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Op 11 november 2020 heeft u de motie ‘Houd de wind in de zeilen’ aangenomen. In deze motie droeg u ons op in
het nieuwe museumbeleid een hoofdstuk te wijden aan het varend erfgoed. Bij het opstellen van het museumbeleid
bleek echter dat de bedrijfsvoering, het type erfgoed en de uitdagingen van het varend erfgoed te veel verschilden
van die van de streek- en kasteelmusea om ze in hetzelfde beleidskader te bedienen. Ik heb u toen een voorstel
toegezegd met daarin een visie op de provinciale inzet voor varend erfgoed.
De visie was aanvankelijk voor Q4 2021 toegezegd, maar is uitgesteld naar Q2 2022 vanwege onduidelijkheid over
de rijksinzet voor het varend erfgoed. Deze is tot op heden niet weggenomen. Want hoewel we inmiddels veel
informatie hebben over de laatste stand van zaken en ook goed samenwerken met een aantal andere provincies,
wachten we nog op meer duidelijkheid over de rijksinzet voor het maritiem erfgoed. Juist die zal het verschil kunnen
maken in het toekomstbestendig maken van het maritieme erfgoed. Voor veel van de knelpunten die betrokkenen
bij het maritiem erfgoed noemen, staat het Rijk aan de lat. Voor het aanpakken van deze knelpunten is een
gezamenlijke lobby richting het Rijk gestart. Eind juni 2022 zal daar weer een gesprek over plaatsvinden.
Ik wilde echter niet langer wachten met u te informeren over de stand van zaken en de beleidsuitwerking en uitvoering tot nu toe. Want er is ook veel gebeurd. Door een aantal onderzoeken hebben we nu een goed beeld van
de omvang van het maritiem erfgoed, van wie erbij betrokken zijn en van welke knelpunten en kansen deze
betrokkenen zien. Met die informatie zijn wij verdergegaan. We komen uit op vier aandachtspunten: stimuleren van
onderlinge samenwerking, inzetten op kennisoverdracht en -bevordering, het beter bekend maken van het maritiem
erfgoed en het verbeteren van functioneel gebruik.
Met deze aandachtspunten kunnen wij nu verder binnen de beleidsinhoudelijke en financiële kaders van het door u
vastgestelde cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’. Voor de Commissie BEM op 22 juni
2022 hebben wij u daarom geen Statenvoorstel toegezonden, maar een Statenbrief met een beleidsuitwerking. Wij
leggen u deze Statenbrief graag ter consultatie voor en vernemen graag uw reacties, aan de hand waarvan wij de
beleidsuitwerking dan definitief zullen vaststellen.
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