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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief geven wij een update over onze inzet voor cultuur in relatie tot
corona. ln dat kader informeren wij u ook over de subsidies die wij zullen ver-
lenen aan de musea van provinciaal belang en stichting Veenbrand.

De culturele sector heeft tot de versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juni
2021 grotendeels op slot gezeten. Vooral festivals, evenementen, musea, theaters
en ZZP-ers in de cultuursector hebben hier last van gehad. Gelukkig heeft het Rijk
met de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (Now) en de Tegemoet-
koming Vaste Lasten (TVL) een groot deel van de financiële gevolgen op kunnen
vangen. Ook de meeste Drentse gemeenten hebben culturele instellingen onder-
steund met de coronasteun die zij van het Rijk hebben ontvangen.

Vanaf 1 juni 2021 konden de culturele instellingen weer open en was er onder
strenge regels weer enige ruimte voor evenementen en festivals. Om de cultuur-
sector bij de herstart een steuntje in de rug te geven hebben wij de afgelopen
maanden de onderstaande regelingen opengesteld. over de regeling openings-
activiteiten en het cultuurmakersloket bent u eerder geïnformeerd.
. Openingsactiviteiten culturele instellingen. Alle Drentse musea, de zes

theaters, het Drents Archief en de gemeenten hebben aanspraak kunnen
maken op subsidie om samen met lokale partners een openingsactiviteit te or-
ganiseren. Van deze regeling is goed gebruik gemaakt.
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a cultuurmakersloket. Een regeling om zelfstandig kunstenaars en artiesten,
verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij het oppakken van hun activi-
teiten. Van deze regeling wordt minder gebruikt gemaakt dan verwacht. ln sa-

menwerking met K&C zullen wij hier extra aandacht aan besteden.
Heropening COVID-19-maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea. ln
2020 konden kleine musea op basis van deze regeling maatregelen door-
voeren, nieuw aanbod creëren en vrijwilligers een steuntje in de rug geven.
Omdat een aantal musea nog geen gebruik had gemaakt van deze regeling is

hij in 2021 opnieuw geopend.

a

Ondanks de moeizame start in 2021 heeft cultureel Drenthe een hele goede
zomer achter de rug. Evenementen kwamen weer op gang en er waren veel be-
zoekers voor de musea en festivals. Net als vorig jaar wisten vakantiegangers
Drenthe goed te vinden. Dat biedt perspectief voor de komende jaren.

Tegelijkertijd zien wij dat nog niet alle problemen voorbij zijn. De steunmaat-
regelen van het Rijk zijn per 1 oktober 2O21gestopt, terwijl een deel van de
musea nog met een tekort zit door de sluiting in de eerste helft van het jaar.
Daarnaast hebben culturele organisaties moeite om personeel te krijgen en vrij-
willigers te werven. ln dat kader zijn wij voornemens om de musea van provin-
ciaal belang en stichting Veenbrand een extra steunbijdrage te geven.

Musea van provinciaal belang
ln 2020 hebben wij noodsteun verleend aan de musea van provinciaal belang:
het Herinneringscentrum Kam p Westerbork, Nationaa I Gevangenism useum,
Hunebedcentrum, Museum de Buitenplaats, Museum de Proefkolonie en het
Veenpark. Dit ging om een bedrag van € 25.000,-- per museum, waarmee de ge-
volgen van de coronacrisis deels opgevangen konden worden.

Ook in 2021 ervaren de musea van provinciaal belang de gevolgen van de co-
ronacrisis. zij zijn een half jaar gesloten geweest, hebben nauwelijks kunnen in-
vesteren en hebben moeite om de bezetting rond te krijgen. Om deze gevolgen
op te vangen stellen wij nogmaals een bedrag van €25.000,-- beschikbaar.

Het Drents Museum ontvangt geen extra bijdrage omdat het museum in 2020 al
ruimschoots is gecompenseerd met een huurvermindering van € 500.000,-- en in
2021 met een extra bijdrage van € 25.000,-- voor de opening van Frida Kahlo. De
kleine musea worden ondersteund door de bovenstaande subsidieregeling.

Veenbrand
De Stichting Veenbrand werkt aljaren aan de realisatie van het grootschalige
theaterproject en ontving daarvoor eerder (201912020) al subsidies van in totaal
€ 250.000,--. De stichting heeft noodgedwongen door corona het theaterproject
Veenbrand tot twee keer toe moeten uitstellen. Om de gevolgen van corona op
te kunnen vangen zodat het project doorgang kan vinden zijn wij voornemens
om een extra subsidie te verlenen van € 70.000,--, Hiermee kan de theatervoor-
stelling in de zomer van 2O22 plaatsvinden in het Rensenpark in Emmen.
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

, secretaris


