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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 29 maart 2006, nr. 2006-17647, tot
bekendmaking van de Deelverordening museumondersteuning Noord-Holland 2006

d
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 27 maart 2006, onder nr. 14, het
volgende besluit hebben genomen:

e

Provinciale Staten van Noord-Holland;
f
overwegende dat in de Cultuurnota 2005-2008 het
accent meer is komen te liggen op cultuureducatie en
–participatie dan voorheen, en dat dit moet leiden tot
onder meer aanpassingen in de subsidiëring van
museumondersteuning;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening museumondersteuning NoordHolland 2006
Artikel 1 begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
algemene subsidieverordening: de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998;
adviescommissie: de Adviescommissie musea die
b
aan gedeputeerde staten een oordeel uitbrengt
over de inhoudelijke kwaliteit van een in een
subsidieaanvraag omschreven project of activiteit;
c
museum: een rechtspersoon zonder winstoogmerk
die in dienst van de samenleving staat en gericht
is op haar ontwikkeling, openbaar toegankelijk is,
en de materiële en immateriële getuigenissen van
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de mensen en hun omgeving verwerft, behoudt,
wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en
hierover informatie geeft voor doeleinden van
studie, educatie en genoegen;
museumregister: het door de Stichting Het
Nederlands Museumregister bijgehouden register
van musea die voldoen aan de basiseisen die
door deze Stichting zijn opgesteld;
restauratie: het geheel van maatregelen,
handelingen en het daaraan voorafgaand onderzoek om geheel of gedeeltelijk beschadigde voorwerpen in een van tevoren gedefinieerde toestand
terug te brengen;
actieve conservering: het nemen van maatregelen
en handelingen die erop gericht zijn de toestand
van achteruitgang te consolideren of verwacht
verval actief tegen te gaan.

Artikel 2 doelgroep
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan:
a
musea die in Noord-Holland buiten de gemeente
Amsterdam zijn gevestigd; en
1 voorlopig of definitief in het museumregister
zijn opgenomen, of
2 in het proces zitten om binnen twee jaar te
kunnen voldoen aan de vereisten van het
museumregister;
b
niet op winst gerichte rechtspersonen die zich
met projecten richten op kwaliteitsverbetering
van de musea bedoeld onder a en op samenwerking van die musea met andere sectoren.
Artikel 3 subsidiecriteria
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de naar
het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke
kosten van activiteiten of projecten die zijn gericht op:
a
verbreding of verdieping van de publieke belangstelling voor het museum of musea in het
algemeen;
b
het bevorderen van de ontwikkeling van
methodes om gerichte groepen bezoekers, met
name jongeren en personen die onderwijs volgen,
op een geëigende en voor het museum specifieke
wijze, over het museum(bezit) en de sociale
context te informeren;

c

d
e
f
g

h
i

het bevorderen van museumbezoek op basis van
de eigen museale capaciteiten, waarbij met name
aandacht wordt besteed aan het verwerven van
nieuwe publieksgroepen en het consolideren van
bestaand publiek;
onderzoek naar en verbetering van het eigen
museale profiel;
verbetering van de vaste presentatie;
de instandhouding en verbetering van de beheeren behoudscondities voor de eigen objecten;
bevordering van de veiligheid van de eigen
museale objecten door middel van brand- en
inbraakpreventie en calamiteitenbestrijding;
nieuwe vormen van samenwerking van musea; of
registratie van de eigen collectie, voorzover dit
bijdraagt aan de publiekgerichte taken van het
museum.

Artikel 4 weigeringsgronden
lid 1
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien de
activiteit of het project:
a
reeds is begonnen voor of tijdens de aanvraag om
subsidie; of
b
uitsluitend is gericht op het onderwijs.
lid 2
De subsidie wordt voorts geweigerd indien de adviescommissie een negatief advies uitbrengt over de
inhoudelijke kwaliteit van een in de subsidieaanvraag
omschreven project of activiteit.
Artikel 5 aanvraag
lid 1
De aanvraag bedoeld in artikel 10, lid 1 van de
algemene subsidieverordening wordt gedaan door
middel van een bij gedeputeerde staten verkrijgbaar
formulier.
lid 2
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de algemene
subsidieverordening wordt een aanvraag ingediend:
a
vóór 1 oktober wanneer een project of activiteit
zal plaats vinden of starten in de eerste helft van
het volgend kalenderjaar;
b
vóór 1 april wanneer een project of activiteit zal
plaatsvinden of starten in de tweede helft van
hetzelfde kalenderjaar.
lid 3
In afwijking van het bepaalde in lid 2 onder b wordt
een aanvraag ingediend vóór 1 mei 2006 wanneer het
project of de activiteit zal plaatsvinden of starten in de
tweede helft van 2006.
lid 4
Alle aanvragen die tijdig zijn ingekomen, afkomstig zijn
van een van de doelgroepen genoemd in artikel 2, en
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niet worden geweigerd op grond van artikel 4, worden
aan de adviescommissie voorgelegd.
Artikel 6 verdeling van het subsidieplafond
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen
waarover de adviescommissie positief heeft geadviseerd op een prioriteitenlijst, waarbij, in aflopende
volgorde, voorkeur wordt gegeven aan:
a
een aanvraag van samenwerkende musea;
b
activiteiten of projecten gericht op bevordering
van cultuureducatie en -participatie;
c
activiteiten of projecten die zichtbaar zijn voor
het publiek;
d
activiteiten of projecten van musea die uniek zijn
in de provincie;
e
activiteiten of projecten waarin samengewerkt
wordt met instellingen buiten de museale sfeer.
Artikel 7 vorm van de subsidie
Een subsidie op grond van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt, indien de subsidie meer dan
€ 5.000,– bedraagt, verstrekt in de vorm van een tekortsubsidie.
Artikel 8 kosten die niet voor subsidie in aanmerking
komen
Voor een subsidie komen niet in aanmerking de kosten
van:
a
instandhouding van het gebouw waarin het
museum is gevestigd;
b
inrichting, bouw en verbouw van het gebouw
waarin het museum is gevestigd;
c
organisatie of personeel van het museum tenzij
het tijdelijk aangetrokken externe deskundigen
betreft;
d
voorzieningen voor persoonlijke (brand)veiligheid;
e
aankoop van of handel in objecten;
f
tijdelijke tentoonstellingen;
g
het (laten) schrijven of vervaardigen van drukwerk, multimediale of elektronische publicaties;
h
restauratie;
i
actieve conservering.
Artikel 9 berekening van de subsidie
lid 1
De subsidie bedraagt:
a
voor publiekgerichte investeringen, activiteiten of
projecten: 75% van de door gedeputeerde staten
noodzakelijk geachte kosten;
b
voor investeringen, activiteiten of projecten
gericht op collectie- of museumbeheer: 50% van
de door gedeputeerde staten noodzakelijk
geachte kosten;
c
voor het tijdelijk aantrekken van externe deskundigen voor activiteiten of projecten: 90% van
de door gedeputeerde staten noodzakelijk
geachte kosten.
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lid 2
De in lid 1, onder a en b bedoelde subsidie bedraagt
maximaal:
a
voor 6 samenwerkende musea gezamenlijk
€ 100.000,–;
b
voor 2 tot 5 samenwerkende musea gezamenlijk
€ 75.000,–;
voor een enkel museum € 40.000,–
c

Haarlem, 27 maart 2006.
Provinciale Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.
lid 3
De in lid 1, onder c bedoelde subsidie bedraagt
maximaal:
a
voor 5 of meer samenwerkende musea
gezamenlijk € 50.000,–;
voor een enkel museum € 15.000,–
b
Artikel 10 beslistermijn
In afwijking van artikel 11 van de algemene subsidieverordening beslissen gedeputeerde staten op de aanvragen bedoeld in artikel 6 binnen 16 weken na sluiting
van de indieningtermijnen bedoeld in artikel 5 lid 2 en
lid 3.
Artikel 11 hardheidsclausule
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 12 inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag volgend
op die van na publicatie in het Provinciaal Blad.
Artikel 13 citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening museumondersteuning NoordHolland 2006.
Artikel 15 horizonbepaling
Deze verordening vervalt op 1 oktober 2008.

Directie/sector: BEL/CC
Contactpersoon: E. ten Brummelhuis (tel. 023-5143629)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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Uitgegeven op 10 april 2006.

De provinciesecretaris van Noord-Holland.
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