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De provincie Drenthe ondersteunt in de ‘cultuurnota Drenthe 2021-2024: Cultuur om te delen’ lokale 
cultuur. Tijdens deze coronacrisis doet de provincie er nog een schepje bovenop. Met deze brief willen wij 
u informeren over de € 118.500 Corona(nood)steun die onze culturele instellingen en verenigingen tot 
nog toe in 2020 en 2021 van de Provincie Drenthe hebben mogen ontvangen.   
 

 Subsidie Jaar Bedrag Toelichting 

1 Snijvlaksubsidie 2020 € 12.500 50% van oorspronkelijke 
subsidie bij niet doorgang 
van activiteit 

2 Snijvlaksubsidie  2021 € 12.500 50% van oorspronkelijke 
subsidie bij niet doorgang 
van activiteit 
(coronaondersteuning) 

3 Snijvlaksubsidie  2020 € 12.500  Coronanoodsteun in aan 
vier musea in gemeente als  

4 Herstart culturele leven 2021 € 10.000 € 250 aan 40 verengingen  

5 Museum de buitenplaats 2020 € 25.000 Coronanoodsteun  

6 Museum de buitenplaats 2021 € 25.000 Coronanoodsteun 

7 Regeling kleine musea 2020 / 2021 € 5.000 per 
museum 
(totaal € 5.000) 

Coronanoodsteun aan 
Klompenmuseum, 
Vosbergen en De Wachter 

8 tegemoetkoming kleine musea 2020 € 1.000 per 
museum 
(totaal € 3.000) 

Coronanoodsteun aan 
Klompenmuseum, 
Vosbergen en De Wachter 

9 Openingsactiviteiten kleine 
musea 

2021 € 1.500 per 
museum 
(totaal € 4.500) 

Coronanoodsteun aan 
Klompenmuseum, 
Vosbergen en De Wachter 

 totaal 2020 en 
2021 

€ 118.500  
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Toelichting Coronaondersteuning Provincie Drenthe 
 
 
Toelichting 1 en 2 snijvlaksubsidie 
In de cultuurnota heeft de provincie Drenthe een subsidie voor vier jaren opgenomen voor evenementen 
in gemeenten die plaatsvinden op het snijvlak van vrijetijdseconomie en cultuur, genaamd 
snijvlaksubsidie. Voor de gemeente Tynaarlo gaat het om een subsidiebedrag van € 25.000 per jaar.  
 
De provincie Drenthe heeft gemeenten gevraagd een voorstel voor de verdeling van deze middelen in te 
dienen. B&W heeft een besluit genomen over de verdeling en Gedeputeerde Staten heeft dit voorstel 
overgenomen. Gedurende de looptijd van de huidige cultuurnota kunnen deze culturele partijen uit onze 
gemeente jaarlijks (voor een vaststaand bedrag) een subsidieverzoek bij de provincie indienen.  
 
De subsidieregeling startte in het voorjaar van 2020. Door de coronacrisis is er weinig gebruik van 
gemaakt. De provincie heeft in een vroegtijdig stadium besloten om organisaties waarvan de activiteit 
afgelast werd, 50% van de subsidie te verlenen. In zowel 2020 als 2021 is een subsidie van € 12.500 
beschikbaar gesteld voor coronaondersteuning. Organisaties waarvan de activiteit wel door kon gaan, 
kregen de gelegenheid om de reguliere subsidie aan te vragen. 
 
Toelichting 3 snijvlaksubsidie 
In 2020 heeft de provincie éénmalig de helft van de snijvlaksubsidie (€ 12.500) beschikbaar gesteld aan 
gemeenten voor coronaondersteuning. Het kon, in overleg met de provincie, naar eigen inzicht worden 
verdeelt in ons lokale culturele veld. Het verleende subsidiebedrag mocht echter niet lager zijn dan  
€ 2.500.  
 
Door de ligging van onze gemeente tussen twee steden met veel culturele voorzieningen beschikken we 
over een ‘kleine culturele infrastructuur’. Zo hebben we naast musea en bibliotheken geen locatie 
gebonden culturele voorzieningen als een theater, poppodium of bioscoop waarbij de onkosten van 
huisvesting een belangrijke kostenpost is.  
 
Vorig jaar rond deze tijd hadden we nog weinig zicht op de coronaschade in onze gemeente. Onze 
musea brachten, vanwege doorlopende kosten en geen of sterk verminderde inkomsten, de schade bij 
ons in een vroeg stadium inbeeld. De schade bleek in alle gevallen boven het beoogde minimum bedrag 
te liggen. De subsidie is in overleg met de provincie daarom in vier gelijke delen verleend aan Museum 
De Buitenplaats, Klompenmuseum, Museum Vosbergen en De Wachter. 
 
Toelichting 4 herstart culturele leven 
In 2021 heeft de provincie Drenthe een subsidie beschikbaar gesteld genaamd: herstart culture leven in 
Drenthe. De provincie heeft hiermee de grote podia en bibliotheken/Biblionet ondersteund. Daarnaast 
hebben gemeente een subsidiebedrag ontvangen om te verdelen in het lokale culturele veld. Voor de 
gemeente Tynaarlo gaat het om een bedrag van € 10.000. Culturele organisaties die door de provincie 
eerder al gecompenseerd waren (zoals musea en ontvangers van de snijvlaksubsidie) kwamen voor deze 
subsidie niet in aanmerking.  
 
Een inventarisatie van ons culturele infrastructuur bracht 39 in hoge mate gelijkwaardige culturele 
verenigingen en organisaties inbeeld die nog niet in aanmerking waren gekomen voor een corona 
ondersteunende subsidie van de provincie. Het college heeft daarom besloten om hen allen de 
mogelijkheid te bieden om een subsidie van € 250 aan te vragen. 
 
Toelichting overige subsidies (5 t/m 9) 
In de cultuurnota beschrijft de provincie het belang van grote en kleine musea voor Drenthe. De provincie 
Drenthe ondersteunt onder anderen vijf musea van provinciaal belang (waaronder Museum De 
Buitenplaats) jaarlijks elk met een bedrag van € 110.000 en het platform Drentse Musea met een bedrag 
van € 100.000. Het platform ondersteunt met name ‘kleine musea’ waaronder Internationaal 
Klompenmuseum, De Wachter en Museum Vosbergen. Naast deze reguliere subsidies heeft de provincie 
Drenthe in 2020 en 2021 coronanoodsteun verleend zoals in het bovenstaande tabel is aangegeven.  
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Tenslotte nog een paar losse eindjes. De provincie Drenthe heeft De Peergoup een aanvullende subsidie 
verleent voor de producties van De Bom en Mestmoeders (aanvulling op Fonds Podiumkunsten). In 
Zeegse is een speciale editie van Zomerzinnen gesubsidieerd binnen het programma van FestivalDerAa. 
De regeling Frisse Start is breder dan cultuur, maar kon daar ook voor worden ingezet (€ 50.000). Er is 
twee keer een loket opengesteld voor culturele projecten waar zelfstandigen ook bij kunnen aanvragen: 
een Snelloket (€50.000 voor Drenthe) en een Cultuurmakersloket (€150.000 voor Drenthe). Binnen de 
tweede regeling is voor de regio Noord-Drenthe 50.000 beschikbaar (2021-2022). 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 


