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Vragen van het statenlid J.A.M. Van Hertum en C.L.M. Van den Berge (PvdA en SGP) ingevolge artikel 44  
reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 38. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Openstelling Zeeuwse 
musea: 

 Vragen aan gedeputeerde staten  Antwoorden van gedeputeerde staten 

 (ingekomen 19 december 2019   

1.  Hebben Gedeputeerde Staten kennis 

genomen van de motie die door de 

Tweede Kamer is 

aangenomen met betrekking tot het 

één dag gratis openstellen van Rijks-

musea? En zo ja, wat 

vinden Gedeputeerde Staten van 

deze motie? 

 

1.  Ja, wij hebben kennis genomen van de 
motie. De motie leidt landelijk ook tot 
discussie. Zo heeft eerder onderzoek 
aangetoond dat gratis toegang niet leidt 
tot meer bezoekers, maar wel tot inkom-
stenderving bij de musea die dan moet 
worden gecompenseerd. Het door de  
Minister aangekondigde onderzoek 
wachten wij daarom met interesse af.   
 

2.  Zijn Gedeputeerde Staten bereid om 

met Zeeuwse musea in gesprek te 

gaan om één dag per 

maand gratis open te gaan? Zo nee, 

waarom niet? 

 

2.  Nee. Wij zoeken de oplossingen elders, 
zoals wij ook onder antwoord 3 en 4 zul-
len betogen. Daarbij richt de provinciale 
rol zich op de vijf Zeeuwse themamusea 
waarmee wij een subsidierelatie heb-
ben, zoals neergelegd in de cultuurnota 
2017-2020. De overige musea zijn een 
lokale verantwoordelijkheid. Van de vijf 
musea die wij ondersteunen kennen er 
drie op dit moment één of meerdere da-
gen waarop zij gratis toegankelijk zijn, 
één museum biedt standaard gratis toe-
gang voor het onderwijs, en het laatste 
museum biedt korting gedurende een 
dag in het jaar. 
 

3.  Welke mogelijkheden zien Gedepu-
teerde Staten om het Zeeuwse cultu-
rele erfgoed verder onder de 
aandacht te brengen bij de inwoners 
van Zeeland? Waarom denken Ge-
deputeerde Staten aan die 
initiatieven? En op welke termijn kun-
nen / willen Gedeputeerde Staten die 
initiatieven realiseren? 

3.  Wij werken aan vergroting van het pu-
blieksbereik door de Zeeuwse erfgoedlij-
nen, de cultuurbus, en het ontwikkelen 
van programma’s voor het onderwijs. In 
het kader van de ‘Zeeuwse Ankers’ wor-
den collecties gedigitaliseerd, routes 
ontwikkeld, en een jaarlijkse Erfgoeddag 
in het landschap georganiseerd. Ook 
wordt ingezet op het actiever verbinden 
van archeologie met het onderwijs (ar-
cheoloog in de klas) en het vergroten 
van de beleefbaarheid in het landschap. 
Met de cultuurbus willen wij culturele 
voorzieningen binnen en buiten Zeeland 
beter bereikbaar maken voor jongeren in 
het primair- en voortgezet onderwijs. 
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Verder wordt op dit moment het pro-
gramma ‘Reizen in de tijd’ ontwikkeld, 
dat gericht is op het beter verbinden van 
het primair onderwijs met de Zeeuwse 
musea. Daarbij worden leeftijdsspeci-
fieke lesprogramma’s ontwikkeld in sa-
menwerking tussen de scholen en mu-
sea. Voor het voortgezet- en hoger on-
derwijs biedt het programma van HZ-cult 
toegang tot musea, voorzien van een in-
houdelijk voorbereiding in de klas.  
 

4.  Als een gratis dag om musea te be-
zoeken misschien niet direct nieuw 
publiek trekt, op welke 
andere wijze kan nieuw publiek wor-
den aangetrokken voor cultureel erf-
goed en musea? De 
provincie verzorgt al de mogelijkheid 
om jongeren met musea te laten ken-
nismaken, bijvoorbeeld 
via de cultuurbus. Hoe groot is de be-
langstelling hiervoor en hoe kan nog 
meer bekendheid hieraan gegeven 
worden? 

4.  De vijf musea met een provinciale subsi-
dierelatie vragen wij om actief op zoek 
te gaan naar nieuw publiek. Wij nemen 
dit ook op in de prestatieafspraken. Ver-
dere initiatieven zijn genoemd bij beant-
woording van vraag 3.  
 
De cultuurbus is nog maar kort van start 
gegaan. In het lopende schooljaar zijn er 
135 ritten gemaakt, dan wel ingepland 
tot en met juni 2020. Hiervan is de helft 
bestemd voor museumbezoek met een 
bereik van ca. 2200 kinderen. Via de 
koepels van primair en voortgezet on-
derwijs worden scholen actief benaderd 
door Stichting Cultuurkwadraat die de 
regeling uitvoert.  
 
 

 
 
 
 
Namens de fractie van PvdA en SGP 
 
 
J.A.M. van Hertum M.A. en C.L.M van den Berge 

 
MIDDELBURG, 7 januari 2020 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Drs. J.M.M. Polman 
A.W. Smit 

 


