
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 14 september 2022
- Provinciale Staten op 28 september 2022
- fatale beslisdatum: 28 september 2022

Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, telefoonnummer 
(0592) 36 55 55 
Portefeuillehouders: de heer H.G. Jumelet en mevrouw N. Vedelaar 

STATENSTUK 2022-67 

Vochtproblematiek en koppelkans Drents Museum 



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-67-1 

 

Inleiding 

a. Algemeen 
Het Drents Museum ondervindt sinds de oplevering in 2011 hinder als gevolg van lang-
durige lekkages en vochtproblematiek in het nieuwbouwgedeelte. Dit is noodzakelijk 
onderhoud en moet voor de grote Van Gogh tentoonstelling in september 2023 opgelost 
worden. Als eigenaar van het gebouw zijn wij hiervoor verantwoordelijk en wij hebben 
de afgelopen jaren verschillende oplossingen geprobeerd. Helaas heeft dit nog niet  
geleid tot een definitief resultaat. Daarom zijn er inmiddels onderzoeken verricht naar 
de oorzaken en worden er definitieve herstelvoorstellen opgesteld. Tegelijkertijd loopt 
een onderzoek naar de conditie van de installaties die zijn aangetast door de opge- 
treden lekkages.  
 
De kosten voor het oplossen van de vochtproblematiek en het op conditie terugbrengen 
van de installaties worden geschat op € 1,35 miljoen (prijspeil februari 2022). Omdat de 
werkzaamheden enige tijd in beslag zullen nemen, vragen wij u voor de behandeling 
van de Begroting 2023 de benodigde middelen beschikbaar te stellen.  
 
Koppelkans: uitbreiding zuidzijde Drents Museum 
Omdat de zuidgevel vervangen moet worden om de vochtproblematiek op te lossen, 
heeft het museum gevraagd of de gevel niet naar achteren verplaatst zou kunnen  
worden. Er wordt dan werk met werk gemaakt. Hierdoor ontstaat een grotere entresol. 
Dit biedt het museum meer mogelijkheden voor exposities en lezingen.  
 
De kosten voor het uitbreiden van de zuidzijde worden geschat op € 1,8 miljoen (prijspeil 
februari 2022), aanvullend op de kosten voor het oplossen van de vochtproblematiek. 
Omdat deze plannen nog verder uitgewerkt moeten worden en gelet op de kosten- 
stijgingen houden we rekening met een post onvoorzien van 10%. Omdat het nu logisch 
is om deze ontwikkeling mee te nemen en daarbij rekening houdend met prijsstijgingen 
stellen wij voor om een investeringskrediet van € 2.000.000,-- beschikbaar te stellen voor 
de uitbreiding van de zuidzijde.  

 
Aanvullende financiële mogelijkheden  
Om de afschrijvingslasten te beperken willen wij de komende maanden kijken naar aan-
vullende financieringsmogelijkheden:  

• wij willen het saldo van de verkoop van Huize Tetrode inzetten voor de investering in 
het Drents Museum. Na de verkoop zal Huize Tetrode afgeboekt moeten worden. Het 
saldo wordt berekend door de verkoopopbrengsten minus de boekwaarde. Daarbij is 
er nog sprake van een, notarieel vastgelegde, recht van 1e koop door de gemeente 
Assen. Dat kan de doorlooptijd van de verkoop verlengen. Verkoopopbrengsten minus 
de boekwaarde kunnen t.z.t ten goede komen aan de vrije ruimte; 

• het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is van plan om een re-
geling open te stellen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.  
Hiervoor is € 51,8 miljoen beschikbaar, maximaal € 2,5 miljoen per onroerende zaak. 
Provincies, gemeenten en waterschappen mogen ook aanvragen. Subsidie kan tussen 
1 september 2022 en 1 januari 2023 worden aangevraagd. Wanneer de regeling defi-
nitief is bekijken wij wat de mogelijkheden zijn voor het Drents Museum.  
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Overige ontwikkelingen 
Het museum wil naast het uitbreiden van de zuidvleugel op termijn ook een nieuwe  
entree realiseren. Dan zal ook het laden en lossen verplaatst moeten worden. Hiervoor is 
het museum zelf aan het sparen. Het zal later moeten blijken of deze wensen ook tot 
ontwikkeling zullen kunnen komen en ze zijn daarom geen onderdeel van deze besluit-
vorming.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. Het gaat om een investering in ons eigen pand.  

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing 

d. Participatie 
Niet van toepassing.  

 

Advies    
1. Voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden van de vochtproblematiek en het op conditie 

terugbrengen van installaties in 2022 een bedrag van € 1.350.000,-- te storten in de Voor- 
ziening Onderhoud Drents Museum. 

2. Dit bedrag ten laste te laten komen van de vrije ruimte 2022. 
3. Voor uitbreiding van de zuidzijde een investeringskrediet van € 2.000.000,-- beschikbaar te 

stellen. 
4. De afschrijvingsperiode van het netto krediet aan te sluiten bij de eerdere investering  

“Uitbreiding Drents Museum” (looptijd 40 jaar; eerste afschrijving 2013).  
5. De jaarlijkse afschrijvingslasten € 68.966,-- vanaf 2024 tot en met 2052 (29 jaar) ten laste te 

brengen van de vrije ruimte.  
6. Een bijdrage van € 200.000,-- uit de reserve Investeringsagenda als onderdeel van de gereser-

veerde middelen van € 1 miljoen voor het thema Cultuur en Erfgoed (doelstelling ambities  
cultuurnota) uit de Investeringsagenda Plus 2020-2023 toe te voegen aan de vrije ruimte in 
de Begroting 2022.  

7. De begrotingen voor 2022 en verder overeenkomstig te wijzigen. 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
6. Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 
21.6.2.09 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen 

via de Drentse musea 
 
7. Middelen en mensen 
20.7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voor-

zieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal 
 

Argumenten 
1.1 Het gaat om noodzakelijk onderhoud 

Als eigenaar van het museumgebouw zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud. Al een 
geruime tijd kampt het museum met een lekkage in het deel dat in 2011 is aangebouwd.  
In de loop der jaren zijn verschillende oplossingen geprobeerd, maar tot nu toe is het  
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probleem nog niet definitief opgelost. Om de bedrijfsvoering van het museum niet in gevaar 
te brengen, wordt nu een definitieve oplossing voorgesteld met o.a. een vervanging van de 
vloer en zuidvleugel. 

2.1 Er is geen ruimte binnen de bestaande budgetten voor onderhoud 
Binnen het huidige meerjaren onderhoudsplan van het Drents Museum is geen rekening 
gehouden met een dergelijke grote uitgave.  

2.2 Momenteel zijn wij nog in overleg met de aannemer over aansprakelijkheid 
Wij zijn in overleg met de aannemer, die verantwoordelijk was voor de verbouwing in 2011, 
over de aansprakelijkheid ten aanzien van de vochtproblematiek. 

3.1 Het Drents Museum is een belangrijke publiekstrekker voor Drenthe 
Het Drents Museum weet jaarlijks bijna zo’n 200.000 bezoekers naar Drenthe te halen met 
spraakmakende tentoonstellingen. Het weet te concurreren met andere gelijksoortige  
musea in binnen- en buitenland. Het is daarom van belang dat het museum zich blijft  
ontwikkelen. 

3.2 De toegankelijkheid van het museum wordt hiermee verbeterd 
Momenteel wordt de entresol in de tentoonstellingszaal niet gebruikt omdat deze niet toe-
gankelijk is voor mindervaliden. De trap is te smal voor een traplift. Door de entresol te ver-
groten heeft het museum meer mogelijkheden voor tentoonstellingen en wordt de entresol 
breder toegankelijk gemaakt. Dit past bij een inclusief museum.  

3.3 Er wordt werk met werk gemaakt 
Door de verbouwwensen van het museum nu gelijk mee te nemen met het oplossen van de 
vochtproblematiek wordt er werk met werk gemaakt. De kosten voor de vervanging van de 
pui hoeven wij dan maar één keer te maken. Daarnaast scheelt het in de kosten voor onder 
andere de aanbesteding. Naast een kostenbesparing biedt het ook andere koppelkansen; (1) 
de installaties kunnen optimaler worden afgestemd op de uitbreiding als zij gelijk meege-
nomen worden en (2) de buitenruimte wordt opnieuw ingericht en daarmee beter bestand  
gemaakt tegen hoogwaterstand (voorkomen van nieuwe lekkages). 

4.1 In dit geval gaat het om een investering 
Bij grote verbouwingen moet worden aangesloten bij de restant afschrijvingstermijn. In dit 
geval is dit de afschrijvingstermijn van de grote verbouwing uit 2013 (start afschrijving). De 
afschrijvingstermijn was 40 jaar, maar er resteert nog een afschrijvingsduur van 29 jaar. De 
netto investering zal in deze termijn moeten worden afgeschreven en dat betekent in het 
geval van een investering van € 2 miljoen een extra afschrijvingslast van € 68.966,-- boven op 
de lopende afschrijving van € 360.801,--. Deze kapitaallasten komen ten laste van de vrije  
bestedingsruimte in de komende jaren vanaf 2024 (het jaar na oplevering).  

Tijdsplanning 
De voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding zijn inmiddels gestart. De vocht- 
problematiek moet opgelost zijn voor de Van Gogh-tentoonstelling in september 2023. De uit-
breiding van de zuidzijde kan tegelijkertijd plaatsvinden.  
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Financiën 
Voor zowel het oplossen van de vochtproblematiek als voor de uitbreiding van de zuidzijde is er 
binnen de huidige begroting geen budget begroot. De raming voor de noodzakelijke herstel-
werkzaamheden van de vochtproblematiek en het op conditie terugbrengen van installaties  
bedraagt € 1.350.000,--. De kosten van het groot onderhoud van het Drents museum worden  
gedekt uit een voorziening daarom stellen wij voor het extra budget nu ook in de voorziening te 
storten ten laste van de vrije bestedingsruimte in 2022. De werkzaamheden zijn gepland in 2022 
en 2023.  

De verbouwing wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Wij vragen hierbij een 
krediet aan van € 2.000.000,-- voor de uitbreiding van de zuidzijde. Het gaat hier om een ver-
bouwing, de levensduur van het Drents Museum wordt niet verlengd. Daarom stellen wij voor 
de afschrijvingsperiode van deze verbouwing financieel aan te laten sluiten bij de eerdere inves-
tering “Uitbreiding Drents Museum”. Deze uitbreidingsinvestering wordt in 40 jaar afge- 
schreven, deze afschrijving is gestart in 2013. Wij verwachten dat de huidige investering in 2023 
wordt afgerond, zodat in 2024 de eerste afschrijvingslast van deze verbouw moet worden  
begroot. De resteerde afschrijvingsperiode is dan 29 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast komt dan 
uit op € 68.966,-- (€ 2.000.000/29 jaar).  

De jaarlijkse afschrijvingslast wordt gedekt uit de vrije ruimte. Door de bijdrage van € 200.000,-- 
uit de reserve Investeringsagenda als onderdeel van het thema Cultuur en Erfgoed (doelstelling 
ambities cultuurnota) in 2022 toe te voegen aan de vrije ruimte wordt deze alsnog ingezet – om-
dat de afschrijvingskosten van de verbouw ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.  

Begrotingswijziging 
Met deze begrotingswijziging wordt een investeringskrediet verstrekt van € 2.000.000,--. 

Krediet Vermeerdering Vermindering Netto Krediet 
Verbouw Drents Museum Zuidgevel 2.000.000 0 2.000.000 

Voorts worden in deze begrotingswijziging de kapitaallasten geraamd voor 2024 en verder, de 
bijdrage uit de reserve investeringsagenda ad € 200.000 -- ten gunste van de vrije bestedings-
ruimte en de dotatie aan de voorziening grootonderhoud ad € 1.350.000,-- ten laste van de vrije 
bestedingsruimte 2022.    
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Monitoring en evaluatie 
Monitoring vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus. 

Communicatie 
In afstemming met het Drents Museum is op 28 juni een persbericht verstuurd. 

Bijlagen 
Niet van toepassing 

Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing 

Assen, 28 juni 2022 
Kenmerk: 26/5.3/2022000965 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 

mb/coll. 

Vochtproblematiek en koppelkans Drents Museum 

2025 2024 2023 2022 Ecosoort I/S Rubriek Doelstelling Beleidsopgave 

Programma: 7: Middelen en mensen 
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begroting 
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i i
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i i 68.933 68.933 0 0 Kapitaallas
ten 

S Lasten 6.2.17 Behouden en 
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bijzondere Drentse 
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verhalen via de Drentse 
musea 

6.2 Cultuur en 
evenementen 

-68.933-68.9330 0 Onvoorzie
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S Lasten 7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

0 0 0 0 TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 



Ontwerpbesluit 2022-67

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 juni 2022, kenmerk 
26/5.3/2022000965; 

BESLUITEN:  

1. voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden van de vochtproblematiek en het op conditie
terugbrengen van installaties in 2022 een bedrag van € 1.350.000,-- te storten in de Voorzie-
ning Onderhoud Drents Museum;

2. dit bedrag ten laste te laten komen van de vrije ruimte 2022;
3. voor uitbreiding van de zuidzijde een investeringskrediet van  € 2.000.000,-- beschikbaar te

stellen;
4. de afschrijvingsperiode van het netto krediet aan te sluiten bij de eerdere investering

“Uitbreiding Drents Museum” (looptijd 40 jaar; eerste afschrijving 2013);
5. de jaarlijkse afschrijvingslasten € 68.966,-- vanaf 2024 tot en met 2052 (29 jaar) ten laste te

brengen van de vrije ruimte;
6. een bijdrage van € 200.000,-- uit de reserve Investeringsagenda als onderdeel van de gereser-

veerde middelen van € 1 miljoen voor het thema Cultuur en Erfgoed (doelstelling ambities
cultuurnota) uit de Investeringsagenda Plus 2020-2023 toe te voegen aan de vrije ruimte in
de Begroting 2022;

7. de begrotingen voor 2022 en verder overeenkomstig te wijzigen.

Assen, 28 september 2022  

Provinciale Staten voornoemd, 

, voorzitter , griffier 

mb/coll. 
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