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Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 augustus 2005

Met deze brief geef ik invulling aan de toezegging die ik bij de begrotings-
behandeling op 16 maart 2004 aan Uw Kamer deed om u nader te
informeren over de Nederlandse positie met betrekking tot het Europese
cultuurbeleid. Ik verontschuldig mij voor de vertraagde uitwerking van
mijn toezegging.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU is door ons gekozen
om een bijdrage te geven aan de ontwikkeling van een Europees
Burgerschap. Deze inzet is zowel voor onderwijs als voor cultuur gekozen.

Wij menen dat de Europese Unie door stimulering van ontmoetingen en
interactie tussen verschillende culturen, een waardevolle rol kan
vervullen. Op deze wijze kan zowel het gevoel van een Europese identiteit,
als dat van nationale en andere identiteiten worden versterkt. Een nadere
uiteenzetting van deze visie op het Europese cultuurbeleid treft u in het
bijgesloten discussiedocument1, dat werd opgesteld voor de informele
Raad die in juli 2004 in Rotterdam plaats had.

Het bevorderen van grensoverschrijdende mobiliteit en dialoog die is
gericht op Europese burgers past goed bij de doelstelling om een bijdrage
te geven aan de ontwikkeling van een Europees burgerschap. Acties die
hierop zijn gericht, voldoen door hun geaardheid ook goed aan het
subsidiariteitsbeginsel.

De agenda die de Raad onder Nederlands voorzitterschap heeft gekozen is
door de bovenstaande visie bepaald. Concrete acties gericht op de
mobiliteit van museumcollecties, de mobiliteit van kunstenaars en de
interculturele dialoog worden aan de hand van het door Nederland
opgestelde werkplan van de Raad (2005–2006) nu verder ontwikkeld. Het
is verheugend te zien dat het voorstel van de Europese Commissie voor
een nieuw cultuurprogramma (Cultuur 2007) goed aansluit bij de
Nederlandse opvattingen. Het programmavoorstel heeft immers juist het
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bevorderen van mobiliteit en het stimuleren van de interculturele dialoog
gekozen als hoofddoelstellingen van het Europese cultuurbeleid.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. C. van der Laan
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