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Geachte mevrouw Uslu,  

 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft kennisgenomen van uw brief1 

van 4 november 2022, waarin u de stand van zaken geeft ten aanzien van een aantal 

toezeggingen op het gebied van cultuur. Naar aanleiding van deze brief heeft de commissie nog 

een aantal opmerkingen en een vraag over de door u weergegeven stand van zaken ten aanzien 

van de toezegging betreffende de inzet van middelen uit de Recovery and Resilience Facility2 

(hierna: RRF). Deze toezegging werd gedaan tijdens het plenaire debat van 18 januari 2022 

over het wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 

inzake verwerving kunstwerk.3 

 

U heeft in uw brief aangegeven dat u verwacht dat aan voornoemde toezegging, ter zake het de 

Kamer informeren over het oormerken van de middelen uit de RRF aan cultuur, is voldaan. De 

commissie verneemt graag van u op welke gronden u deze verwachting baseert.  

 

De commissie is van oordeel dat aan de toezegging niet is voldaan. Zij heeft kennisgenomen 

van de RRF en het feit dat daarin is opgenomen dat de subsidieregeling betreffende duurzaam 

maatschappelijk vastgoed openstaat voor culturele gebouwen, musea en rijksmonumenten. 

Hiermee is naar het oordeel van de commissie evenwel geen sprake van het oormerken van 

middelen uit de RRF, zoals met de vraag naar aanleiding waarvan de toezegging is gedaan, is 

bedoeld. Nu aan deze toezegging niet is voldaan, zal de commissie deze, in afwachting van een 

reactie op voorgaande vraag, als openstaand aanmerken. 

 

 

 

1 Kamerstukken I 2022/23, 35 984/35 925, N. 

2 Toezegging T03349. 

3 Kamerstukken 35 984; het betreft de incidentele suppletoire begroting inzake de aanschaf van het 

schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. 
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De commissie ziet met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangt deze graag binnen vier 

weken na dagtekening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. M.J. Verkerk 

Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 


