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Motie Vreemd 

Korte titel motie 
 

Musea subsidies  

 
De Staten, in vergadering bijeen op 17 februari 2021 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat: 
 

 Sinds de toekenning van de provinciale subsidies in de nieuwe Cultuurnota er de 
nodige ongerustheid in het culturele veld is. De gedachte achter de nieuwe 
Cultuurnota was dat er een open speelveld zou zijn, waarbij meerdere spelers 
konden meedingen naar subsidie. Er kwamen verrassende uitkomsten voor nieuwe 
en andere initiatieven in de museumwereld. Zonder iets af te willen doen aan de 
toekenningen, gaat de zorg hier uit naar de instellingen die geen subsidie hebben 
gekregen. Er zijn meerdere musea buiten de boot gevallen die zich ernstig zorgen 
maken over hun toekomst. Door de nieuwe verdeling van de provinciale subsidies 
zijn aantal musea in de problemen terecht gekomen. Zij ontvangen geen of minder 
subsidie in 2021. Voorbeelden hiervan zijn: het Fries Natuurmuseum, het 
Landbouwmuseum, het Scheepvaartmuseum en de Spitkeet. 

 
 Het CDA, FNP, PVDA en VVD op 11 november 2020 een motie indienden waarbij 

het College van Gedeputeerde Staten werd gevraagd binnen de bestaande 
begroting een oplossing te vinden voor culturele organisaties, instellingen en 
projecten die door de verandering van de provinciale subsidiestructuur in de 
problemen zijn gekomen. In deze motie noemden wij nadrukkelijk deze musea. 
Deze motie werd breed door de Staten gesteund. Bij de uitvoering is gebleken dat 
de musea niet geholpen kunnen worden door de Provincie, waarbij het 
voornaamste argument is dat het budget niet toereikend is. 

 
 Het Fries Natuurmuseum, het Scheepvaartmuseum en de Spitkeet inmiddels de 

noodklok luidden en vrezen voor hun voortbestaan.  
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overwegende dat: 

 De musea als het Fries Natuurmuseum, het Landbouwmuseum, de Spitkeet en het 
Scheepvaartmuseum van groot belang zijn bij het bewaren en het bewaken van 
ons Friese culturele erfgoed en daarmee ook schatbewaarders met een belangrijke 
regionale depotfunctie.  

 
 Deze musea een aantal zeer belangrijke functies in Fryslan hebben waaronder de 

regionale depothoudende functie, het bewaren en bewaken van het erfgoed, het 
onderhouden van het collectiecentrum en de educatieve waarde voor alle 
bewoners van Fryslan maar die van kinderen in het bijzonder.  
 

 Het er nu naar uitziet dat deze musea in hun voortbestaan bedreigd worden. 
 

 Wij menen dat de consequentie van de nieuwe BIS niet het verdwijnen van deze 
musea mag zijn, zonder een gedegen onderzoek naar uitwerking van de 
genoemde nieuwe verdeling voor musea van de provinciale subsidies. 

 
verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om: 
 

1. Door een externe accountant te laten onderzoeken of en in welke mate er 
extra financiering nodig is voor de betreffende musea om haar taken en 
activiteiten toekomstbestendig voort te kunnen zetten.  
 

2. Daarbij onder andere en in ieder geval mee te nemen als punten in deze 
levensvatbaarheid: de verplichtingen van het collectiecentrum, de regionale 
depotfunctie, de functie van bewaren en bewaken van regionaal erfgoed en 
de educatieve functie. 
 

3. Dit alles te onderzoeken en rapporteren aan de Staten voor de Kadernota. 
 

4. Wanneer blijkt dat de genoemde musea niet levensvatbaar zijn en geen 
toekomstbestendig beleid kunnen maken zonder de subsidie, wordt zonodig 
in de Kadernota extra gelden beschikbaar gesteld zodat deze musea wel 
toekomstbestendig kunnen zijn en blijven. 
 

en gaat over tot de orde van de dag 
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