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Geachte damesen beren,
Op 11 september a.s. behandelt uw commissie de Uitgangsp\D1tenbriefvan de staatssecretarisvan
cultuur en media, mevrouw mr. M.C. van der Laan (kamerstuk 28989, nr. 1). Met het oog daarop
vragen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
uw aandachtvoor het volgende.

Afstemming en samenwerkingcultuurbeleid overheden
J. Algemeen Kader Cultuurconvenanten
Ter bevordering van de samenwerking en afsten1ming tussen overheden op het terrein van
cultuurbeleid hebben rijk, provincies en gemeenten in 1994 een Algemeen Kader
Cultumconvenanten getekend Het Kader zorgt voor een effectief overleg tussen overheden, gericht
op de totstandkoming van concrete afspraken (convenanten) tussen het rijk en de landsdelig
samenwerkendeprovincies en gemeentenen tussen het rijk en de drie grote steden. Medio 2002 is
dit Kader voor de derde maal bekrachtigd met het oog op de Cultuurnota 2005 - 2008. Juist in
tijden van financi~le schaarsteondersb"epenwij het belang van het nakomen van deze afspraken.
2. Uitgangspuntendeel één en twee
De staatssec;r~tar"1S
geeft in bet eerste deel van de Uitgangsp\Dltenbrief aan veel waarde te hechten
aan de samenwerking met de andere overheden op het tenein van cultuurbeleid. Eind juni 2003
hebben IPO en VNG in een constructiefbestuW'lijk overleg gesproken over de Uitgangsp\Dlten deel
één. Dit overleg was, evenals de Uitgangspunten deel één, algemeen en procedW'ee1van aard. hl
oktober 2003 verschijnt deel twee van de Uitgangsp\mten. Hierin gaat de staatssecretaris
inhoudelijk in op de contouren van het cultuurbeleid van de komende jaren. Wij gaan er dan ook
van uit dat voor het verschijnen van deel twee van de Uitgangspunten opnieuw bestuW'lijk overleg
plaatsvindt over de wijze waarop de staatssecretarisinhoud wil geven aan de samenwerking tussen
overheden.
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Cultuurprofielen
J. Verankerlng
Provincies en gemeenten,die op landsdelig of grootstedelijk niveau cultumconvenanten met het rijk
sluiten, hebben in het voorjaar van 2003 cultumprofielen gepresenteerd. Deze bestaan uit een
overzicht van de regionale of stedelijke culturele infrastructuur (zg. 'state ofthe art') en de politiekbestuurlijke prioriteiten van de convenantspar'b1ers.
De profielen vormen een belangrijk handvat
voor de invulling van de samenwerking tussenoverheden.Hoewel tijdig beschikbaar heeft de Raad
voor Cultuur de cultumprofielen niet betrokken in zijn Vooradvies aan de staatssecretarisen
uitsluitend geadviseerd vanuit een sectorale insteek. In de Uitgangspunten deel één spreekt de
staatssecretarisover interessantevoorstellen in de cult\U'Cleprofielen. Wij vinden het belangrijk dat
de staatssecretarisop korte tennijn inhoudelijk op de voorstellen reageert en aangeeft of en zo ja op
welke wijze zij deze wil verankerenin het cultuurbeleid voor de komende periode.
2. Concretisering
De convenantsparblerswillen bepaalde ftmcties door het rijk gegarandeerdzien ten behoeve van het
behoud of de versterking van de cultmele infrastructu1D'.Een evenwichtige spreiding van ftmcties is
bovendien noodzakelijk als vruchtbare bodem voor specialisatie. Voorkomen moet worden dat
fwtcties verdwijnen, als de instellingen die deze fwtcties vervullen niet voor rijkssubsidie in
aanmerkingko~

Met inachmemingvan de taakverdelingtussende overhedennodigenprovinciesen g~ten
het
rijk uit om te participerenin devolgendeprioriteiten:
a. Voor een sterkeculturele infrastructuuris een breeden stevig productieklimaatnoodzakelijk.
Naast de aanwezigheidvan grote en middelgrote instellingen op het gebied van de
podiwnkunstenen beeldendek1mst, zijn broedplaatsen.werkplaatsen,productiehuizenen
klmstenaarsinitiatieven
onontbeerlijk.
b. Het Actieplan Cultuurbereikdient te worden gecontinueerdmet meer keuzemogelijkheden
en
minderregelsvoor provinciesen gemeenten.
c. Binnenschoolsecultuureducatiein zowel primair als voortgezet onderwijs, buitenschoolse
cultuureducatie en amateW"klmsthouden een hoge prioriteit. Ook hierover willen de
convenantsparblers
de afsprakenmet het rijk continueren.
d. Culturele planologie en behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed dragen bij aan de
kwaliteit van de leefomgeving.Provinciesen gemeentenformulerenin de cultuurprofieleneen
aantalconcreteinitiatievenen projectendie gericht zijn op het verbindenvan cultuur, landschap
enruimtelijke inrichting.
e. In veel gevallenwordt gesprokenover aandachtvoor kenniseconomiegekoppeldaan nieuwe
media. Het gaat onder andere om het S1roomlijnenvan digitale netwerkvonning voor
publieksinformatieover cultuur.
f. In de daartoein aanmerkingkomendeprovincies en gemeentenstaat internationaliseringen
bevordering van cultuw1oerisme hoog genoteerd

Horizontale en programmagericbte benadering
J. Niet al/een afwachten maar ook stimuleren
De staatssecretariswil recht doen aan de regio en erkent het belang van regionale en lokale
spreiding van het cultuuraanbod. Dat is winst ten opzichte van de afgelopen Cultuurnota. Een goed
geografisch gespreid aanbod kan echter alleen worden gerealiseerd als naast de spontaaningediende
aanvragenvan instellingen, ook aanvragen voor een bepaalde sector of voor een bepaald deel van
het land worden gestimuleerd. Daarover wordt in de Uitgangspuntenbrief deel één met geen woord
gerept IPO en VNG zijn van mening dat bij de toekenning van subsidies in de
Cultuurnotasysternatiek zowel een verticale (binnen een sector) als horizontale (landsbreed)
afweging moet plaatsvinden.
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De huidige Cultuumotais erg instellingsgericht.Provinciesen gemeentenhebbenaangegevende
samenwerking met het rijk progranm1atischvonn te willen geven,waardoor op systematischewijze
gezamenlijk gefonnuleerde doelstellingen worden gerealiseerd.Een goed voorbeeld hiervan is het
Actieplan Cul tuw'bereik.

Bibliotheek en media
Aparte aandacht vragen wij voor de herstructurering van het openbaarbibliotheekwerk en de lokale

enregionaleonn-oep.
1. Bibliotheekvemieuwing
Op basis van het koepelconvenantdat is afgesloten tussen de staatssecretaris,het IPO en de VNG
(december 200 I) zou er extra rijksgeld ter beschikking moeten worden gesteld voor fysiek en
digitaal werkende en professioneel aangestuurde basisbibliotheken. Provincies en gemeenten
besteden een groot deel van h\D1cultuurbudget aan openbare bibliotheken, maar tot op heden is het
rijk in gebreke gebleven. De staatssecretarisheeft verwezen naar de derde dinsdag in september en
naar de prioriteit Kenniseconomie en Onderwijs. Gelet op de beweging die inmiddels alom in het
land op gang is gekomen voor deze laagdrempelige voorziening hebben wij de sterke hoop op
rijksgeld Uw inbreng is daarbij onontbeerlijk.
2. Media
Voorts heeft de staatssecretariseen voorstel voor wijziging van de Mediawet naar de Tweede
Kamer gestumd (kamerstuk 28856, nwnmer 5) in verband met een nieuwe financieringsstructuwvoor de regionale publieke omroep. Provincies willen graag VOnD en inhoud geven aan de
bestuw-lijke en financiele verantwoordelijkheid voor de regionale ODD"oep,
mits voldoende middelen
ter beschikking komen. Wij gaan ervan uit dat de bezuiniging van ~ 40 mln. op de publieke omroep
geeninvloed heeft op de hoogte van het over te hevelen bedrag.
Gemeentenzijn nog met de lokale omroepen doende om op basis van een financiële en inhoudelijke
beleidsvisie de middelen in het gemeentefonds op adequate hoogte te krijgen. Daarbij is uw
Kamennotie een ste\U1in de rug.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid onze brief in een gesprek toe te lichten.

Een afsclnift van dezebrief sturenwij aan de staatssecretaris
van cultuur en media,mevrouwmr.
M.C. van der Laan.
Hoogachtend,
namensde VERENIGING
VAN NEDERLANDSE GEMEENl'EN,

namens het algemeenbestuur van het
INTERPROVINCIAAL OVERLEG,
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J. Franssen,
voorzitter.

