Inspreken Statencommissie agendapunt Cultuurnota 14 sept. 2016
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om in te kunnen spreken in uw Statencommissie
bij uw agendapunt m.b.t. de CULTUURNOTA 2017-2020 ‘DE VERBEELDING VAN
DRENTHE’.
Ik spreek als voorzitter van het Platform Drentse Musea.
In 2012 is het Platform Drentse Musea samen met de Provincie gestart met het
project ‘Drenthe van betekenis, de betekenis van Drenthe’. Doel hiervan was een
duurzame samenwerking te bewerkstelligen en het optimaal toegankelijk maken van
de collecties om een groter publiek trekken.
Er is een website ontwikkeld, www.museaindrenthe.nl en een collectieve collectie
registratie systeem in samenwerking met o.a. het Drents Archief.
Er was echter niet voorzien in geld voor borging en onderhoud.
Provinciaal beleid t.a.v. de kleinere musea.
De provincie richt primair haar aandacht op “de vijf” musea van provinciaal belang.
Dit zijn de musea met een aantrekkingskracht die de gemeentegrens overschrijdt en
allen een professioneel karakter hebben. Met deze musea kan Drenthe zich landelijk
profileren en bezoekers naar onze provincie trekken.
In deze keuze kunnen alle musea, ook de kleinere, zich vinden.
Een solitaire eik is prachtig, maar pas als het staat in de juiste omgeving. In het
museumlandschap van Drenthe worden “de vijf” omringd door meer dan 40 kleinere
musea. Voor bezoekers die eenmaal in Drenthe zijn (wonen of recreëren), is dit
gehele landschap van belang voor hun culturele verwachting en beleving. Hier
overstijgt ook het belang van de kleinere musea de gemeentegrenzen; zij zijn
medebepalend voor het gehele “Drentse museumlandschap”. Zeker ook in relatie tot
Recreatie en Toerisme en Cultureel erfgoed in Drenthe.
Het Platform Drentse Musea is dan ook blij met de aandacht voor de kleinere musea
in deze Cultuurnota.
Provinciale ondersteuning van de kleinere musea
De kleinere musea redden zich prima dankzij inzet van gepassioneerde vrijwilligers en
besturen. Door een grote diversiteit kent elk klein museum haar eigen problematiek
en is daarin nauwelijks als groep en generaal te ondersteunen. De een heeft concrete
en daadwerkelijke hulp nodig bij de administratie of cultureel ondernemen, de ander
bij het maken van collecties, educatie of trainingen. Door het mogelijk maken van
hulp kunnen musea individueel en op maat worden ondersteund.

Elk museum wil haar verhaal overdragen op volgende generaties. Het vraagstuk hoe
je basis en middelbare scholen kan benaderen speelt bij alle musea.
Deze cultuurnota geeft ons de mogelijkheid het resultaat van het project ‘Drenthe
van betekenis, de betekenis van Drenthe’ te borgen en ondersteuning aan de musea
in Drenthe te bieden in samenwerking met bijv. Marketing Drenthe, Kunst en Cultuur
en Drents Archief.
Wij hopen daarom van harte dat de Provinciale Staten van Drenthe dit ondersteunt
met deze cultuurnota.
Bedankt voor uw aandacht.

