
32 123 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 18 september 2009

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schapsbeleid1 heeft op 27 juli 2009 een brief met door de Eerste Kamer
geregistreerde toezeggingen gestuurd aan de secretaris-generaal van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 september
2009 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schapsbeleid,
Warmolt de Boer

1 Samenstelling:
Schuurman (CU), Holdijk (SGP), Dupuis (VVD),
Dölle (CDA) (voorzitter), Tan (PvdA) (vice-
voorzitter), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF),
Linthorst (PvdA), Biermans (VVD), Essers
(CDA), Schouw (D66), Leijnse (PvdA), Thissen
(GL), Slager (SP), Goyert (CDA), De Boer (CU),
Asscher (VVD), Hillen (CDA), Laurier (GL),
Hermans (VVD), Ten Horn (SP), Meurs (PvdA),
Leunissen (CDA), Koffeman (PvdD), Kuiper
(CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), Vliegenthart
(SP), Yildirim (Fractie-Yildirim) en Flierman
(CDA).
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BRIEF AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Den Haag, 27 juli 2009

Zoals u bekend, wordt in de Eerste Kamer sinds enkele jaren halfjaarlijks
de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de openstaande toezeg-
gingen die de afgelopen jaren door de bewindspersonen aan deze Kamer
zijn gedaan. Bijgaand treft u dan ook een overzicht aan van de toezeggin-
gen1 waarvoor de termijn volgens onze informatie is verstreken of
waarvan de termijn uiterlijk op 1 januari 2010 verloopt en een inschatting
is gemaakt dat mogelijk reeds uitvoering wordt gegeven aan de toezeg-
ging ofwel dat wenselijk is. Het is tevens mogelijk de gerappelleerde
toezeggingen digitaal te raadplegen. U kunt daarvoor gebruik maken van
het volgende webadres: http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
vi70bawhguxw&ministerie=vgkflb6vsmv9

Graag leg ik het overzicht ter verificatie aan u voor. Voorts wil ik u
verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose
valt te geven van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen.
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid voor te kunnen leggen, zie ik
uw reactie graag voor vrijdag 18 september 2009 tegemoet.

Tot slot wijs ik u graag nog op het verzoek van de Griffier van de Eerste
Kamer van 21 maart 2008 (kenmerk 140105.15u) om te bevorderen dat
brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging
aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer
worden gezonden. De Eerste Kamer zou het op prijs stellen, indien daarbij
gebruik zal worden gemaakt van het registratienummer van een toezeg-
ging.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schapsbeleid,
Warmolt de Boer

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffie nr.144573U.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2009

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en
Dijksma, het geactualiseerde overzicht van de door uw Kamer geregis-
treerde toezeggingen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H. A. Plasterk
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TOEZEGGINGEN EERSTE KAMER

DIRECTIE BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

T00937/ID2081 (deadline 1 april 2009)

De minister-president zegt de Kamer toe te zullen kijken
naar de suggesties van de heer Thissen om uitstroom van
jongeren zonder startkwalificatie tegen te gaan.

[4-11-2008]
Algemene Politieke Beschou-
wingen

Conform toezegging zal naar de suggesties van
dhr. Thissen worden gekeken en eventueel zullen
zij worden uitgevoerd.

T01002/ID2085 (deadline 1 oktober 2009)

De staatssecretaris van OCW zegt, naar aanleiding van
vragen van de leden Thissen (GroenLinks) en Van Driel
(PvdA), toe met het mbo-veld de mogelijkheid voor meer
instroommomemten te bespreken en zal hierover over 3
maanden rapporteren

[29-06-2009]
Wet investeren in jongeren

De Eerste Kamer is per brief BVE 149 195 d.d.
8 september 2009 geïnformeerd over de stand
van zaken.

DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED

T00953/ID1937/deadline 1 mei 2009

De minister zal als onderdeel van de beleidsbrief moderni-
sering monumentenzorg ruim aandacht besteden aan de
RACM (in het licht van de veranderende adviesrol naar
gemeenten door afschaffing van de dubbele adviesplicht).

[9-12-2008]
Wijziging van de Monumen-
tenwet 1988 in verband met
onder meer beperking van de
ministeriële adviesplicht bij
aanvragen om een monu-
mentenvergunning

De minister zal voorafgaande aan het algemeen
overleg Modernisering Monumentenzorg op
8 oktober 2009 in de Tweede Kamer, de Eerste en
Tweede Kamer hierover een brief sturen.

T00950/ID2070/deadline 1 maart 2009)

De minister streeft ernaar voor 1 maart 2009 te regelen,
bijvoorbeeld via een website, dat voor een ieder kenbaar is
welke suggesties voor aanwijzing van monumenten van
voor 1940 er binnen komen en hoe de minister hiermee
omgaat.

[9-12-2008]
Wijziging van de Monumen-
tenwet 1988 in verband met
onder meer beperking van de
ministeriële adviesplicht bij
aanvragen om een monu-
mentenvergunning

Afgedaan tijdens mondeling overleg van
17 maart 2009, Verslag van een mondeling
overleg: Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009,
30 844, 30 938, 31 345 K.

T00952/ID1936/deadline 1 januari 2010

De minister zal eind 2009 een nadere evaluatie laten
plaatsvinden om te onderzoeken of de initiatieven tot
verbetering van kwaliteit en deskundigheid van de
gemeentelijke monumentencommissies, een meetbaar
effect hebben gehad.

[9-12-2008]
Wijziging van de Monumen-
tenwet 1988 in verband met
onder meer beperking van de
ministeriële adviesplicht bij
aanvragen om een monu-
mentenvergunning

Conform de toezegging zal de minister eind 2009
een nadere evaluatie laten plaatsvinden om te
onderzoeken of de initiatieven tot verbetering van
kwaliteit en deskundigheid van de gemeentelijke
monumentencommissies, een meetbaar effect
hebben gehad.

T00954/ID1923/deadline 1 januari 2010

De minister zal in de evaluatie van de Wet Archeologische
Monumentenzorg aandacht besteden aan de vraag in
hoeverre gemeenten invulling hebben gegeven aan hun
verantwoordelijkheid om regels te kunnen vaststellen ter
bescherming van (verwachte) archeologische waarden.

[9-12-2008]
Wijziging van de Monumen-
tenwet 1988 in verband met
onder meer beperking van de
ministeriële adviesplicht bij
aanvragen om een monu-
mentenvergunning

Conform toezegging zal de minister in de eva-
luatie van de Wet Archeologische Monumenten-
zorg aandacht besteden aan de vraag in hoeverre
gemeenten invulling hebben gegeven aan hun
verantwoordelijkheid om regels te kunnen
vaststellen ter bescherming van (verwachte)
archeologische waarden.
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DIRECTIE MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

T00892/ID1919 (deadline 1 januari 2010)

De minister zegt de Eerste Kamer toe dat hij het belang van
de regiotalen bij de regionale omroepen zal benadrukken.

[16-12-2008]
Vaststelling van een nieuwe
Mediawet

Bij de behandeling van de Mediabegroting 2009
op 24 november 2008 is de Tweede Kamer een
brief over de regionale omroep toegezegd. Dit is
bevestigd in de brief van 19 december (kamerstuk
31 700 VIII, nr. 129) over de financiering van de
regionale omroep. In mijn brief van 29 mei 2009
(kamerstuk 31 700 VIII, nr. 193) over de stand van
zaken en uitstel toezeggingen op terrein van de
publieke omroep is gemeld dat momenteel
gesprekken worden gevoerd met IPO en ROOS
over de regionale omroep.
De gevoerde gesprekken gaven aanleiding tot
nadere uitwerking en overleg, waardoor de
oorspronkelijke planning niet meer haalbaar was.
Nu is de verwachting dat de brief over de
regionale omroep kort na het zomerreces 2009
naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd. De
minister zal zijn toezegging aan de Eerste Kamer
om het belang van de regiotalen bij de regionale
omroepen meenemen in deze brief en de Eerste
Kamer hierover informeren.

T00956/ID1917 (deadline 1 januari 2010)

De minister zegt de Eerste Kamer toe apart terug te komen
op de artikelen die betrekking hebben op haat zaaien, gelet
op de bij de plenaire behandeling gesignaleerde proble-
men rond de proportionaliteit van het uitzendverbod en de
werking die daarvan uitgaat. Het betreft de artikelen 7.15,
2.32, 2.33, 2.42, 2.46, 2.47, 2.65 van de Mediawet.

[16-12-2008]
Vaststelling van een nieuwe
Mediawet

Justitie zal onderzoeken welke mogelijkheden het
strafrecht biedt om de bepalingen aangaande
haat zaaien adequaat te regelen. Naar aanleiding
van deze onderzoeken zal worden bekeken wat dit
voor de mediawettelijke regeling betekent.
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