
  
 

 
MOTIE nr 

 
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

 
 
Motie ingediend door de fractie van D66 
 
Agendapunt 13 
Raadsvergadering dd. 11 juli 2017 
Onderwerp: Behoud subsidie Museum de Buitenplaats 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op 11 juli 2017 
 
overwegende, dat: 
 
- Museum de Buitenplaats een bijzondere positie inneemt in het culturele veld, maar zeker 
ook als beeldbepalende locatie in het centrum van Eelde;  
- Museum de Buitenplaats een belangrijke bestemmingslocatie is voor toeristen in de 
gemeente; 
- de provincie Museum de Buitenplaats een “Museum van Provinciaal Belang” noemt, en 
daarom voor een periode van vier jaar (2017-2020) aan Museum de Buitenplaats een 
subsidie van € 100.000 per jaar heeft toegekend; 
- de provinciale bijdrage een groot deel van de huidige exploitatie van het museum is, die 
niet is gegarandeerd voor de volgende bestuursperiode in de provincie en het stopzetten 
ervan kan leiden tot (tijdelijk) stopzetten of zelfs het faillissement van het museum; 
- de kansen groter zijn dat de provincie ook in de periode 2021-2024 Museum de 
Buitenplaats als “Museum van Provinciaal Belang” zal aanmerken, met het bijbehorende 
subsidiebedrag, als de gemeente waar het museum in gesitueerd is ook een bijdrage doet; 
 
 
verzoekt het college: 
 
- om een projectsubsidie te verlenen aan Museum de Buitenplaats ter hoogte van €30.000 
voor 2018; 
- deze subsidie te bekostigen uit de projectsubsidiepot; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Vries, 11 juli 2017 
 
 
Ondertekend door: 
 
Fractie D66  
 



 
 
 
Toelichting: 
Museum De Buitenplaats is een uniek museum voor figuratieve kunst van na 1945. Met een 
positie naast het centrum van Eelde is het niet alleen van belang voor het culturele veld, 
maar is het ook blikbepalend voor de omgeving. Het museum vormt een opvallend 
combinatie van het prachtige 17e-eeuws monument Nijsinghuis, een aantrekkelijk modern 
gebouwd museum, en prachtige tuin. Het museum is dan ook in de Cultuurnota van de 
provincie Drenthe aangemerkt als een Museum van Provinciaal Belang. 
 
Het aanmerken als Museum van Provinciaal Belang betekent dat Museum de Buitenplaats 
voor de periode 2017-2020 een subsidie ontvangt van € 100.000 per jaar. De exploitatie van 
het Museum is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers, van de inkomsten uit 
kaartverkoop (in 2015 20%), omzet winkel en horeca, giften en fondsenwerving. Maar ook 
voor 50% (2015) van financiële inbreng van overheden.  
 
In 2015 is de gemeentelijk subsidie van Museum de Buitenplaats vastgesteld op €30.000. Er 
is daarbij ook besloten, vanwege de bezuinigingsmatregelen die door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld, om dit bedrag tot nul af te bouwen in 2018. Als er in 2019, bij het aantreden van 
een nieuw college in de provincie Drenthe, geen gemeentelijke subsidie naar Museum de 
Buitenplaats gaat, is de kans groter dat een sneeuwbaleffect zal optreden. De kans bestaat 
dat er dan besloten zal worden dat in de nieuwe cultuurnota 2021-2024 van de provincie het 
Museum de Buitenplaats haar status verliest. Dat levert per direct een gat op in de begroting, 
met als zeer waarschijnlijk gevolg een faillissement. 
 
De huidige motie gaat uit van een projectsubsidie van één jaar. De projectsubsidiepot is voor 
2016 volledig vrijgevallen en is ook voor 2017 nog niet volledig gebruikt. Daarmee is er een 
basis voor de nieuwe gemeenteraad om te kijken naar een structurele oplossing, maar is er 
ook een signaal afgegeven richting het provincie bestuur dat wij als gemeenteraad het 
museum willen behouden voor Tynaarlo, Eelde, haar bezoekers en haar bewoners. 
 
 


