
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 22 maart 2022  
Ons kenmerk 12/5.2/2022000440  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie 
Onderwerp: Coronaschade Biblionet Drenthe en Gevangenismuseum Veenhuizen  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Graag informeren wij u over financiële compensatie voor coronaschade aan twee 
culturele instellingen. Op basis van een inventarisatie in februari 2021 onder  
provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen blijkt dat een drietal culturele  
instellingen in de tweede helft van 2020 extra investeringen hebben gedaan of 
dat er sprake was van inkomstenderving. Het gaat hierbij om Biblionet Drenthe, 
het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen en het Drents Museum. Het  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in december 2021 de  
totale schade à € 281.000,-- door middel van een specifieke uitkering aan de pro-
vincie uitgekeerd. In deze brief informeren wij u enerzijds over onze werkwijze 
ten aanzien van deze specifieke uitkering, anderzijds vragen wij u om - gezien de 
hoogte van de subsidie aan Biblionet Drenthe - wensen of bedenkingen aan ons 
kenbaar te maken. 
 

− Wij hebben het voornemen om € 152.000,-- subsidie te verlenen aan Biblionet 
Drenthe voor compensatie van coronaschade in de tweede helft 2020.  
Bijvoorbeeld met een bezorgdienst, speciale afhaalloketten en online toegan-
kelijkheid zijn bibliotheken zoveel mogelijk toegankelijk gebleven. Hiervoor 
zijn extra kosten gemaakt door de provinciale ondersteuningsinstelling  
Biblionet Drenthe. Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in de Drentse 
samenleving. Tijdens de coronacrisis heeft Biblionet Drenthe hierin een  
belangrijke rol vervuld om deze voorziening zo dichtbij mogelijk open te 
houden; 

  



 

 

− Wij hebben een subsidie van € 40.000,-- toegekend aan het Nationaal  
Gevangenismuseum Veenhuizen. Het Gevangenismuseum heeft in 2020 de  
inkomsten flink zien dalen. Vanwege de bijzondere positie van het museum 
als rijksgefinancierde instelling, kon het geen aanspraak maken op compen-
satiemaatregelen van landelijke cultuurfondsen, met negatieve gevolgen 
voor de reserves van het museum.  

− Door middel van een huurverlaging van € 500.000,-- is het Drents Museum  
inmiddels ruimschoots gecompenseerd vanuit de provincie. Het resterende 
bedrag van € 89.000,-- zullen wij, na goed overleg met het museum, toe- 
voegen aan het Noodfonds Cultuur om in te zetten voor herstel van de cultu-
rele sector tijdens en na de crisis.  

 
Omdat de subsidie aan Biblionet Drenthe € 150.000,-- of meer bedraagt, is de 
voorhangprocedure van toepassing. Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde 
lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017, stellen wij uw 
Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te 
maken. 
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
Voor de desbetreffende periode (tweede helft 2020) is aan instellingen gevraagd 
welke inkomsten gemist zijn en welk deel van de schade niet gecompenseerd is. 
Het resterende bedrag is opgeteld en heeft gediend als basis voor de totale claim. 
De schade komt overeen met de jaarcijfers over 2020 van de organisaties. 
 
Compensatie coronaschade provincies 
Door middel van inventarisaties door het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de 
provincie Drenthe voor drie periodes een claim ingediend. Over de eerste helft 
van 2020 is een bedrag van € 923.697,-- ontvangen, over de tweede helft van 
2020 een bedrag van € 281.000,--. In de eerste helft van 2021 is een inventarisatie 
gedaan onder instellingen met een totale schade van € 266.874,--. Wij zijn in  
afwachting van deze laatste claim. Voor de tweede helft van 2021 is geen inven-
tarisatie gedaan, maar er lopen gesprekken tussen het IPO en de verschillende 
departementen. Voor alle provincies is een bedrag van € 4,6 miljoen beschikbaar. 
Alle ontvangen middelen worden ingezet voor versterking van de culturele infra-
structuur, enerzijds gericht op specifieke instellingen, anderzijds op bredere  
onderdelen van de culturele sector die onze aandacht behoeven. Hierbij nemen 
wij de aanbevelingen uit de Cultuurmonitor Drenthe ter harte. 
 
Middelen culturele infrastructuur gemeenten 
Gemeenten ontvangen een aanzienlijk aandeel van de middelen die het  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uittrekt voor herstel van de cul-
turele sector. Begin 2021 ontvingen Drentse gemeenten meer dan € 3,2 miljoen; 
in december 2021 werd nogmaals € 1,3 miljoen via het Gemeentefonds uit- 
gekeerd. Gemeenten maken zelf een afweging of en hoe de middelen aan  
cultuur worden uitgegeven; in een aantal Drentse gemeenten zijn bijvoorbeeld 
regelingen opengesteld voor culturele instellingen. Bij ondersteuningsvragen aan 
de provincie nemen wij de ondersteuning vanuit de gemeente altijd mee in ons  
afwegingskader. 
 
  



 

 

Coronasteun landelijke cultuurfondsen 
In Drenthe ontvangt een beperkt aantal culturele instellingen structurele subsidie 
van landelijke cultuurfondsen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap heeft gedurende de coronacrisis meerdere malen aanvullende subsidies via 
deze fondsen beschikbaar gesteld. Deze fondsen ondersteunen deze instellingen 
aanvullend in deze coronaperiode. Daarnaast zijn subsidies aan te vragen voor 
aanvullende projecten, bijvoorbeeld om ZZP’ers te ondersteunen, voor corona-
kunstprojecten en voor andere initiatieven.  
 
In deze periode, waarin de coronamaatregelen snel verdwijnen, zijn wij verheugd 
dat de culturele sector weer aan de slag kan. Tegelijkertijd houden wij een vinger 
aan de pols, om te zorgen dat de negatieve effecten van de crisis in de culturele 
sector zoveel mogelijk beperkt blijven. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 
 


