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Onderwerp: Noodsteu n cu lturele inf rastructu ur
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over aanvullende noodsteun voor de culturele infra-
structuur in Drenthe. De coronacrisis heeft een enorme impact op de culturele
sector. Als provincie hebben wij reeds maatregelen genomen, bijvoorbeeld door
middel van coulance in verleende subsidies, directe noodsteun voor (kleine)

musea en het Snelloket Cultuur & Corona. Vanuit de Rijksoverheid kunnen instel-
lingen gebruikmaken van generieke maatregelen, voor de culturele sector is er
vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een afzonderlijk
steunpakket voor de landelijke culturele infrastructuur. Verder nemen wij als col-
lege maatregelen die aanvullend zijn op het landelijke steunpakket en eigen
maatregelen.

Cofinanciering noodsteun culturele infrastructuur
Wij hebben het voornemen om € 500.000,-- subsidie te verlenen aan het Drents
Museum als cofinanciering van de noodsteun vanuit het Mondriaanfonds en

€ 185.500,-- aan de gemeente Emmen als cofinanciering voor de noodsteun van-
uit het Fonds Podiumkunsten aan het Atlas Theater. Gelet op het bepaalde in
artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe, stellen wij
uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen aan ons kenbaar
te maken ('voorhangprocedure').

ln totaal is met de acht aanvragen door deze drie cultuurfondsen meer dan
€ 1,2 miljoen toegekend. Hiermee worden het Atlas Theater, De Nieuwe Kolk,
Schouwburg Ogterop, Theater de Tamboer, Theater de Winsinghhof, Theater
de Hofpoort en het Drents Museum gecompenseerd voor de gemiste publieks-
inkomsten door de coronacrisis.
De provincie stelt hiervoor iets meer dan € 1 miljoen beschikbaar als cofinancie-
ring. De totaalbedragen treft u aan in bijlage 1 bij deze brief.
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Noodsteun via gemeenten
Drie maanden zonder publieksinkomsten en een onzekere periode met meer
maatregelen heeft een negatief effect op alle culturele instellingen in Drenthe.
Wij geven aanvullend, via de gemeenten, ondersteuning om de sterke culturele
infrastructuur te behouden. Tot een vast bedrag kan iedere Drentse gemeente in-
stellingen voordragen voor noodsteun, met een ondergrens van € 2.500,-- per
ontvanger. ln de tweede bijlage treft u het beschikbare bedrag per gemeente.
Deze aanvullende ondersteuning zalvia de gemeenten aan de culturele instel-
lingen worden uitgekeerd.

Subsidieregeling kleine en middelgrote musea
Om de kleine musea te ondersteunen hebben wij de Subsidieregeling COVID-19
maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea vastgesteld. Het gaat om een
laagdrempelige subsidieregeling waarmee kleine musea een bijdrage kunnen
ontvangen voor COVID-19 gerelateerde kosten en investeringen, ook met terug-
werkende kracht. Het Platform Drentse Musea heeft meegedacht over de re-
geling. Vanaf 21 september 2020 kunnen kleine en middelgrote musea een aan-
vraag indienen voor minimaal € 1.000,-- en maximaal € 5.000,--.

Door verschillende musea, theaters, podia en gezelschappen is ook een aanvraag
ingediend bij (private) cultuurfondsen. Via enkele andere fondsen en mede-over-
heden ontvangen deze aanvragers een bijdrage om hun programmering op-
nieuw op te starten. Samen met het Rijk, de gemeenten en cultuurfondsen zetten
wij ons in om de culturele infrastructuur in onze provincie te ondersteunen.

Wij hopen met deze bijdrage een waardevolle bijdrage te leveren aan de cultu-
rele sector in deze moeilijke periode.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll

Bijlagen:
1. Overzicht Rijkssteun en matching regio
2. Overzicht noodsteun per gemeente



totaal
Westerveld
Tynaarlo
Noordenveld
Midden-Drenthe
Meppel
Hoogeveen
Emmen
De Wolden
Goevorden
Borger-Odoorn
Assen
Aa en Hunze
Gemeente Noodsteun
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Theaters en podia FPK Provincie Gemeente SUBTOTAAL 

Atlas Theater B.V.  € 265.000,00 € 185.500,00 € 79.500,00 € 530.000,00 

Schouwburg Ogterop  € 87.735,00 € 61.414,50 € 26.320,50 € 175.470,00 

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen  € 168.730,00 € 118.111,00 € 50.619,00 € 337.460,00 

Theater & Cinema de Winsinghhof  € 14.241,00 € 14.241,00 € 0,00 € 28.482,00 

Theater/bioscoop De Nieuwe Kolk  € 137.673,00 € 96.371,10 € 41.301,90 € 275.346,00 

Theater de Hofpoort € 13.026,00 € 13.026,00 € 0,00 € 26.052,00 

SUBTOTAAL € 686.405,00 € 488.663,60 € 197.741,40 € 1.372.810,00 
     

Filmtheater FF Provincie Gemeente SUBTOTAAL 

Stichting Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk € 37.500,00 € 26.250,00 € 11.250,00 € 75.000,00 

SUBTOTAAL € 37.500,00 € 26.250,00 € 11.250,00 € 75.000,00 
     

Musea MF Provincie Gemeente SUBTOTAAL 

Drents Museum € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 

SUBTOTAAL € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 

     

 TOTAAL RIJK TOTAAL PROVINCIE TOTAAL GEMEENTE TOTAAL  

 € 1.223.905,00 € 1.014.913,60 € 208.991,40 € 2.447.810,00 

 

 




