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Geachte heer Scholten,

Met belangstelling heb ik uw reactie op de beleidsbrief Cultuur in een open
samenleving van 23 mei jongstleden gelezen. U stipt in deze reactie verschillende
onderwerpen aan die, zoals u schrijft, aandacht behoeven om het maximale effect
van de investeringen in erfgoed te bereiken. U geeft aan dat de provinciale
erfgoedinstellingen van OPEN graag een bijdrage leveren aan de realisatie van het
erfgoedbeleid, door inzet van onder andere hun kennis en netwerk. Ik wil u
bedanken voor dit aanbod.

Op 22 juni heb ik namens het kabinet de brief Erfgoed Telt; de waarde van
erfgoed voor de samenleving naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief ga ik
dieper in op de prioriteiten van het erfgoedbeleid in de komende jaren en worden
de extra investeringen van €325 miljoen nader toegelicht.

Verschillende aandachtspunten die u in uw brief naar voren laat komen — zoals
het belang van vrijwilligerswerk en digitale toegankelijkheid van erfgoed - hebben
hun plek in de Erfgoed Telt brief en deze worden meegenomen in de verdere
uitwerking van de beleidsbrief.

Ik vind het verheugend dat u zich wilt inzetten om een bijdrage te leveren aan
omgevingsvisies van provincies en gemeenten. Het opstellen hiervan wordt
uiteraard ter hand genomen door deze overheden en krijgt in de komende jaren,
na invoering van de Omgevingswet in 2021, een vastere vorm. Mogelijkheden om
in dit proces bij te dragen zullen dan ook duidelijk worden.

Op dit moment werken verschillende teams van schoolleiders en docenten aan de
bouwstenen voor een vernieuwd curriculum. In dit proces worden bouwstenen
ontwikkeld voor kunst en cultuur, waar erfgoed onderdeel van is. Gedurende het
proces kunt u op de website van Curriculum.nu input leveren op de
tussenproducten van de ontwikkelteams en kunt u uw mogelijke zorgen uiten.
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Uw aanbod om de erfgoedinstellingen een bijdrage te laten leveren, neem ik
graag mee in de verdere uitvoering van het erfgoedbeleid.

Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Ingrid van Engeishoven
namens deze,
de directeur Erfgoed
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