
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 12 juli 2022  
Ons kenmerk 28/5.15/2022001082  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie   
Onderwerp: Besteding middelen investeringsagenda voor kleine musea  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Op 1 juli 2020 hebt u met vaststelling van de 5e wijziging van de Begroting 2020 
besloten om de beschikbare middelen vanuit de Investeringsagenda 2020-2023 
voor de kleine musea beschikbaar te stellen voor het Drentse Noodfonds Cultuur. 
Dit ging om een bedrag van € 500.000,--. Een deel hiervan is gebruikt voor steun-
maatregelen voor kleine musea in coronatijd, waaronder een waarderingssub- 
sidie van € 1.000,-- voor alle Drentse kleine musea en een subsidieregeling voor 
het nemen van coronamaatregelen, het waarderen van vrijwilligers, het inves- 
teren in digitale toegankelijkheid en voor marketing, PR en educatie.  
 
Na de steunmaatregelen in 2020 en 2021 resteert nog een bedrag van € 367.000,-- 
van de investeringsmiddelen voor de kleine musea. Wij hebben besloten om deze 
middelen in te zetten voor het stimuleren van het aantal museumregistraties in 
Drenthe, het subsidiëren van investeringsprojecten van kleine musea en het ver-
sterken van het Platform Drentse Musea. Met deze brief willen wij u hierover infor-
meren.  
 
Subsidieregeling Museumregistratie 
Op 21 juni 2022 hebben wij besloten om de subsidieregeling ‘Museumregistratie’ 
vast te stellen met een subsidieplafond van € 69.000,--. Doel van deze regeling is 
dat meer Drentse musea zich laten registreren in het Museumregister Nederland 
door financiële drempels weg te nemen. Wij willen stimuleren dat meer Drentse 
musea gaan voldoen aan de museumnorm. Op basis van deze regeling vergoeden 
wij eenmalig de kosten verbonden aan het verkrijgen van de registratiestatus 
met een vast bedrag van € 3.000,-- per museum. Ook kleine musea die al gere-
gistreerd zijn komen met terugwerkende kracht voor deze subsidie in aan-
merking.  
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Bij het vaststellen van het subsidieplafond zijn wij uitgegaan van maximaal  
23 aanvragen. Uit overleg met het Platform Drentse Musea weten wij dat er  
momenteel 11 kleine musea zijn geregistreerd. Daarnaast zijn er nu 12 kleine  
musea die een stap richting registratie willen maken. De grote musea, die al 
structureel ondersteuning krijgen, zijn hiervan uitgesloten. De subsidieregeling is 
open van 29 juni 2022 tot 15 november 2024. 
 
Subsidieregeling Investeringsprojecten 
Om de kleine musea in Drenthe verder te versterken hebben we op 12 juli 2022 
de subsidieregeling ‘Investeringen kleine en middelgrote musea’ vastgesteld. 
Doel van deze regeling is het verbeteren van de kwaliteit van het museale  
aanbod in Drenthe en het weerbaarder maken van de museale sector. Kleine  
musea kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwing van de vaste tentoonstelling 
of het verbeteren van het gebouw of de buitenruimte gericht op de vaste presen-
tatie of het creëren van extra verdienmodellen. Denk hierbij aan een nieuwe 
vaste expositie, een andere routing door het gebouw ten behoeve van de vaste 
presentatie of het creëren van bijvoorbeeld een winkel en/of horecapunt.  
 
Het subsidieplafond is € 250.000,--. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de 
subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,-- per aanvraag. Dit betekent 
dat er minimaal 10 projecten gesubsidieerd kunnen worden. Ook hier zijn de 
grote musea uitgesloten. De subsidieregeling loopt van 1 september 2022 tot  
15 november 2024.  
 
Platform Drentse Musea 
Het Platform Drentse Musea heeft extern onderzoek uit laten voeren haar hun 
rollen en taken. Met de uitkomsten van dit onderzoek wil het platform verder 
professionaliseren. Het platform wil meer in gaan zetten op educatie, collectie-
beheer, digitalisering en vrijwilligers. Omdat dit gaat om extra inhoudelijke pro-
jecten naast de reguliere taken zijn wij voornemens om de resterende middelen 
hiervoor te reserveren. Dit zal gaan om een bedrag van € 48.000,--. Het Platform 
Drentse Musea zal hiervoor een projectplan indienen bij de provincie op basis 
waarvan wij een besluit zullen nemen.  
 
Met de bovenstaande inzet zijn wij van mening dat de gereserveerde inves- 
teringsmiddelen voor de kleine musea besteed worden in lijn met de ambities uit 
de Investeringsagenda 2020-2023. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 


