nieuwsbrief Haagse Zaken. Er komt via de werkgroep Cultuur een terugkoppeling. 

Bovendien wordt er gewerkt aan de invulling van een strategische agenda voor cultuur.  

 

 

B. Bestuurlijke overleggen 

 

1.2 Terugkoppeling BO staatssecretaris Uslu over de Basisinfrastructuur (BIS) 4 oktober 

jl. (mondeling) 

 

Tijdens dit BO heeft staatssecretaris Uslu medegedeeld hoe er met de voorgenomen 

verlenging van de BIS zal worden omgegaan. Er komt een nieuwe aanvraagronde. De 

insteek hiervan is een lichte procedure. De uitwerking van deze nieuwe regeling is nog 

onbekend, de Staatssecretaris stuurt deze maand de adviesaanvraag naar Raad voor 

Cultuur met de vraag hoe de lichte procedure vorm gegeven kan worden. In juni 

ontvangt de Kamer een brief met daarin de uitgangspunten, het financieel kader, de 

conceptregeling voor de BIS 2025-2028 en de beleidskaders voor de fondsen. In 

november 2023 start de aanvraagronde. Er zijn verschillende incidentele budgetten en 

regelingen toegevoegd gedurende de loop van de BIS in 2025-2028.  

 

1.3 Terugkoppeling BO Impuls bibliotheken 20 oktober  

 

De portefeuillehouder bibliotheken is niet aanwezig.  

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

2.1 Position paper bibliotheken  

 

Vanwege de afwezigheid van de portefeuillehouder bibliotheken is ervoor gekozen om 

dit via een schriftelijke ronde af te handelen.  

  

2.2 De rol van provincies in het culturele bestel  

 

Het is belangrijk om nu het signaal af te geven dat autonome taken in gevaar komen. 

De urgentie en de noodzaak moet worden blijven aangegeven. De leden van de BAC 

Cultuur besluiten dat het rapport meegezonden kan worden en als een opening dient 

van het gesprek dat we willen aangaan met het rijk en waar we ook constructief aan 

willen deelnemen. Het Rijk is regisseur van het proces om te komen tot een 

stelselherziening. Als provincie willen we proactief meedenken over de koers. Dit moet 

gebeuren in samenwerking met de VNG en het rijk.    

 

De BAC Cultuur neemt kennis van de conclusies en advies in het rapport van 

Berenschot. Bovendien stemmen zij in met de IPO standpunten over dit advies. Ook 

wordt er ingestemd met het voorstel om de IPO standpunten en daarbij gevoegd het 

advies van Berenschot met bijgaande brief aan de Staatssecretaris, VNG en Raad voor 

Cultuur te sturen. Voor dit laatste geldt de kanttekening dat duidelijk wordt gemaakt in 

de brief aan de staatssecretaris dat het adviesrapport van Berenschot niet de 
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gezamenlijke meningen van de provincies reflecteert, maar dient als startpunt van de 

discussie. De definitieve versie van de brief zal langs gedeputeerde Rijsberman gaan 

voordat deze wordt uitgestuurd.  

 

2.3 IPO Standpunt cultuurregio’s  

 

Het BO is ingepland op 15 december. De leden van de BAC Cultuur stemmen in met 

scenario 3 (Cultuurbeleid Plus): Programmatische samenwerking. Er is een positieve 

houding tegenover scenario 3+. Aan de invulling van die eventuele ‘+’ wordt later vorm 

gegeven in gesprek met de staatssecretaris. Het is belangrijk dat hierin de 

eigenstandige beleidsverantwoordelijkheid wordt behouden. Bovendien moet er 

helderheid komen vanuit de staatsecretaris over de versterking van een landelijk 

dekkend netwerk van cultuur.  

 

 

2.4 Agenda Erfgoed en Ruimteprogramma  

 

Er spelen op het gebied van erfgoed diverse processen (IBT erfgoed- religieus erfgoed- 

ruimte & erfgoed), daarnaast zijn er lobby resultaten maar ook aandachtspunten voor 

de erfgoed lobby. De portefeuillehouder Erfgoed bespreekt de stand van zaken omtrent 

Erfgoed. Tijdens de volgende BAC Cultuur zal de IBT erfgoed agenda ter besluitvorming 

voorliggen. De leden van de BA Cultuur bespreken met elkaar hoe zij wensen om te 

gaan met het aflopen van de stuurgroep rondom religieus erfgoed. De leden van de 

BAC Cultuur nemen kennis van de agenda. Redactioneel moet worden aangepast dat 

de tijdlijn doorloopt in januari/juni/oktober van 2023 i.p.v. 2022.   

 

2.5 Doorkijk Cultuur en Erfgoed IPO 2023/2024 

 

De leden van de BAC Cultuur stemmen in met het voorstel om een concrete doorkijk te 

maken met de gemeenschappelijke cruciale taken en belangen. De BAC Cultuur zal het 

IPO-bestuur adviseren, daarnaast wordt het belang van een signaal naar de eigen 

colleges onderstreept. Aan de opsomming over de consequenties moet worden 

toegevoegd: 1) de bestuurlijke afspraken rondom erfgoed betreffende ondersteuning 

erfgoedeigenaren, en 2) de afspraken tussen rijk en regio over het samenhangend 

stelsel van (restauratie)middelen.  

  

3. Verslagen 

 

3.1 Besluitenlijst en actielijst BAC Cultuur op 8 september 2022 

 

 Op verzoek van Rob van Muilekom is het verslag op agendapunt 1.1 aangepast met de 

 volgende tekst: 

 

 “Afgesproken is om onderling contact te houden en grote wijzigingen met elkaar te 

gaan delen. Het proces en afstemming met de concept gewijzigde begroting is in die zin 

niet goed verlopen. Daarnaast is er besloten dat de begroting voor Cultuur en Erfgoed 

vooralsnog met 1 jaar is verlengd.” 

 

 Met deze wijziging wordt het verslag van de BAC Cultuur van 8 september vastgesteld. 

De Gedeputeerden worden verzocht om het onderwerp in de eigen Colleges van GS te 

bespreken.  
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4. Rondvraag en sluiting 

 

Madeleine van Toorenburg geeft aan graag één zin in het position paper over bibliotheken 

te wijden aan de Inloop Digitale Overheid (IDO). De leden van de BAC gaan akkoord.  

 

Rob van Muilekom stelt voor de vergadertijd in het vervolg te beperken tot maximaal 1,5 

uur.  


