
 

 
 Zaaknummer: 428188 
  
Raadsvergadering d.d. 4 december 2017   agendapunt 21 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 14 november 2017 
 

Portefeuillehouder: Mevr. M.A. van Dijk 

Behandelend ambtenaar: Mevr. L. Reinalda 
Doorkiesnummer: 0592,266875 
E,mail adres: l.reinalda@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1. Brief aanvraag projectsubsidie ‘Planten op reis’ 
2. Projectplan ‘Planten op reis’ 
3. Begroting projectsubsidie 
4. Cultuur in uw verkiezingsprogramma 
5. Erfgoed werkt voor uw gemeente 

 
Onderwerp 
Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’. 
 
Gevraagd besluit 
Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling 
'Planten op reis' aan Museum De Buitenplaats voor 2018.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De tentoonstelling genaamd ‘Planten op reis’ heeft een stimulerende en verbindende functie want 
het sluit aan bij de beleidsdoelen van de gemeente Tynaarlo doordat het sterk inzet op toerisme, 
internationalisering, onderwijs, samenwerking en sociale cohesie. Daarnaast laat Museum De 
Buitenplaats zien dat ze van provinciaal belang is en zet met zijn bovenregionale kwaliteit de 
gemeente Tynaarlo ook ver buiten de gemeente grenzen op de kaart. Bovendien worden ook de 
inwoners van Tynaarlo hier nadrukkelijk bij betrokken. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
U heeft bij de vaststelling van de begroting 2018 een bedrag van € 30,000 beschikbaar gesteld 
voor Museum De Buitenplaats. Met u is afgesproken dat het onderliggende projectplan aan u ter 
instemming voorgelegd wordt. Het museum heeft in een projectplan omschreven wat ze hiervoor 
willen gaan doen (zie bijlage). 
 
Korte omschrijving van het projectplan tentoonstelling ‘Planten op reis’: 
Het brengt verhalen van planten van over de hele wereld letterlijk dicht bij de inwoners van 
Tynaarlo door ze te koppelen aan de verhalen en planten uit de eigen tuin. Het museum zet met dit 
projectplan in op het versteviging van de lokale educatieve samenwerking met zowel het basis, als 
het voortgezet onderwijs. Deze tentoonstelling leent zich goed voor het opnemen van de activiteiten 
van het museum in het lesprogramma van de school doordat het vakoverstijgend aansluit bij 
wereldoriëntatie/geschiedenis, biologie en de leefomgeving van de leerlingen. 
 
De tentoonstelling ‘Planten op reis’ draagt bij aan de ontwikkeling van de identiteit van Eelde als 
‘bloemendorp’ en bewerkstelligt daarmee sociale cohesie. Het museum trekt hierdoor in potentie 
een grote (en nieuwe) doelgroep. Daarnaast biedt deze tentoonstelling door zijn internationale 
karakter de mogelijkheid om zelfs toeristen van over de landsgrenzen te trekken. Daarmee wordt 
de gemeente Tynaarlo op een prachtige wijze geëtaleerd. Museum De Buitenplaats laat hiermee 



 
 

zien dat het in staat is kwalitatief goede tentoonstellingen te maken met internationale allure in 
combinatie met een laagdrempelige toegang voor de inwoners. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De raad heeft tijdens de begrotingsvergadering van 7 november een bedrag van €30.000,, 
beschikbaar gesteld voor een nog in te dienen  incidenteel projectplan van Museum De 
Buitenplaats. Museum De Buitenplaats heeft hiervoor een concreet verzoek ingediend (zie bijlage).   
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het museum gaat actief scholen uit zowel het basis, als het voortgezet onderwijs betrekken bij de 
tentoonstelling. In aanloop van het bloemencorso en de tentoonstelling vinden er ludieke acties 
plaats. Daarnaast via de website van de gemeente en Museum De Buitenplaats worden de 
inwoners op de hoogte gehouden van de activiteiten die rondom deze tentoonstelling plaats vinden. 
Daarnaast wordt deze informatie ook aangeboden aan de lokale kranten uit de gemeente Tynaarlo.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De tentoonstelling is te zien van 16 september tot en met 2 december 2018. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Wij verwijzen u voor de opbouw van de kosten naar de begroting van projectplan (zie bijlage). 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 

Raadsbesluit nr. 21 
 
Betreft:  Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’. 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Overwegende dat: Museum De Buitenplaats conform de beleidslijnen en subsidieverordening een mooi 
projectvoorstel ingediend heeft. 
 
Gelet op artikel 192 van de Gemeentewet 
 
 

B E S L U I T: 
 
In te stemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling 'Planten op 
reis' aan Museum De Buitenplaats voor 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vries, 4 december 2017 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong, 
 

griffier 

  


