
 

              

              
      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Provincie Drenthe 

T.a.v. Provinciale Staten 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

 

Assen, 19 september 2022 

Onze referentie: 2022-127 

Betreft: Informeren plannen entreegebied Drents Museum 

 

 

Geachte Statenleden, 

 

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten zich voorgenomen budgetruimte te maken voor het herstel en 

een uitbreiding van de zogenaamde Zuidgevel van de grote zaal van het Drents Museum. Dit 

voornemen is op 14 september jl. besproken in de Statencommissie. Definitieve besluitvorming vindt 

plaats in de vergadering van Provinciale Staten van 28 september.   

Naast het noodzakelijke herstel van de vochtproblematiek op die locatie in het museum geeft de 

uitbreiding ons de mogelijkheid de ruimte beter te benutten en toegankelijk te maken voor alle 

bezoekers. Het Drents Museum is dankbaar voor de inzet van de Provincie om financiële ruimte te 

creëren en voor het vertrouwen dat in ons gesteld wordt. 

 

Een andere lang gekoesterde wens van het museum is een aanpassing van het entreegebied, een 

gevolg van de groei van het aantal bezoekers. Met de besturen van Provincie Drenthe en Gemeente 

Assen heeft afstemming plaatsgevonden over de uitgangspunten en worden procesafspraken 

gemaakt. De financiering van de nieuwe entree is geregeld, we doen geen beroep op overheden 

hiervoor. Het Drents Museum zelf heeft de afgelopen jaren budget gereserveerd en we zijn er trots 

op dat we onze plannen op deze wijze kunnen financieren. We kunnen met de nieuwe entree een 

hele grote stap zetten om nog toegankelijker te worden voor al onze bezoekers. De stad Assen én de 

Provincie Drenthe krijgen een nieuw icoon dat perfect past in de binnenstadsvisie van Assen.   

 

We zijn er ook trots op om met u te kunnen delen dat onze plannen ook zeer positief ontvangen zijn 

bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Zij draagt een substantieel deel bij in de 

financiering. Ter ere van het 75-jarig bestaan van de NAM op maandag 19 september wordt de 

cheque van € 500.000 aan ons uitgereikt.  

 

 



Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze sponsorbijdrage door de pers wordt opgepakt 

en daarmee bij het grote publiek bekend wordt. We willen u hierover graag goed informeren 

zodat u niet voor verrassingen komt te staan in relatie tot het voorstel rondom de 

vochtproblematiek en de voorgenomen uitbreiding en naar aanleiding van de discussie in de 

Staten over de entree op 14 september jl. 

 

Tenslotte willen we u bij dezen graag uitnodigen in het Drents Museum om u mee te nemen 

in de plannen voor de aanpassingen van ons entreegebied. U kunt een uitnodiging daarvoor 

tegemoet zien. 

  

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.  

 

Hoogachtend, namens directie Drents Museum 

 

 

 

Harry Tupan       Annelies Meuleman 

Algemeen directeur      Zakelijk directeur 

 

 

 

 

Cc: College van Gedeputeerde Staten 

      Mevrouw N. Vedelaar 

      De heer H. Jumelet 

 


