
 

 Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 17 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.9/2022001791  
Behandeld door team Procesregie, Programma- en Projectmanagement (0592) 36 55 55   
Onderwerp: Aanpak vochtproblematiek Drents Museum 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Op 28 september 2022 hebben uw Staten middelen beschikbaar gesteld voor de 
noodzakelijke herstelwerkzaamheden van de vochtproblematiek en de uit- 
breiding van de zuidzijde van het Drents Museum. In de Statencommissie FCBE 
van 14 september 2022 hebben wij u toegezegd u nader te zullen informeren 
over de aanpak en de aansprakelijkheid voor de vochtproblematiek van de aan-
nemer die verantwoordelijk was voor de verbouwing van het Drents Museum in 
2011. 
 
Aanpak verbouw Drents Museum 
Wij hebben eerder in uw vergaderingen benadrukt, dat gelet op de start van de 
grote Van Gogh tentoonstelling in september 2023, het van belang is vaart te 
maken en de aanbesteding voor de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk te 
starten. Bij uitwerking van de plannen is gebleken dat het verstandig is om de 
werkzaamheden voor het oplossen van de vochtproblematiek en de uitbreiding 
van de zuidzijde op te delen. De vochtproblematiek en daarmee het verbeteren 
van de klimaatcondities in de tentoonstellingsruimte wordt als eerste aangepakt. 
De planning is, dat dit voor 1 september 2023 is uitgevoerd. Door het plaatsen 
van een tijdelijke scheidingswand in de tentoonstellingsruimte, kunnen bouw-
werkzaamheden aan de zuidzijde van de gevel plaatsvinden terwijl de Van Gogh 
tentoonstelling loopt. Bij het oplossen van de vochtproblematiek wordt al re- 
kening gehouden met de uitbreiding van de zuidzijde. Hiermee worden de be-
oogde koppelkansen gerealiseerd.  
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Aansprakelijkheid vochtproblematiek 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport, dat in opdracht van de provincie is 
opgesteld naar de lekkageproblematiek bij het Drents Museum, hebben wij ge-
sprekken gevoerd met de aannemer die in 2011 mede verantwoordelijk was voor 
de verbouwing van het Drents Museum.   
Voor wat betreft de aansprakelijkheid hebben wij geconstateerd dat, doordat er 
destijds bij de verbouw van het museum werd gewerkt met een bouwteam, het 
hele team verantwoordelijk is en niet één deelnemer. De aannemer is bereid een 
bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen en herstelwerkzaam- 
heden.   
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 
 


