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Gericht aan lid GS 
 
 

Gedeputeerde Sietske Poepjes 

Inleidende toelichting 
 

Op 26 november 2019 is er in de Tweede Kamer een motie1 van 
het lid Asscher en c.s. aangenomen om te verkennen of de 
Rijksmusea een dag per maand gratis opengesteld kunnen 
worden.  
 
Door de Rijksmusea een dag per maand open te stellen kunnen 
meer mensen die anders niet in het museum komen, bijvoorbeeld 
omdat het toegangskaartje voor hen te prijzig is, een culturele 
ervaring beleven en kennismaken met al het moois dat kunst en 
cultuur te bieden heeft.  
 
Op 26 november is de nieuwe provinciale cultuurnota ‘Nij 
Poadium’ gepresenteerd2. Bij de presentatie zei de gedeputeerde 
tevreden te zijn „als nog meer mensen van kunst kunnen genieten 
in verschillende opzichten: muziek, kunst, toneel, dans, theater, 
festivals. Dat mensen zich er goed bij voelen.”  
 
Vanuit die ambitie zien wij als PvdA, GrienLinks en D66 kansen 
voor een soortgelijke provinciale regeling waarbij we de 
provinciale musea een dag per maand gratis openstellen voor 
publiek.  
 
We stellen daarom de volgende vragen: 

Vragen 
 
 

1. Bent u het met ons eens dat het voor een dag per maand 
gratis openstellen van provinciale musea stimulerend kan 
werken om mensen die anders niet in het museum komen, 
bijvoorbeeld omdat het toegangskaartje voor hen te prijzig 
is, kennis te laten maken met onze kunst en cultuur? Zo 
nee, waarom niet? 

2. Welke kansen ziet u om in Fryslân de musea die een 
financiële bijdrage krijgen van de provincie maandelijks 
een dag gratis open te stellen? 

3. Bent u bereid om voor de behandeling van het nieuwe 
cultuurnota in Provinciale Staten hiervoor een voorstel te 
doen? Zo nee, waarom niet?  

4. Bent u bereid de vragen voor 8 januari 2020 (de start van 
de behandeling van de beleidsnota Nij Poadium) te 
beantwoorden? Zo nee, waarom niet?   

 
Indiener(s) Marijke Roskam, PvdA  
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Datum 27 november 2019  

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 VIII, nr. 101. Geraadpleegd op 27 november 2019.  
2 Omrop Fryslân. Provinciebestuur: 145 miljoen voor cultuur, taal en erfgoed. Geraadpleegd op 27 
november 2019. 



 


