Provinciale Staten van Noord-Holland
Voordracht
Haarlem, januari 2006
Onderwerp:

UNA SCI Museum Broeker Veiling

Bijlagen:

ontwerpbesluit
Projectnota Museum Broeker Veiling

1. Inleiding.
Op 23 juni 2003 heeft u besloten tot aanwijzing van het Programma Sociaal Culturele
Infrastructuur (SCI) als prioritair UNA-project. In een brief van 11 mei 2004 hebben wij u
geïnformeerd over zeven initiatieven die wij in principe in aanmerking willen laten komen
voor een investeringsbijdrage in het kader van de UNA SCI.
Een van die projecten is Museum Broeker Veiling in Langedijk.
Zoals wij in een brief van 15 augustus 2006 (2006-40313) hebben aangeven zijn Museum
Broeker Veiling en het Inzichtcentrum Noord-Holland Noord de laatste twee projecten
waarvoor een bedrag is gereserveerd in het kader van de UNA SCI.
Wij leggen nu een voorstel aan u voor om in dit kader een begrotingspost vast te stellen ten
behoeve van subsidie aan museum Broeker Veiling.
2. Doelstellingen en evaluatiecriteria.
Museum Broeker Veiling is de oudste doorvaart-groenteveiling ter wereld.
Het veilinggebouw uit 1912 is een rijksmonument. In het gebouw is sinds 1974 een museum
gevestigd. Het museum kent de volgende structurele problemen. Het museum kan niet
verwarmd worden met als gevolg dat het museum gesloten is gedurende de winter.
Het seizoen is daardoor bedrijfseconomisch te kort. Verder kunnen door de vocht en kou niet
alle museumvoorwerpen tentoongesteld worden. De medewerkers en ruim 100 vrijwilligers
van het museum werken bovendien nu in ruimtes die niet aan de huidige arbo-eisen
voldoen. Het voortbestaan van het museum loopt hierdoor gevaar.
Er is daarom een plan gemaakt voor nieuwbouw bij het oude veilinggebouw waar de
collectie kan worden getoond en waar meer ruimte is om het verhaal te vertellen van het
museum, de groenteteelt en de duizenden eilanden die vroeger in dit gebied lagen.
Door het verdwijnen van functies in het veilinggebouw, zoals horeca, kantoor en
tentoonstellingskasten, krijgt dit gebouw ook haar oorspronkelijke karakter weer terug. Het
plan is er op gericht om het aantal bezoekers per jaar te laten toenemen van 50.000 naar
75.000.
In mei 2004 hebben wij u geïnformeerd dat wij voor dit initiatief binnen het beschikbaar
budget UNA-SCI € 700.000,- hebben gereserveerd voor dit project.
In december 2005 werd een bijdrage van max. € 60.000,- verleend vanuit het algemeen
voorbereidingskrediet UNA voor de werving van externe middelen. Inmiddels heeft de
stichting voor € 1.085.200,- aan financiële middelen geworven met name vanuit het regionale
bedrijfsleven. Er is nog een bedrag nodig van € 407.290,- Inmiddels is het project
planologisch bijna rond zodat als de financiering rond is in het voorjaar 2007 kan worden
begonnen met de aanbesteding.

Gezien het grote culturele en toeristische belang van dit museum, de dringende
problematiek en de grote ondersteuning vanuit de gemeente Langedijk en het regionale
bedrijfsleven wordt voorgesteld om de gereserveerde bijdrage van € 700.000,- te verhogen
naar maximaal € 1.400.000,-.
Omdat de financiering nog niet helemaal rond is in het besluit punt 1c. opgenomen dat het
besluit tot financiële steun wordt heroverwogen als de financiering toch niet rond komt en
er geen financieel haalbaar alternatief komt dat voldoet aan de genoemde doelstellingen in
het plan van Museum Broeker Veiling.
Deze hogere bijdrage voor Museum Broeker Veiling is financieel mogelijk omdat wij hebben
besloten om de reservering binnen UNA SCI van € 1.2 miljoen voor de totstandkoming van
het Inzichtcentrum Noord-Holland Midden te laten vervallen. Dit project is namelijk nog
lang niet uitvoeringsgereed en bovendien staat het project ook genoemd in EXIN-H
programma Zorg en welzijn, Jeugdzorg en sociaal-culturele Infrastructuur.
Door het schrappen van het Inzichtcentrum als UNA SCI project geven wij uitvoering aan
amendement 9-1 bij de behandeling in Provinciale Staten van de Extra Investeringsimpuls in
mei 2005 dat er geen stapeling mag plaatsvinden van provinciale subsidies vanuit meerdere
provinciale bronnen binnen de portefeuille Sociale Infrastructuur.
Voor meer informatie zie bijgaande projectnota.
3. Financiering en communicatie
Het totaal aan provinciale bijdrage aan het project Museum Broeker Veiling te Langedijk
bedraagt € 1,4 miljoen. In 2005 is reeds door PS besloten voor fondswerving € 60.000,-- t.l.v.
algemeen voorbereidingskrediet UNA, budget Sociaal Culturele Infrastructuur (SCI)
beschikbaar te stellen en deze bijdrage in mindering te brengen op de investeringsbijdrage
aan het project zelf. Derhalve wordt thans voorgesteld een begrotingspost vast te stellen van
€ 1.400.000,--. De € 1.400.000,-- komt ten laste van de bestemmingsreserve UNA, programma
SCI waar na aftrek van de bijdrage aan Museum Broeker Veiling nog € 574.500.--.dat
gereserveerd is voor het naastgelegen project Rijk der duizend eilanden. De bijdrage wordt
verleend als tekortsubsidie met een maximaal voorschot van 80%.
4. Proces en procedure
Tot voorschotverlening wordt overgegaan wanneer voor het project de financiële dekking
rond is, gegund is en de benodigde vergunningen zijn verleend.
5. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit
Nr.
Provinciale staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 9 januari 2006;

besluiten:
1a.

1b.

1c

Een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 1.400.000,- ten behoeve van
een subsidie aan de Stichting Museum Broeker Veiling in Langedijk voor
uitbreiding van het Museum Broeker Veiling;
De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve UNA, budget Programma Sociaal Culturele
Infrastructuur.
Het onder 1a genoemde besluit te heroverwegen wanneer voor 1 juli 2007 de
financiële dekking van het project nog niet rond blijkt te zijn en bovendien bij
onvoldoende financiële dekking eveneens voor 1 oktober 2007 geen
overeenstemming is bereikt met de provincie over een aangepast plan dat
uiterlijk 1 januari 2008 moet worden gegund.

Haarlem,
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