Tevens wil ik de commissie verzoeken om met behulp van deze visie:
De invulling van het register van beschermde cultuurgoederen te beoordelen:
wat zijn hierin hiaten, wat kan er van de lijst verdwijnen, en hoe kan de lijst
actueel gehouden worden?
o Welke werken in het register passen niet (meer) in de dynamische
visie op de Collectie Nederland? Of welke vergelijkbare
cultuurgoederen zijn reeds in publiek bezit? Dit om te kunnen
beoordelen welke werken uit het register kunnen worden afgevoerd.
o Een inventarisatie van de belangwekkende cultuurgoederen in
Nederland in particulier bezit te maken met de visie op de dynamische
Collectie Nederland en hetgeen reeds in publieke collecties aanwezig
is, in het achterhoofd. Welke particuliere cultuurgoederen dienen
beschermd te worden en dus opgenomen te worden in het register?

Onze referentie

Ten slotte wil ik de commissie ook vragen om:
- Te bezien of de huidige open aanwijzingscriteria in de Erfgoedwet, te weten
'onmisbaar' en 'onvervangbaar' meer duiding behoeven, rekening houdend
met de huidige tijdgeest en ontwikkelingen in de samenleving.
- Een aanbeveling voor een samenhang tussen de verwante commissies die zieh
bezig houden met het verwerven en vervreemden van cultuurgoederen (zoals
Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen en
de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid). Hoe kan de samenhang
worden versterkt, ook in de wijze van beoordeling?
Graag vraag ik de Raad om bij het uitvoeren van deze opdrachten aandacht te
schenken aan de balans tussen enerzijds het publieke belang van behoud van
cultuurbezit voor Nederland en anderzijds het belang van de individuele particuliere
eigenaar. Een goede betrokkenheid van en omgang met de particuliere eigenaren
is in dit proces onontbeerlijk.
Ik vertrouw op de expertise van de Raad om een commissie samen te stellen met
gezaghebbende personen vanuit onder andere de kunsthandel, de wetenschap,
particuliere eigenaren en musea.
De omstandigheden en impact van COVID-19, zorgen voor een uitzonderlijke
situatie. Graag wil ik u verzoeken om te pogen vóór de zomer 2020 een commissie
te presenteren die hiermee aan de slag kan. Daarnaast wijs ik u op de op handen
zijnde evaluatie van de Erfgoedwet, en ontvang ik de adviezen die hiermee
samenhangen graag voor 1 februari 2021, zodat deze in de evaluatie meegenomen
kunnen worden.
en voor uw inzet en expertise.

derwijs, Cultuur en Wetenschap,
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