
 

Aan: 
de heer H. Loof 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 17 mei 2022 
Ons kenmerk 20/5.3/2022000656  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over Drentse musea 
 
 
Geachte heer Loof, 
 
In uw brief van 21 april 2022 stelde u een aantal vragen over Drentse musea. 
Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
Vraag 1 
Herkent u de noodkreet van de Museumvereniging? 

 
Antwoord 1 
Ook de bezoekersaantallen van de Drentse musea blijven nog wat achter 
ten opzichte van 2019, het jaar voor COVID-19. Dit geldt overigens niet 
alleen voor de musea, maar voor de cultuursector in de volle breedte  
(onder andere theaters, evenementen en festivals). Vooralsnog leidt dit 
nog niet tot problemen, omdat wij ten opzichte van de randstad minder 
afhankelijk zijn van buitenlandse bezoekers en het hoogseizoen nog 
moet komen. De afgelopen twee jaar is gebleken dat Drenthe in de  
zomer goed wordt gevonden door de binnenlandse vakantieganger. 
Daarnaast hebben musea de afgelopen jaren veel gebruik kunnen maken 
van steunmaatregelen van het Rijk, provincie en gemeente. 
 
De noodkreet van de Museumvereniging is met name gericht op musea 
die primair door gemeenten of particulieren ondersteund worden. De af-
gelopen jaren hebben gemeenten extra coronasteun ontvangen voor de 
cultuursector, maar dat is niet altijd aan dat doel uitgegeven.  
Dat geldt ook voor een deel van de gemeenten in Drenthe. De Museum-
vereniging vraagt daar met dit bericht aandacht voor. 

 
Vraag 2 
Heeft u zicht op de financiële situatie van de grotere Drentse musea in relatie tot 
de berichtgeving van de Museumvereniging en spelen dezelfde problemen in 
onze provincie? 
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Antwoord 2 
Wij hebben goed contact met de grote Drentse musea. Binnenkort ont-
vangen wij de jaarrekeningen, maar het Drents Museum en de musea van 
provinciaal belang hebben al laten weten dat zij 2021 financieel goed 
hebben afgesloten. Dit komt mede door de goede zomers van de afge-
lopen jaren. Voor dit jaar verwachten wij geen grote problemen, maar de 
musea die gevestigd zijn in oude monumentale panden kunnen wel ge-
volgen ondervinden van de hoge energieprijzen van het moment. Dit 
geldt overigens niet alleen voor de musea, maar ook voor andere cultu-
rele organisaties, ondernemers, bedrijven en particulieren. 
 

 
Vraag 3 
Zo ja, welke rol ziet u weggelegd voor de provincie om hierin te ondersteunen? 

 
Antwoord 3 
De afgelopen jaren hebben wij de musea in Drenthe op verschillende ma-
nieren ondersteund. Het Drents Museum heeft in 2020 een huurverlaging 
gekregen van € 500.000,--. De musea van provinciaal belang hebben  
zowel in 2020 en 2021 een steunbedrag ontvangen van € 25.000,--. De 
kleine musea zijn ondersteund met een bijdrage van € 1.000,-- en zij  
konden daarnaast via een regeling aanspraak maken op een aanvullende 
subsidie van maximaal € 5.000,-- voor digitalisering, een campagne en het 
ondersteunen van vrijwilligers. Momenteel zijn er nog twee aanvullende 
regelingen voor de kleine musea in voorbereiding om fysieke investe- 
ringen mogelijk te maken en om musea te ondersteunen bij de museum-
registratie.  
 
Wij blijven in goed contact met de musea. Mocht er meer nodig zijn dan 
zullen wij in samenwerking met de Drentse gemeenten kijken wat wij 
kunnen betekenen. 
 
 

Vraag 4 
Zo nee, bent u bereid hier nader onderzoek naar de toen en PS te informeren 
over de uitkomsten daarvan? 

 
Antwoord 4 
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Met onze  
partners gaan wij in overleg om een campagne te realiseren met als doel 
het bezoek aan cultuur te stimuleren. Daarnaast brengen wij momenteel 
onze keuzes wat betreft indexatie van subsidies in kaart en de op- 
brengsten daarvan zullen wij met u delen.  

 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
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Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
 
21 april 2022 
 
 
Betreft:  Schriftelijke vragen (ex art 41 Reglement van Orde) betreffende Drentse musea. 

 

Uit een bericht van de Museumvereniging, brancheorganisatie waar 450 musea in Nederland bij zijn 
aangesloten, begrijpen wij dat ongeveer een vierde van de Nederlandse musea dit jaar in financiële 
problemen dreigt te komen. 

Als redenen worden opgevoerd de sterk afgenomen bezoekersaantallen vanwege de 
coronasluitingen en sinds enige tijd de sterk gestegen energieprijzen.  

Voor veel musea is extra subsidie noodzakelijk, zo schrijft de brancheorganisatie.  

De provincie Drenthe staat niet voor alle Drentse musea aan de lat, maar wij weten ook dat veel 
gemeenten zich gedwongen zien financiële keuzes te maken die niet altijd in het voordeel van de 
lokale cultuur uitpakken. 

De PvdA maakt zich hier zorgen over en heeft de volgende vragen hierover aan het College: 

- Herkent u de noodkreet van de Museumvereniging? 
 
- Heeft u zicht op de financiële situatie van de grotere Drentse musea in relatie tot de  
  berichtgeving van de Museumvereniging en spelen dezelfde problemen in onze  
  provincie? 
 
- Zo ja, welke rol ziet u weggelegd voor de provincie om hierin te ondersteunen? 
 
- Zo nee, bent u bereid hier nader onderzoek naar te doen en PS te informeren over de  
  uitkomsten daarvan? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA 
Hendrikus Loof 


