
 

 

Politieke avond 12-04-2022 

Eerste termijn Museumvisie 

Voorzitter, 

Allereerst wil ik mijn complimenten maken (ik had ze al aangekondigd) over deze Museumvisie. Het 

is een enthousiast stuk. En het is voor raadsleden ook wel eens leuk om andersoortige teksten te 

ontvangen dan gebruikelijk. Complimenten dus voor de vorm, structuur en leesbaarheid van de Nota. 

Dan vooraf. Je zou bijna denken dat we hier te maken met een cultuur minnend college, dat geheel 

uit eigen beweging de cultuur en daarmee ook de musea in Westerveld een warm hart toedraagt. 

Maar niets is minder waar.   

In november 2020 bij de behandeling van de begroting 2021 was er een motie van de PvdA, in 

tweede instantie verwerkt in een amendement op de begroting van Progressief Westerveld, voor 

nodig om te komen tot ondersteuning van De Proefkolonie. De andere musea konden in dat 

amendement nog op p.m. omdat er nog Leadergeld beschikbaar was voor 2021. Ook werd op dat 

moment de cultuurcoach, wederom op ons initiatief, veilig gesteld (en wat heeft Westerveld daar 

een plezier van) 

In juli 2021 werd een amendement van PW verwerkt in een raadsbreed amendement op de 

Voorjaarsnota om WelzijnMW, Skala en Bibliotheek van een omvangrijke bezuinigingsoperatie te 

verlossen. 

En in november 2021 lag er een motie PvdA-PW over de Schatkamers van Drenthe om in een op te 

stellen museumvisie met de Westerveldse musea te overleggen over de voorwaarden waaronder 

een meer structurele subsidiering vorm zou kunnen worden gerealiseerd na 2022. En daar zijn we nu. 

Wat ik maar wil zeggen, voorzitter, is dat we zonder ons (Partij van de Arbeid en PW) hier niet 

hadden gezeten. 

Dan de nota zelf. 

Net als de natuur heeft ook de cultuur een intrinsieke waarde, dat wil zeggen een waarde de ze aan 

zichzelf ontleent en niet aan een extern voordeel. Maar daarnaast heeft de cultuur – net als de 

natuur – zeker ook een economische waarde doordat het bijdraagt aan een goed woon- en 

vestigingsklimaat en aan de bevordering van het toerisme. En tenslotte heeft cultuur – net als natuur 

– een educatieve en verrijkende functie. De nota onderkent dat en legt die verbindingen; uitstekend. 

Ik mis op pagina 11 in de lijst van partners het Cultuurfonds; dat is weliswaar breder dan musea en 

gericht op – in principe - eenmalige ondersteuningssubsidies, maar ook die kunnen heel goed een 

aanvullende bijdrage zijn op de doelstellingen: door ad hoc tentoonstellingen bijvoorbeeld. 

Dat heeft te maken met mijn voornaamste kritiekpunt. De Museumvisie concentreert zich wel heel 

erg op de bestaande set aan musea, zoals de Nota zelf ook al aankondigt. En dat zou ertoe kunnen 

leiden dat het bestaande blijft, ook al is dat op een bepaald moment niet meer echt opportuun. En 

dat het nog niet bestaande geen kans krijgt om zich te ontwikkelen en te vestigen. Nu heb ik ook wel 



gezien dat op pagina 10 de nieuwe museuminitiatieven genoemd worden. En verderop in de 

subsidievoorwaarden wordt ook de paraplufunctie genoemd, waarbij meerdere musea zich kunnen 

aansluiten. Maar het is mij teveel vanuit het bestaande kader gedacht. Wat het niet moet worden is 

een ‘closed shop’, waarbij de bestaande musea bepalen wie er wel of niet kunnen worden 

toegevoegd aan de subsidieregeling. Mijn fractie vindt openheid en breedte van groot belang, en dat 

is een belang waarvoor ook de gemeente Westerveld verantwoordelijk is.  

Daarnaast wordt – ook pagina 10 – benoemd dat de Schatkamers ook een paraplufunctie heeft voor 

andere musea in de regio. Het heet niet voor niets Schatkamers van Zuidwest Drenthe en niet van 

Westerveld. Mijn vraag is: zijn daar contacten over buiten Westerveld, afgezien natuurlijk van de 

samenwerking met Veenhuizen. En zijn er andere gemeenten in Zuidwest Drenthe, die in die 

samenwerking en de medefinanciering daarvan geïnteresseerd zijn? 

 


