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Inleiding
In het Coalitie-akkoord staat het plan om "het museumbezoek te stimuleren door in overleg met de
musea te bevorderen dat deze maandelijks 1 dag gratis worden opengesteld.". In de begroting is
hiervoor een jaarlijks bedrag van € 100.000,- gedurende de jaren 2004-2007 gereserveerd.
Wij hebben enkele representatieve personen uit de Utrechtse museumwereld gevraagd op persoonlijke
titel zitting te nemen in een werkgroep en zich samen met ons over deze opdracht te buigen. Daarbij
hebben wij gelet op de stem van kleine musea, middelgrote en grote musea; van de Vereniging van
Utrechtse Musea VUM en van de provinciale museumconsulenten. De werkgroep bestond uit:
Leo Adriaanse, directeur Stadsmuseum IJsselstein;
drs. Mirjam Blott, Nationaal Museum Van Speelklok tot Pierement, voorzitter
VUM, werkgroepvoorzitter;
drs. Fanny Huisman, strategisch beleidsadviseur provincie;
drs. Annelies Jordens, directeur Erfgoedhuis Utrecht, algemeen museumconsulent;
drs. Hiske Land, museumconsulent publiek en educatie Erfgoedhuis;
drs. Susanne Weide, conservator Stedelijk Museum Vianen;
dr. Gerard IJzereef/drs. Gerard Raven, resp. directeur en conservator museum Flehite Amersfoort.

Het adviesrapport Vrij Entree vindt u bijgevoegd.
Dit beknopte, toegankelijke rapportje van praktijkdeskundigen heeft een verrassende inhoud.
Ten eerste heeft de werkgroep berekend dat het beschikbare bedrag van € 100.000,- niet toereikend is
voor 12 gratis museumdagen per jaar, er vanuit gaande dat (vrijwel) alle musea meedoen en dat de
provincie de gederfde inkomsten (vrijwel) volledig compenseert.
Ten tweede biedt Vrij Entree een alternatief voorstel voor gratis museumdagen waarvan volgens de
werkgroep een even groot, zo niet groter effect mag worden verwacht dan van het oorspronkelijke
plan. De werkgroep adviseert namelijk twee gratis provinciale museumweekeinden te bekostigen, een
zomerweekeinde en een herfstweekeinde. Samen met het landelijke museumweekeinde, dat altijd in
het voorjaar plaats vindt, ontstaat dan een drieluik van vrij toegankelijke museumdagen. In plaats van
12 gelijkmatig over het jaar gespreide 'gewone' gratis dagen pleit de werkgroep dus juist voor
concentratie, voor enkele speciale momenten.
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Het alternatief uit de gelederen van de Utrechtse museumwereld vinden wij overtuigend door de
beschrijving van meerdere varianten, door de goed onderbouwde keuze daaruit en door de informatie
over de resultaten van gratis museumbezoek elders.
Wij stellen daarom voor het idee over te nemen en jaarlijks twee gratis museumweekeinden mogelijk
te maken. In verband met de voorbereidingstijd zal het er om spannen of het zomerweekeinde 2004
nog georganiseerd kan worden. Afhankelijk van de reacties van de musea lijkt ons het
najaarsweekeinde 2004 wel haalbaar.
Met de beschikbare € 100.000,- worden niet alleen de musea gecompenseerd voor hun gederfde
inkomsten. De provincie zelf zal, in samenwerking met de musea, zorgdragen voor de nodige
publiciteit en voor evaluatie.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van 28 juni 2004 tot stimulering van museumbezoek

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 april 2004, dienst/sector WMO, nummer
2003WEB002117i;

Gelezen het advies van de werkgroep Gratis Museumbezoek, waarin een alternatief wordt geboden
voor het voornemen in het Coalitie-akkoord om eenmaal per maand de Utrechtse musea gratis
toegankelijk te laten zijn;

Gelet op het beschikbare geld van € 100.000,- per jaar in de jaren 2004-2007;

Besluiten:

� Het plan voor twee provinciale museumweekeinden vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage
bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Publieksbereik staat hoog op de agenda van musea en overheden, zowel landelijk als internationaal.
Want een leeg museum is als een depot. De voorwerpen die er liggen behouden hun waarde, maar
verliezen hun maatschappelijke functie voor cultuuroverdracht en sociale cohesie, en voor
persoonlijke lering en vermaak.
Er zijn meerdere ontwikkelingen in de samenleving gaande die al enige tijd om adequate antwoorden
van de musea vragen: steeds grotere groepen mensen, al dan niet autochtoon, die museumbezoek noch
van huis uit noch via school hebben meegekregen; economische recessie en bezuinigende overheden;
een boterberg aan musea en tentoonstellingen, die met elkaar concurreren en die moeten concurreren
met vrijetijdsbesteding met een hoog 'fun'gehalte; het representatief  houden van historische collecties
in een multiculturele samenleving.

De afgelopen jaren is landelijk gezien het museumbezoek op ongeveer hetzelfde peil gebleven: rond
de 22 miljoen bezoekers per jaar. Dat is niet alleen te danken aan de demografische factor van de
(gepensioneerde) ouderen, maar ook aan meer tijd en geld voor bezoek in schoolverband, aan
modernisering van vaste presentaties, aan grote publiekstrekkende tentoonstellingen. Verder zijn van
invloed een betere pr en marketing, en prijsbeleid met kortingen en gratis toegang.

Het beoogd effect van gratis toegang tot de Utrechtse musea is dan ook allereerst het op peil houden
van het aantal bezoekers. In 2002 waren dat er zo'n 880.000. Het tegengaan van teruglopende
bezoekcijfers telt. De lat kan echter wel wat hoger worden gelegd. Het streven is het jaarcijfer van
2003, dat op dit moment nog niet bekend is, met tenminste 2% te verhogen. Afgaande op het
jaarcijfers 2002 betekent dit dat de musea jaarlijks minstens 18.000 meer bezoekers trekken.
Als belangrijk bijkomend resultaat zien wij een versterking van de Utrechtse museumwereld als
geheel. Zo zullen wij het gebruik van gezamenlijke thema’s aanmoedigen en samenwerking met
andere culturele organisaties, al dan niet in regionaal verband.

Argumenten
Onze keuze voor vier gratis museumdagen geconcentreerd in twee weekeinden per jaar, is ingegeven
door het volgende:
* alle circa 45 Utrechtse musea kunnen deelnemen; er zijn geen belemmeringen wat betreft aard of
 kwaliteit van de collectie, de mate van professionaliteit en al dan niet gunstige ligging van musea;
* de deelname vergt weinig omhaal en de weekeinden kunnen meteen in 2004 beginnen;
* bijbehorende administratieve werkzaamheden zijn voor de musea gering; voor de provincie ligt dat
 anders, maar is het werk te overzien;
* publicitair zijn de museumweekeinden goed onder de aandacht van een breed publiek te brengen,
 waarbij de provincie zich samen met de musea kan profileren;
* de weekeinden richten zich, in de geest van het Coalitie-akkoord, op een algemeen publiek;
 overigens hebben ook los van het Coalitie-akkoord acties voor specifieke doelgroepen op dit
 moment geen voorkeur; het adviesrapport van de werkgroep zet de verschillende redenen hiervoor
 op een rij.

Financiën
Uitgaande van het rapport Vrij Entree kost een dag gratis museumbezoek ongeveer € 20.000,- aan
gederfde inkomsten bij de musea. Met twee weekeinden is dus naar schatting € 80.000,- compensatie
gemoeid. De overige € 20.000,- is nodig voor uitgebreide publiciteit, mogelijke extra activiteiten en
evaluatie.
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Realisatie
Indien u instemt met dit voorstel verloopt de concrete uitvoering ervan langs twee sporen.

Ten eerste zullen wij zo spoedig mogelijk alle musea uitnodigen tot deelname aan de gratis
museumweekeinden. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden onder opgave van het aantal
museumbezoekers in een weekeinde medio juli en eind oktober (na de herfstvakantie) in de jaren
2002-2003, en het actuele reguliere tarief voor volwassenen. De vergoeding van de provincie aan elk
museum is gelijk aan het gemiddelde bezoekcijfer over 2002-2003 vermenigvuldigd met het
entreetarief in de jaren 2004-2007. De provincie geeft dus een afkoopsom, geen vergoeding van de
werkelijke bezoekcijfers tijdens de gratis weekeinden. De afkoopsom is in veel gevallen hoger dan de
inkomsten in een niet-gratis weekeinde in dezelfde periode. Immers, dan gelden vaak lagere tarieven
voor jongeren en bezoekers met kortingskaarten, zoals de Museumkaart (musea krijgen die kortingen
niet volledig vergoed van hun subsidiënt of stichting Museumkaart).

Ten tweede zullen wij de Vereniging van Utrechtse Musea en het Erfgoedhuis vragen samen met ons
een plan de campagne te maken voor publiciteit, eventuele speciale activiteiten en de evaluatie van het
gratis museumbezoek.

Communicatie
Hierboven is al toegelicht dat de gratis museumweekeinden een zaak zijn van musea en provincie
samen. De provincie is verantwoordelijk voor de collectieve publiciteit hierover. Individuele musea
kunnen via hun eigen kanalen garen spinnen bij de gratis toegang. Wij zijn zoals gezegd van plan de
publiciteit vorm te geven in nauwe samenwerking met de VUM en het Erfgoedhuis.

Bijlagen

Adviesrapport Vrij Entree

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


