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AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 257. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake het 
overeind houden van Zeeuwse musea: 
 
(ingekomen: 7 januari 2022) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Zijn Gedeputeerde Staten net als de PvdA 
bezorgd over het lage aantal bezoekers (ten 
opzichte van 2019) van Zeeuwse musea? 
Graag een toelichting. 
 

1. De sluiting van de musea heeft de 
museumsector in Zeeland op de proef 
gesteld. De aanhoudende 
coronabeperkingen in 2020 en 2021 hebben 
er voor gezorgd dat alle musea in beide jaren 
teruglopende bezoekersaantallen moesten 
constateren. In totaal ontvingen Zeeuwse 
musea in 2020 55% minder bezoekers ten 
opzichte van 2019 (260.978 versus 583.716 
bezoekers). In 2021 brachten ruim 332.400 
mensen een bezoek aan de Zeeuwse 
musea: een lichte stijging t.o.v. 2020 maar 
nog ruim 43 procent minder dan 2019. We 
maken ons daardoor inderdaad net als u 
zorgen over het lage aantal bezoekers en de 
hiermee samenhangende inkomsten voor de 
musea. We blijven met de (thema) musea in 
gesprek over wat nodig is.  
 

2. Gedeputeerde Staten hebben al financiële 
middelen ingezet om musea te 
ondersteunen. Welke mogelijkheden, zowel 
financieel als op andere vlakken, hebben 
Gedeputeerde Staten om de Zeeuwse 
musea extra te ondersteunen in deze zware 
tijd? 
 

2. Wij pleiten onder andere via het IPO voor 
landelijke ondersteuning van het cultuurveld, 
waaronder musea. Nieuwe steunpakketten 
zijn hier onderdeel van. Ook in het OZO is dit 
onderwerp van gesprek. In 2021 hebben een 
aantal musea een 
coronaschadetegemoetkoming ontvangen. 
Dit konden wij toekennen dankzij het Rijk. 
Buiten de provinciale middelen die reeds 
ingezet worden voor (project)subsidie aan 
musea, zijn er op dit moment geen extra 
provinciale middelen beschikbaar om hen te 
ondersteunen. De verwachting is dat we nog 
een tegemoetkoming ontvangen van het Rijk 
voor coronaschade 2021. Als de 
voorwaarden voor inzet van deze middelen 
duidelijk zijn, bekijken we hoe we die 
(toekomstgericht) in kunnen zetten om de 
sector, waaronder de musea, te kunnen 
ondersteunen. 
 

3. Hoe zien Gedeputeerde Staten de toekomst 
van de Zeeuwse musea op de lange termijn? 
Zijn Gedeputeerde Staten bereid om de 
musea structureel te helpen meer bezoekers 
te trekken? Waarom wel / niet? 

3. Momenteel is een museumvisie met 
afwegingskader in vergevorderd stadium van 
voorbereiding. Daarin zijn criteria opgesteld 
waaraan een themamuseum moet voldoen. 
We zien vijf musea als basisbestel voor 
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 Zeeland. Omdat deze criteria nieuw zijn, 
worden vijf musea in staat gesteld om zich 
waar nodig de komende tijd hierop te 
ontwikkelen. Wij zijn van mening dat dit 
bijdraagt aan de versterking van deze 
musea.  
 
Daarnaast is met het Zeeuws Museum de 
afspraak gemaakt dat zij een deel van hun 
tijd (gemaximeerd op 20 werkdagen per jaar) 
besteden aan het ondersteunen van de 
Zeeuwse museumsector.  
 
Aanvullend ontvangen andere musea 
subsidie op projectbasis.  
 

4. De Zeeuwse gemeenten hebben het 
afgelopen jaar steungelden voor cultuur 
gehad. 
A. Welk deel van de cultuurgelden hebben 
de gemeenten daadwerkelijk aan cultuur 
besteed? 
B. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om met 
hen te overleggen over het zo efficiënt 
mogelijk inzetten van cultuurgelden voor de 
culturele sector door meer provinciale 
samenwerking? Graag een toelichting 

4. A. We houden geen specifiek overzicht bij 
van hoe de gemeenten hun middelen 
besteden. Wel is bekend dat niet alle 
gemeenten hetzelfde bedrag per inwoner 
bijdragen. Iedere gemeente heeft zijn eigen 
regeling opgesteld en veelal vanuit die 
middelen ook bijgedragen aan zowel Samen 
in Zee als Cultuureducatie met Kwaliteit.  
 
B. Het convenant samenwerking Zeeuwse 
culturele infrastructuur (met de 
regioarrangementen als 
uitvoeringsinstrument) dat onlangs hernieuwd 
is, is erop gericht om meer samen te werken 
als overheden. Daarnaast is er periodiek 
overleg in OZO-verband, waar de inzet van 
de steunmiddelen een vast onderwerp van 
gesprek is.  
 

5. Zeeuwse jongeren worden door de Corona-
maatregelen verstoken van culturele 
activiteiten, zoals poppodia. In hoeverre 
hebben Gedeputeerde Staten deze 
doelgroep in kaart en wat kunnen 
Gedeputeerde Staten extra voor de Zeeuwse 
jongeren betekenen op het gebied van 
cultuur? 

5. Bezoek aan culturele instellingen is niet of 
zeer beperkt mogelijk terwijl juist voor deze 
groep de culturele ontwikkeling van belang 
is.  
 
De poppodia vallen veelal onder de 
verantwoordelijkheid van gemeenten. Wij 
hebben binnen het convenant met 
gemeenten – via de regioarrangementen – 
de mogelijkheid om poppodia te 
cofinancieren voor projecten en 
programmering. In een eerder steunpakket 
hebben wij een cofinanciering verleend aan 
verschillende poppodia en het 
samenwerkingsverband van de Zeeuwse 
filmhuizen.  
 
Wij hopen net als u dat evenementen zoals 
Concert at Sea, Vestrock en EEF weer 
doorgang kunnen vinden.  
 
De provincie blijft inzetten op een 
doorgaande culturele leerlijn voor jongeren 
gedurende hun hele schoolcarrière. De 
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afgelopen jaren kwam dit neer op matchen 
van de landelijke subsidie van 
Cultuureducatie met Kwaliteit (vooral gericht 
op schoolgaande jeugd tot en met 12 jaar), 
en ondersteuning van aanbod voor 
middelbare scholieren en studenten (m.n. via 
HZ cult).  

 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een  
publieksonderzoek, juist ook omdat dergelijke 
specifieke gegevens zoals hier gevraagd 
worden er - nog - niet zijn.   
 
 

 

 MIDDELBURG, 1 februari 2022 

  

Namens fractie: PvdA Gedeputeerde Staten 

  

Ralph van Hertum en Eddy Heerschop Drs. J.M.M. Polman 

 

 A.W. Smit 
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