
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 13 december 2022 
Ons kenmerk 50/5.8/2022002029 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Bijdrage investeringsagenda Herinneringscentrum Kamp Westerbork  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Wij hebben het voornemen om € 1.000.000,-- subsidie te verlenen aan  
Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor de vernieuwings- en verbouwings-
plannen. 
 
Omdat de subsidie € 150.000,-- of meer bedraagt, is de voorhangprocedure van 
toepassing. 
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverorde-
ning provincie Drenthe 2017, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele 
wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken. 
 
Samenvatting project 
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil gaan vernieuwen en uitbreiden. 
Dit is van belang omdat de huidige expositie verouderd is, verschillende be- 
zoekersgroepen door elkaar lopen, er te weinig ruimte is om het gelaagde  
verhaal van het kampterrein te kunnen vertellen en het museum meer wil doen 
om een nieuwe generatie bezoekers mee te nemen in het verhaal. 
 
De ontwikkeling van de plannen heeft vertraging opgeleverd door directie- 
wisselingen, corona, complexiteit van het gebied en nieuwe inzichten.  
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een Masterplan dat wordt op- 
gesteld door de wereldberoemde architect Francine Houben. Dit Masterplan 
wordt eind maart 2023 opgeleverd en is voor de lange termijn.  
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Het zal niet alleen gaan over het museum, maar ook over de ontwikkeling van 
het gehele gebied tot en met het kampterrein. Daarnaast is het bureau ABCnova 
ingehuurd om het programma van eisen op te stellen en om het proces van 
plantontwikkeling tot en met realisatie te begeleiden.  
 
Nu er zicht is op het definitieve masterplan en het museum voorbereidingskosten 
maakt, zijn wij voornemens om het beschikbare budget beschikbaar te stellen. 
Zekerheid over onze bijdrage is van belang voor het museum om andere fondsen 
te kunnen werven.  
 
Relatie provinciaal beleid en begroting 
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork trekt jaarlijks zo’n 160.000 be- 
zoekers. Daarnaast bezoeken zo’n 300.000 mensen het kampterrein. Het museum 
is in de Cultuurnota 2021-2024 benoemd tot een van de musea van provinciaal 
belang en ontvangt daarmee € 110.000, -- per jaar aan subsidie. Vanaf 2023 
wordt dit bedrag geïndexeerd. Het museum is voor ons van belang vanwege de 
unieke historische plek, het onderwerp de Tweede Wereldoorlog, de omvangrijke 
bewoongeschiedenis van het kamp, de positie in de Canon van Nederland, het  
Europees Erfgoedlabel en de landelijke betrokkenheid van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
De vernieuwbouwplannen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork  
sluiten aan bij de volgende doelstellingen uit de begroting:  

• 6. Levendig en sociaal: gezond en veilig (21.6.2.09 Behouden van de bijzondere 
Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse Musea); 

• 9. Investeringsagenda (21.9.05.03 Stimuleren van een breed cultureel aanbod).  
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
Er is dekking binnen de begroting. Vanuit de Investeringsagenda 2016 is voor 
‘Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit ‘ € 4.125.000,-- 
beschikbaar gesteld door uw Staten. Vanuit deze investeringsagenda zijn ver-
nieuwingen en verbouwingen gerealiseerd in het Hunebedcentrum, het  
Nationaal Gevangenismuseum, Museum de Proefkolonie en het Drents Museum. 
Op 16 juli 2016 is door uw Staten besloten om een bedrag van € 1.000.000,-- te 
reserveren voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dit bedrag is be-
groot bij cultuur, onder de begrotingspost Culturele investeringen.  
 
De totaalkosten voor het plan zullen definitief vorm krijgen in het Masterplan. 
Tot nu toe heeft het museum toezeggingen gekregen voor een totaalbedrag van 
€ 4 miljoen. Hiervan is € 1 miljoen van de provincie Drenthe, € 1 miljoen van het 
vfonds, € 1 miljoen van de Nederlandse Spoorwegen en € 1 miljoen van het  
Ministerie van VWS. Het museum verwacht dat de gewenste ontwikkeling van 
het hele gebied over de komende jaren het vijfvoudige kan gaan kosten. Gelet 
op de omvang van de opgave in het gebied zal dit betekenen dat niet alles in één 
keer gerealiseerd kan worden, maar dat er een fasering aangebracht zal worden. 
Het Masterplan zal gebruikt worden om aanvullende fondsen te werven.   
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Vervolg 
Wij sturen het museum een beschikking waarbij wij rekening houden met een 
passend bevoorschottingsritme. Dit geeft ons de ruimte om te kunnen bijsturen, 
aangezien het Masterplan nu nog niet gereed is. In aanloop naar het Masterplan 
financiert het museum in 2022 een bedrag van € 248.167,-- voor. Om het museum 
in deze kosten te ondersteunen willen wij na besluitvorming door uw Staten een 
voorschot verlenen van € 100.000,--. Verdere bevoorschotting vindt plaats con-
form lastneming subsidies van het Besluit, begroting en verantwoording (BBV). 
De resterende gelden zullen pas worden bevoorschot nadat wij akkoord zijn met 
het Masterplan dat in maart 2023 wordt opgeleverd. Dit plan zullen wij natuurlijk 
ook met u delen.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 


