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Uitvoering motie 36 bij perspectiefnota 2018: investeren in kleine en
middelgrote (natuurhistorische) musea

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De subsidieregeling voor musea.
Aanleiding
Provinciale Staten hebben bij de perspectiefnota een motie aangenomen (M36)
om een vernieuwende impuls aan kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea mogelijk te maken. Provinciale Staten waren namelijk van
mening dat het instrumentarium ter ondersteuning van deze musea te kort schoot:
voor innovatie en ontwikkeling van het museum kunnen zij niet terecht bij de
bestaande instrumenten als Brabant C en de subsidieregeling hedendaagse
cultuur Noord-Brabant: paragraaf 6 Impulsgelden. Provinciale Staten hebben
Gedeputeerde Staten opgedragen een pilot te starten om de kleine en
middelgrote natuur- en cultuurhistorische musea te ondersteunen en daarbij
middelen beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten lichten in deze
Statenmededeling de uitvoering van de motie toe.
Bevoegdheid
Provinciale Staten stellen de kaders en kunnen daarbij opdrachten geven aan
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten dragen zorg voor een adequate
uitvoering van de kaders en opdrachten.
Kernboodschap

1. Voor uitvoering van de motie is een subsidieregeling ‘Musea’ opgesteld.
Om aanvullend en aansluitend op het bestaande instrumentarium kleine en
middelgrote natuur- en cultuurhistorische musea te ondersteunen bij innovatieve
en ontwikkelingsprojecten hebben Gedeputeerde Staten de subsidieregeling
Musea vastgesteld. Musea kunnen in aanmerking komen voor provinciale
ondersteuning voor plannen gericht op:
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Structurele vernieuwingen in het tonen van de collectie,
Toekomstbestendige publieksactiviteiten,
Samenwerking (tussen musea).
Subsidies worden verleend op basis van “wie het eerst komt, die het eerst
maalt”. Het subsidiebedrag per plan is minimaal € 5.000,- en maximaal
€ 74.997 Om musea de tijd te gunnen de plannen voor te bereiden is de
openstelling van de subsidieregeling vastgesteld op 2 april 2019.
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2. Na sluiting van de subsidieregeling ‘Musea’ volgt een evaluatie.
Na sluiting van de regeling (d.d. 30 oktober 2019) zullen Gedeputeerde Staten
geïnformeerd worden over de ingediende plannen. De resultaten van deze
eenmalige impuls worden conform de motie meegenomen voor vormgeving van
het instrumentarium van het cultuurbeleid en/of het erfgoedbeleid in de
bestuursperiode 2019-2023.
Consequenties
Voor de subsidieregeling zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Voor
een eventueel vervolg op deze regeling in de volgende bestuursperiode zijn
geen structurele middelen beschikbaar.
Communicatie
Over de regeling wordt rechtstreeks met de musea gecommuniceerd. Alle
geregistreerde musea ontvangen een mail met een uitleg van de regeling en het
aanvraagformulier voor een subsidie. Daarnaast is de museumconsulent van
Stichting Erfgoed Brabant beschikbaar voor vragen over de plannen.
Bijlage
1. Subsidieregeling Musea
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw M.L.P. van Mook, (073) 680 88 78,
mvmook@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw M.A. Vugts, (073) 681 24 70, nvugts@brabant.nl.
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