
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
          subsidie@cultuurnotagroningen.nl 
 
 
Datum  : 16 juni 2020  Onderwerp  : verzoek aanpassing advies 
Briefnummer : 2020.037  Behandeld door : Roeli Broekhuis 
 
Geacht College, 
 
Met belangstelling hebben wij het advies van de Kunstraad gelezen dat werd uitgebracht 
over de komende Cultuurnota. Zoals de Kunstraad zelf al schrijft in het voorwoord is dit 
advies niet alleen een goed instrument voor de provincie maar is het ook zeer geschikt voor 
zelfevaluatie door de kritische blik van een deskundige buitenstaander. Op deze manier 
willen wij dit advies ook gebruiken. Toch hebben wij behoefte om u te vragen: 

1 het advies voor onze organisatie bij te stellen waar wij denken dat de analyse van de 

Kunstraad niet klopt. Dat betreft het oordeel over onze bedrijfsvoering.  

2 de interpretatie van de Kunstraad wat betreft de taken van een steunfunctie voor 

musea, molens, orgels en archeologie te toetsen aan de provinciale opdracht die 

Erfgoedpartners tot 2020 in de provincie Groningen heeft en waarop zij wordt 

afgerekend 

Daarnaast geven wij graag een toelichting op onze manier van werken omdat we er ten 
onrechte van uit zijn gegaan dat die bij de Kunstraad bekend was.  
 
Ad 1 
In het advies wordt de bedrijfsvoering van Erfgoedpartners als onvoldoende beoordeeld. Dit 
is mede gebaseerd op de geringe financiële buffer, die is ontstaan als gevolg van een 
arbeidsconflict met een medewerker. De rechter heeft Erfgoedpartners geheel in het gelijk 
gesteld, maar desondanks was de financiële schade € 60.000,- waardoor de algemene 
reserve is opgebruikt. Deze toelichting is zowel bij de Jaarrekening gegeven als in het 
inhoudelijk Jaarverslag. Naar onze mening is de bedrijfsvoering goed, maar is de financiële 
buffer die wij hadden, gebruikt voor verplichtingen die voortvloeiden uit het arbeidsconflict. 
Het spreekt voor zich dat die buffer weer moet worden aangevuld en dat is in 2019 ook weer 
gebeurd.  Wij vragen u dit deel van het advies opnieuw te laten verwoorden, ook omdat de 
in dit advies genoemde suggestie om de administratieve ondersteuning bij Biblionet of K&C 
te beleggen een verkeerd beeld geeft. Deze situatie is immers niet ontstaan door 
administratieve onkunde.  
 



Ad 2 
Het valt ons op dat er een verschil zit tussen de opdracht die Erfgoedpartners tot nu toe van 
de Provincie heeft gekregen en de adviezen die de Kunstraad geeft. 
Zo vraagt De Kunstraad aan Erfgoedpartners om vanuit een lange termijn visie een bijdrage 
te leveren aan behoud, beheer en zichtbaarheid van erfgoed in Groningen op de lange 
termijn, ook in relatie tot het aardgasdossier. Hier kan Erfgoedpartners zeker een bijdrage 
aan leveren, niet alleen incidenteel, maar ook structureel. Dat betekent echter wel een 
herschikking van steunfunctietaken met Libau en een verhoging van de subsidie of een 
vermindering van andere taken. Wij kunnen ons voorstellen dat de Kunstraad deze 
opmerking bewerkt tot een advies aan de provincie.   
De Kunstraad verwacht ook een minder operationeel gedreven inzet. Dit is voor 
Erfgoedpartners moeilijk te realiseren als de opdracht van de provincie tot nu toe wel op het 
operationele vlak heeft gelegen. Het ligt voor de hand om deze opmerking aan ons adres te 
bewerken tot een advies aan de provincie en het advies over Erfgoedpartners op dit punt 
aan te passen.  
Daarnaast verwacht de Kunstraad ook een visie ten aanzien van mogelijkheden op 
toeristisch gebied. Die visie heeft Erfgoedpartners bewust niet uitgewerkt omdat er een 
blokkade ligt op werkzaamheden voor toerisme die vanuit cultuurgeld worden betaald. Ook 
op dit onderdeel willen wij u vragen dit advies aan te laten passen.  
De Kunstraad maakt een opmerking over educatieve programma’s voor groen erfgoed. Het 
is niet de bedoeling dat Erfgoedpartners die ontwikkelt en wij denken dat de Kunstraad de 
aanvraag hierin verkeerd heeft geïnterpreteerd. Wat wel de bedoeling is, is om samen met 
organisaties voor Groen erfgoed, dus ook met Groninger Landschap, publieksbijeenkomsten 
te beleggen om het bredere publiek te informeren over de aanwezigheid en het belang van 
groen erfgoed. Wij verzoeken u daarom om deze passage uit het advies te laten schrappen. 
 
Manier van werken 
Erfgoedpartners werkt vanuit de visie dat een steuninstelling tweedelijns werkt met een 
toegevoegde waarde voor de gehele sector. Twaalf keer per jaar organiseert 
Erfgoedpartners platformbijeenkomsten om de ‘vraag op te halen’ en om af te stemmen 
welke activiteiten moeten worden ondernomen. Ook worden de platforms gebruikt om na 
te denken over toekomstig beleid, zoals inclusiviteit en fysieke toegankelijkheid. Tijdens de 
platforms wordt ook duidelijk welke behoefte er is aan cursussen. Zo is er een continue 
proces van monitoring, ophalen van de vraag en evaluatie. De wensen van de organisaties 
waarvoor wij werken en hun mogelijkheden bepalen de grenzen van de innovatie die 
Erfgoedpartners kan inzetten.   
Zoals u heeft gelezen wijken de adviezen van de Kunstraad nogal af van de opdracht die 
Erfgoedpartners van de provincie heeft gekregen. Een gesprek hierover met u en de 
Kunstraad kan in onze ogen een positieve bijdrage leveren om een goed en feitelijk juist 
rapport op te leveren. Erfgoedpartners kijkt uit naar uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Roeli Broekhuis, directeur 
Erik triemstra, voorzitter 


