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Onderwerp: Bijdrage aan Museum de Buitenplaats
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om voor de jaren 2019 en 2020 in totaal
€ 302.000,-- subsidie te verlenen aan Museum de Buitenplaats uiterlijk in de eerst-
volgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken
('voorhangprocedure').

Museum de Buitenplaats is een van onze vijf musea van provinciaal belang. Vanuit de
Cultuurnota 2017-2020 ontvangt het museum jaarlijks een boekjaarsubsidie van
€ 100.000,-- . ln 2019 zal de boekjaarsubsidie eenmalig € 102.000,- bedragen, omdat
wij hebben afgesproken om de deelnamekosten aan het project van MuseumTV voor
alle musea gelijk te trekken. De Buitenplaats had als enige een hogere bijdrage
betaald. Naast deze boekjaarsubsidie zijn wijvoornemens om voor de jaren 2019 en
2020 in totaal een aanvullende subsidie te verlenen van € 100.000,--. Hiermee komt
de totale subsidie voor Museum de Buitenplaats voor de periode 2019-2020 op
€ 302.000,--.

Museum de Buitenplaats is van grote waarde voor de provincie Drenthe door zijn
collectie, tentoonstellingsprogramma, positie in de Nederlandse en internationale
beeldendekunstsector en het unieke ensemble van een museumpaviljoen, beel-
dentuin en het 17e-eeuwse Nijsinghhuis. Het museum weet relatief veel eigen in-
komsten te verwerven (72% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 50%) door
sponsorinkomsten, entreegelden en horeca-opbrengsten, maar voor de jaren 2019-
2020 is het niet voldoende om de exploitatie rond te krijgen. Hierbij speelt ook mee dat
de gemeente Tynaarlo de subsidie aan het museum de afgelopen jaren heeft
afgebouwd en dat wij geen aanvullende projectsubsidies verlenen voor tentoon-
stellingen van musea.
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Aangezien wijen het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo
Museum de Buitenplaats van belang vinden, hebben wij gezamenlijk onderzocht hoe
wij het museum kunnen ondersteunen. Het museum heeft een nieuw beleidsplan voor
de periode 2019-2022 opgesteld waarin het ingaat op de ambities voor de komende
jaren. ln het plan wordt aandacht besteed aan de manier waarop het museum meer
naar buiten wil treden en wordt er nadrukkelijk verbinding gelegd met maatschappe-
lijke thema's.

Het museum wil zich de komende periode richten op drie onderdelen: de kunst, de
maatschappij en recreatie. De kunst is het vertrekpunt voor het museum met een
sterke programmering voor de komende jaren op het gebied van tekenkunst, beeld-
houwkunst, experimentele kunst en podiumkunsten. Het museum wil daarnaast een
maatschappelijke rol vervullen door langdurig werklozen en statushouders de moge-
lijkheid te bieden om werk- en taalervaring op te doen, arrangementen te creëren voor
ouderen, een kinderbestuur en kinderclub op te richten en ontmoetingsavonden te or-
ganiseren voor en door nieuwe en gevestigde dorpelingen. Voor wat betreft recreatie
zal het museum nauwere samenwerking zoeken met Marketing Drenthe, de ANWB,
NBTC, MuseumTV en We are Public. Er zal ook meer aandacht besteed worden aan
de tuin door onder andere sculptuurprojecten te organiseren en de Appelhof uit te
breiden waar op termijn gepicknickt kan worden.

Wij zijn tevreden met de stappen die de Buitenplaats wil gaan zetten. Het college van
Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo heeft op basis van het Beleidsplan 2019-
2022 besloten het museum de komende jaren structureel te ondersteunen met
€ 50.000,-- per jaar. Wij zijn voornemens om dit bedrag voor de jaren 2019 en 2020 te
matchen met € 50.000,-- per jaar vanuit het budget Beeldende Kunst en Vormgeving.
Voor de periode erna nemen wij geen besluit, want vanaf 2021 zal een nieuwe cul-
tuurnota in werking treden. ln deze nota zullen de beleidsonderwerpen met betrekking
tot cultuur en erfgoed, waaronder de musea, opnieuw gewogen
worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter

km/coll


