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Betreft

Advies 'Onderweg naar overmorgen'

Met deze brief bied ik u het advies ‘Onderweg naar overmorgen’ van de Raad voor
Cultuur aan, waarin de waarin de Raad oplossingen biedt voor de gevolgen van de
corona-uitbraak op (middel)lange termijn.
Dit advies is veelomvattend en gaat in op verschillende beleidstrajecten met ieder
een eigen tempo. Dat betekent dat ik uw Kamer op verschillende momenten zal
informeren over mijn inhoudelijke reactie op dit advies.
Begin 2021 zal ik u informeren over de drie door de Raad voorgestelde fieldlabs
en de inzet van de € 5 miljoen die hiervoor is gereserveerd. Het kabinet heeft
intussen besloten om vanaf half januari testevenementen toe te staan waarbij
wordt begonnen met testen voor evenementen met zittend publiek: concerten,
theater en voetbal. De uitkomsten van dit fieldlab neem ik uiteraard mee in de
vormgeving van de fieldlabs.
Over de monitoring van de instellingen in de basisinfrastructuur 2021-2024 ben ik
in overleg met de Raad. De uitkomsten van dat overleg neem ik mee in het
traject rondom de aangepaste plannen van instellingen vanwege Corona en ik zal
uw Kamer daar uiterlijk voor de zomer 2021 over informeren.
De aanbevelingen voor de lange termijn zal ik meenemen in de adviesaanvraag
aan de Raad voor Cultuur, die ik ook aan uw Kamer zal versturen.
Ten slotte, de aanbevelingen over de financiering van cultuur beschouw ik als
inbreng voor een nieuw kabinet.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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