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Geachte heer Thijssen, heer Deryckere,

Uw kenmerk

Contactpersoon

J.A. (Joost) Findhammer
Telefoon

(06) 52 79 41 12

Bij brief van 13 mei 2020, ingekomen op 13 mei 2020, heeft u namens de
CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Email

jfindhammer@brabant.nl
Bijlage(n)

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met de brief die de gemeente Boxmeer recent aan het
college van Gedeputeerde Staten heeft gestuurd over de financiële zorgen
van het Nationaal Oorlogs-en Verzetsmuseum in Overloon, beter bekend als
Oorlogsmuseum Overloon, als gevolg van de coronacrisis?
Antwoord: Ja, daar zijn wij mee bekend.

2. Wat is uw reactie op deze brief?
Wij delen de zorg van de gemeente over de financiële problemen van
Oorlogsmuseum Overloon als gevolg van de coronacrisis. Wij herkennen ons
echter niet in de bewering dat wij Oorlogsmuseum Overloon niet als een
belangrijk museum voor Brabant zien. Zie hiervoor ook het antwoord onder
vraag 3.

3. Bent u het met het CDA eens dat Oorlogsmuseum Overloon, als belevingsen erfgoedmuseum, van grote betekenis is voor o.a. het dorp Overloon, het
Land van Cuijk en de provincie Noord-Brabant, wat in dit jaar van 75 jaar
vrijheid, en bij het 75-jarig bestaan van het museum in 2021, extra tot
uitdrukking komt?

-

Antwoord: Ja. Het Oorlogsmuseum bestaat sinds 1946 en was het eerste
museum in West-Europa dat zich richtte op de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks
trekt het ongeveer honderd- tot honderdtwintigduizend bezoekers en het
Oorlogsmuseum Overloon behoort samen met het Anne Frank Huis en Kamp
Westerbork tot de drie best bezochte Oorlogs- en herinneringsmusea van
Nederland. Het Oorlogsmuseum Overloon is, vanwege de historische plek die
het inneemt in de Liberation Route Europe, de slagvelden van Operatie
Market Garden, de relatie met de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn
(Limburg) en de gunstige ligging t.o.v. Duitsland, de geijkte plek om Tweede
Wereldoorlog erfgoed in Brabant voor het nageslacht te behouden, ten toon
te stellen en te ontwikkelen. Het is daarom een belangrijke plek voor het dorp
Overloon, het land van Cuijk en voor onze provincie.
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In 2014 (n.a.v. de aangenomen motie M4 ‘Oorlogsmuseum Overloon
verdient onze steun’, PS 14 november 2014) zijn wij al met het
Oorlogsmuseum Overloon in overleg getreden over het masterplan ‘Oorlog
hoort in het museum’, waarin wordt voorgesteld om het Oorlogsmuseum te
transformeren tot een historisch verantwoorde, betekenis- en belevenisvolle
dag attractie waarbij participatie met vrijwilligers, bezoekers, erfgoedpartners
en andere instellingen uitgangspunt is. Dit heeft geleid tot een provinciale
investering van €1,7 miljoen in de afgelopen jaren voor de uitwerking van het
masterplan. Het project wordt in 2021, als het museum 75 jaar bestaat,
afgerond.
Daarnaast speelt Oorlogsmuseum Overloon een belangrijke rol in het
uitdragen van het verhaal van Bevochten Brabant in het algemeen en de
Tweede Wereldoorlog in Brabant in het bijzonder. Het museum maakt
onderdeel uit van het samenwerkingsverband van oorlogsmusea,
herinneringscentra en diverse andere organisaties in Brabant (Crossroads
Brabant 40-45), die in 2019 en 2020 met vele lokale, regionale, nationale en
internationale partners aandacht hebben besteed aan 75 jaar vrijheid. Dit
doen zij met het programma Brabant Remembers, met als doel de impact van
de Tweede Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en
zo ook de jongere generaties te bereiken.

4. Acht u de situatie waarin Oorlogsmuseum Overloon zich momenteel
bevindt exemplarisch voor die van veel andere kleine en (middel)grote musea
in Brabant? Indien ja, welke signalen hebt u?
Antwoord: Ja. Naar aanleiding van de middelen die het ministerie OCW
beschikbaar stelt als noodfonds voor de cultuursector, is er ambtelijk een
consultatie geweest bij de Brabantse gemeenten naar de vitale regionale
infrastructuur. Met name de middelgrote musea zijn door gemeenten
aangedragen als onderdeel van de vitale infrastructuur. Ook deze musea
hebben aangegeven dat er financiële problemen zijn door het wegvallen van
inkomsten uit horeca, openingen en toegangskaarten.
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5. Kunt u op een rijtje zetten voor welke steunmaatregelen Oorlogsmuseum
Overloon, maar ook andere Brabantse musea, op dit moment in aanmerking
zou kunnen komen? Bijvoorbeeld de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW), voor musea met personeel in loondienst en
tenminste 20% omzetverlies.

Datum

8 juni 2020
Ons kenmerk

C2263955/4701409

Antwoord: Ja, musea kunnen voor de volgende maatregelen in aanmerking
komen:
 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
(NOW), waar (culturele) ondernemers tot maximaal 90% van hun
loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet
te verliezen over 3 maanden door de coronacrisis;
 Diverse belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers;
 De gepresenteerde aanvullende ondersteuning voor de culturele
sector vanuit de Rijksoverheid.

6. Wanneer is het op 1 mei jl. aangekondigde plan, onderdeel van het
Brabantse culturele steunpakket, dat onderbouwt welke culturele instellingen in
Brabant voor hulp in aanmerking kunnen komen gereed? Is hier nog steeds
een bedrag van € 8 miljoen mee gemoeid, waarvan € 4 miljoen wordt
opgebracht door de provincie Noord-Brabant en BrabantStad en € 4 miljoen
door het Rijk?
Antwoord: De verwachting is dat het ministerie van OCenW de mogelijkheid
om aan te vragen op korte termijn zal openstellen. De middelen vanuit
provincie Noord-Brabant staan als matching hiervoor gereserveerd.

7. Kunt u herbevestigen dat dit provinciale geld ook buiten de grote Brabantse
steden zal worden ingezet?
Antwoord: Ja. Zoals eerder vermeld in de Statenmededeling van 28 april
2020 is de provinciale bijdrage van €2 miljoen in belangrijke mate voor
ondersteuning van de vitale regionale infrastructuur buiten de B5. Hierbij
zullen wij ook van gemeenten een bijdrage vragen om te co-financieren.

8. Bent u bekend met de aangenomen motie-Von Martels/Schonis , die de
regering verzoekt om, in samenwerking met andere overheden, musea en
andere culturele instellingen, te laten onderzoeken wat nodig is om de
(naams)bekendheid van middelgrote en kleinere musea en andere culturele
instellingen in Nederland te vergroten bij de buitenlandse toeristen, met name
die uit de ons omringende landen en in de grensregio's, waar kansen liggen
op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen
musea/instellingen en andere dag attracties?
Antwoord: Ja daar zijn wij mee bekend.

9. Deelt u de mening van het CDA dat de uitvoering van deze motie door de
coronacrisis alleen maar belangrijker is geworden, bijvoorbeeld als het gaat
om publieksbereik in de 1,5 meter-samenleving en het aanjagen van
(binnenlands) toerisme op het moment dat de coronamaatregelen dat weer
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mogelijk maken? Indien ja, wilt u deze motie betrekken bij uw huidige en
toekomstige beleid?

Datum

Antwoord: Ja wij delen uw mening. Echter ons huidige beleid kent geen
specifiek beleid voor musea en dus kunnen wij deze motie niet daarbij
betrekken. In geval van specifieke situaties kan deze motie zeker betrokken
worden.
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10. Bent u op dit moment met Oorlogsmuseum Overloon en andere Brabantse
musea in gesprek? Indien niet, wilt u dit initiëren? Indien ja, wilt u die
gesprekken periodiek voortzetten teneinde de Brabantse musea goed te
kunnen vertegenwoordigen in Den Haag?
Antwoord: Ja. In het kader van onze subsidierelatie met betrekking tot de
renovatie van het museum zijn wij periodiek met het Oorlogsmuseum
Overloon in gesprek. De gevolgen van de coronacrisis hebben in die
gesprekken ook onze aandacht. Daarnaast hebben we een relatie met het
Noord-Brabants Museum. Tot slot onderhouden we, ook al hebben we geen
specifiek beleid voor musea, contact met een aantal middelgrote musea
omdat zij bijdragen aan het vertellen van de verhalen van Brabant en hiermee
aansluiten bij ons erfgoedbeleid.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 2 juni 2020 genomen
besluit, namens deze,

A. Doedens
Programmamanager Cultuur, Sport en Erfgoed
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