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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 

Voorgeschiedenis 
Afgelopen voorjaar heeft het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement de collectie 
draaiorgels van de firma Perlee kunnen aankopen. De firma Perlee moest deze collectie 
verkopen wegen grote financiële moeilijkheden. Omwille van een gunstige 
onderhandelingspositie van het museum heeft de aankoop in het geheim plaatsgevonden. Aan 
de provincie werd een bijdrage van € 300.000,- gevraagd. Onder voorbehoud van instemming 
door uw staten hebben wij, eveneens strikt vertrouwelijk, het gevraagde bedrag toegezegd. 
 

Essentie / samenvatting 
Op 26 mei 2008 heeft de cie. WMC positief geadviseerd over een bijdrage van € 300.000,- 
aan Museum Speelklok voor de aankoop van de Perlee-orgels. De statencommissie adviseert 
echter negatief over de dekking t.l.v. De Utrechtse Schatkamer en dringt aan op dekking uit 
de Stelpost nieuw beleid 2008.  
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Binnen het budget 2008 van De Utrechtse Schatkamer komt weer ruimte van € 300.000 voor 
aanwending conform het beleidskader, waarover de cie. WMC op 26 mei positief adviseerde 
(sterstuk)    
 

Financiële consequenties 
De voorgestelde bijdrage ten laste brengen van stelpost nieuw beleid 2009 
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Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De provincie heeft in haar cultuurbeleid geen kader voor de aankoop van collecties. Het valt 
ook buiten het door GS vastgestelde beleidskader Utrechtse schatkamer. Vanwege de grote 
waarde van de collectie voor het museumaanbod in Utrecht heeft uw commissie op 26 mei 
ingestemd met de aankoop en gevraagd om dekking ten laste van de algemene middelen. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Dekking van de aankoop uit het budget Utrechtse Schatkamer. Omdat dit buiten het 
beleidskader valt en een te groot beslag op het budget van de Utrechtse schatkamer legt heeft 
uw commissie hierover negatief geadviseerd. 
 

Voorgesteld wordt de dekking van de toegezegde subsidie van € 300.000,- aan het Nationaal 
Museum van Speelklok tot Pierement ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid 2009 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

Besluit van 23 juni 2008 tot verstrekking van € 300.000,- aan het Nationaal Museum van Speelklok tot 
Pierement voor de aankoop van de collectie Perlee-orgels; 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 juni 2008, afdeling ECV, nummer 2008INT223804; 
 

Overwegende dat  
* de provincie met een bijdrage van € 300.000,- aan het genoemde museum opkomt voor behoud van 
belangrijk erfgoed van volkscultuur, en voor versterking van het genoemde museum; 
 
* dat de genoemde bijdrage niet past binnen bestaande beleidskaders voor cultuurbeleid;  
 
Besluiten:  
 
De bijdrage van € 300.000 aan museum Speelklok tot Pierement ten behoeve van de aankoop 
van de collectie van Perlee te dekken uit stelpost nieuw beleid 2009 en de afweging hierover 
te betrekken bij de behandeling bij de van de voorjaarsnota 2008. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Art. 158 Provinciewet;  
Artikel 4 lid 2 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998. 
 

2. Beoogd effect 
Binnen het budget 2008 van De Utrechtse Schatkamer komt weer ruimte van € 300.000 voor 
aanwending conform het beleidskader, waarover de cie. WMC op 26 mei positief adviseerde 
(sterstuk)    
 
3. Argumenten 
Het advies van de statencommissie dient in deze te prevaleren.  
 
4. Kanttekeningen 
 
5. Financiën 
 
6. Realisatie 
De orgels zijn op 19 maart jl. aangekocht en op 2 april jl. officieel overgedragen aan het museum.  
 
7. Juridisch 
 
8. Europa 
Op grond van de Europese regelgeving dient het voornemen om staatssteun aan cultuur en het 
behoud van cultureel erfgoed te verlenen vooraf bij de Europese Commissie te worden 
gemeld in verband met de dreiging van concurrentievervalsing en effecten op het 
handelsverkeer tussen de lidstaten. De voorgenomen subsidieverlening brengt dus 
staatsteunrisco's met zich mee. 
 
9. Communicatie 
Het GS-besluit over de € 300.000, - is al op 22 april jl. openbaar gemaakt.  
 
10. Bijlagen 
 
Aanvraag van het museum d.d. 21 maart 2008 
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