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De provincie Zuid-Holland is rijk aan vele mooie musea die het publiek in aanraking brengen met

uiteenlopende thema’s zoals kunst, geschiedenis en techniek. Onze provincie telt ruim 200

musea – na Noord-Holland de provincie met de meeste musea van Nederland. Het Rijk vindt

spreiding van culturele voorzieningen belangrijk en heeft daarom Gedeputeerde Staten verzocht

om begin 2020 één museum voor te dragen dat in aanmerking komt voor een rijkssubsidie voor

het uitvoeren van publieksactiviteiten. Gedeputeerde Staten willen u graag bij het proces van de

voordracht betrekken en nodigen u uit om met drie statenleden deel te nemen aan de werkgroep

die ons adviseert over de voordracht van een museum. Wij zien de voordracht als een mooie

kans en waardevolle impuls voor een Zuid-Hollands museum. 

Nadere informatie voordracht regionaal museum 

In het kader van het Cultuurbeleid 2021 -2024 biedt het Rijk de mogelijkheid aan twaalf musea

met een gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal belang om in

aanmerking te komen voor een rijkssubsidie van € 250.000,-- per jaar gedurende 4 jaar, voor het

uitvoeren van publieksactiviteiten. Hierbij gaat het om één museum per provincie. Dit kan een

bestaand museum zijn, maar ook een nieuw (te ontwikkelen) museum. De voordracht hiervoor

mogen Gedeputeerde Staten doen.

Het ministerie van OCW heeft naast deze voorwaarden geen verdere uitgebreide richtlijnen,

criteria of aandachtspunten voor de aanpak gegeven. Wel hebben de provincies in IPO-verband

(Interprovinciaal Overleg) gezamenlijk de criteria aangescherpt. Het is aan de provincies zelf om

het proces verder in te richten om tot een enkelvoudige voordracht te komen. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft een breed museumlandschap. Dit betekent dat er meerdere

musea zijn die in aanmerking kunnen en willen komen. Er zal dus een afgewogen keuze gemaakt

moeten worden.  
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Om zorgvuldig en transparant tot de voordracht van één museum te komen willen wij een

onafhankelijke werkgroep vragen ons te adviseren. De taak van de werkgroep zal zijn om te

komen tot een advies voor de voordracht van één museum. Voor de samenstelling van de

werkgroep denken we aan drie vertegenwoordigers met deskundigheid vanuit het museum- en

cultuurveld, waaronder in ieder geval                     (Directeur-bestuurder Erfgoedhuis

Zuid-Holland) en                     (voormalig secretaris Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-

Holland). Over een derde deskundige zijn we in gesprek. Daarnaast zien we de werkgroep graag

aangevuld met drie leden vanuit Provinciale Staten. De werkgroep zal worden ondersteund door

een (ambtelijke) projectsecretaris. 

 

In overleg met de werkgroep zal het proces verder ingevuld worden. De uiteindelijke voordracht

dient voor 28 februari 2020 bij het ministerie van OCW ingediend te zijn. 

 

Graag nodigen wij u uit om drie leden vanuit uw midden af te vaardigen voor deelname in de

werkgroep. Gelet op het tijdsbestek waarbinnen de voordracht bij het ministerie van OCW moet

zijn ingediend vragen wij u dit voor 12 december 2019 aan te geven.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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