Beantwoording en vragen m.b.t. SV Museumbeleid
Partij
CDA

Nr. Vraag / Input
1

Wat wordt in het statenvoorstel verstaan onder een
streekmuseum?

2

Vallen ook (alle) private streekmusea in de provincie hieronder?

3

Is er een lijst voorhanden met daarop de streekmusea?

Antwoord / Reactie

Definitie streekmuseum:
In het beleidskader staat op bladzijde drie, in de inleiding, een uitleg over wat we
binnen het beleidskader onder streekmusea verstaan. Hieronder een verdere
verduidelijking.
De belangrijkste criteria voor het bepalen of iets wel of niet een streekmuseum
is, is de unieke collectie die het museum bewaart en de verhalen die het vertelt.
Die collectie en verhalen draaien namelijk om de geschiedenis van de streek en
haar bewoners. Het gaat dus vooral om het inhoudelijke verhaal van het
museum en haar collectie.
Soms is een museum ook deels kunstmuseum. Soms heeft een museum geen
eigen collectie, maar toont in haar tentoonstellingen wel de geschiedenis van de
streek. De verschillende stadsmusea hebben we ook onder deze categorie
geschaard, aangezien zij ook een omgevingsgebonden Utrechtse geschiedenis
tonen. De streekmusea wegens hun collectie en de verhalen die ze daarbij
kunnen vertellen onmisbare schakels in het gehele verhaal van Utrecht.
Grote musea met erfgoedcollecties zoals het Centraal Museum, Museum
Catharijneconvent en het Spoorwegmuseum vallen buiten de directe scope van
het beleid. Afgezien van de grote thematische musea willen we niet op voorhand
musea uitsluiten.
Deelname aan netwerkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering willen we
zo laagdrempelig mogelijk maken. Om in aanmerking te komen voor subsidies
voor presentaties en herinrichting, moeten musea wel een professioneel
basisniveau hebben; hoe we dat vertalen naar criteria gaan we uitwerken in de
subsidieverordening. De internationale museumdefinitie (en de eisen van het
daarop gebaseerde Museumregister) kan daarbij dienen als uitgangspunt. Dus
ja, private streekmusea vallen ook hieronder, maar op het moment dat zij
subsidies aanvragen zal er een check zijn op een professioneel basisniveau.
Bij ons weten zijn vrijwel alle streekmusea private musea, al dan niet met een
overheidssubsidie, in tegenstelling tot de ‘publieke’ musea, die onderdeel van de
overheid zijn. Als met ‘privaat’ wordt bedoeld zonder overheidssubsidie, dan
vallen ze ook zeker onder het beleid. Als wordt bedoeld ‘met commercieel
oogmerk’ vrijwel zeker niet.
Voor de start van de quickscan is er in samenwerking met Landschap Erfgoed
Utrecht een inventarisatie gedaan naar de streekmusea in de provincie. Daar is
het getal van ca. 36 streekmusea op gebaseerd, die musea zijn ook allemaal
benaderd om mee te werken aan het onderzoek. We sluiten niet uit dat er meer
streekmusea zijn die onder het beleid vallen. Het is een indicatieve lijst en een
lijst die zal en mag groeien. Om die reden hebben we de lijst niet openbaar
gemaakt in het beleidskader: enerzijds om niet de verwachting te wekken dat al
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deze musea aanspraak kunnen maken op subsidie, anderzijds om niet bij
voorbaat musea uit te sluiten.
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