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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het voorstel van het
Noordbrabants Museum om het hoge ambitieniveau verder te intensiveren in de
periode 2017-2022.
Aanleiding
Het Noordbrabants Museum heeft in december 2016 een ambitienotitie aan de
provincie voorgelegd. Deze notitie geeft inzicht in de prestaties die het museum
in de periode 2017-2022 extra kan realiseren boven op de afgesproken hoge
ambitie. Het Noordbrabants Museum vraagt daarbij toestemming om het
provinciaal deel van het resultaat 2016 van het museum in te mogen zetten om
deze extra prestaties te realiseren.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om te beslissen over het vormen
van bestemmingsfondsen en ook om toestemming te verlenen om het resultaat
2016 toe te voegen aan dit bestemmingsfonds.
Kernboodschap

1. Het Noordbrabants Museum gaat in de periode 2017-2022 een extra
impuls geven aan het hoge ambitieniveau.
Het succes van de Jheronimus Bosch tentoonstelling in het Noordbrabants
Museum laat zien dat het museum het cultureel ondernemerschap zeer positief
heeft opgepakt. Een ongekend aantal bezoekers heeft het museum in 2016
bezocht (500.000+). De bekendheid van het museum bij het Nederlandse
publiek is groter dan ooit. Er zijn waardevolle samenwerkingen aangegaan met
toonaangevende internationale musea en de toeristische sector. De expertise en
zelfvertrouwen het museum is gegroeid. Het museum heeft vele fondsen,
sponsoren en particulieren aan zich weten te verbinden. Dit succes wil het

museum, maar ook de gemeente ’s-Hertogenbosch (als mede-subsidient) en de
provincie belonen, vasthouden en verder intensiveren.
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Het Noordbrabants Museum gaat in de periode 2017-2022 een extra impuls
geven aan het hoge ambitieniveau. Dit leidt onder andere tot:
een intensievere vaste presentatie en tweejaarlijkse tentoonstellingen
over Van Gogh en Jheronimus Bosch in het museum;
het verwerven van topstukken in de collectie;
versterking van het profiel voor het publiek en de (buitenlandse) toerist.
Het museum denkt daarmee structureel 40.000 tot 80.000 extra bezoekers per
jaar te bereiken. Het museum verwacht ook dat deze impuls op langere termijn
leidt tot structureel realiseren van hogere ambities bij gelijkblijvende
overheidssubsidies.
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Consequenties

1. Het extra resultaat 2016 bij het Noordbrabants Museum wordt daar in een
reserve ondergebracht.
Dit betekent dat de provincie eenmalig besluit om af te wijken van de
gebruikelijke gang van zaken wat betreft het toedelen van het resultaat. Het
provinciaal deel van het resultaat 2016 (€ 635.000) wordt niet toegevoegd aan
de provinciale egalisatie-reserve bij het museum, maar wordt ondergebracht in
een bestemmingsfonds bij het museum. Daarmee ontstaat bij het Noordbrabants
Museum een bestemmingsfonds van in totaal € 3 miljoen voor het realiseren van
de extra ambities.
Europese en internationale zaken
De activiteiten van het Noordbrabants Museum zijn aangewezen als Diensten
van algemeen economisch belang tot en met 31 december 2023.
Communicatie
Er wordt actief gecommuniceerd over de ambities van het Noordbrabants
Museum in 2017 en verder. Hierin trekken wij gezamenlijk op met het museum
en de gemeente ’s-Hertogenbosch (mede-subsidient).
Vervolg
Niet van toepassing
Bijlagen
Niet van toepassing
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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de voorzitter,

de secretaris,
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prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: mevrouw J.M. Orbon, (073) 681 21 80, iorbon@brabant.nl,
cluster Cultuur en Samenleving van eenheid Directeur Strategie en Beleid.
Opdrachtnemer: mevrouw J.H.C. Postelmans, (073) 680 83 88,
jpostelmans@brabant.nl, afdeling Samenleving en Cultuur van cluster Cultuur en
Samenleving.
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