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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de

1327908/1355798

Uw kenmerk

actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
- Het publieksplan ‘De gezichten van Noord-Holland’ van het Frans Hals
Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor te dragen
voor de landelijke Basisinfrastructuur (BIS).
Toelichting
De minister van OCW heeft elke provincie gevraagd om één museum
voor te dragen voor subsidiering in het kader van de basisinfrastructuur
2021 - 2024. Gedeputeerde Staten hebben op 1 7 december 201 9
besloten hiervoor een uitvraag te doen onder de Noord-Hollandse
musea die in aanmerking komen en de ingediende plannen te laten
beoordelen door een deskundige jury. Met onze brief met kenmerk
1 327908/1 32791 0 hebben wij u geïnformeerd over deze procedure.
Er zijn 6 plannen ontvangen van musea die voldeden aan de
instapvoorwaarden: een gemeentelijke collectie van (inter-) nationaal
belang en tenminste 30.000 bezoekers per jaar.
In willekeurige volgorde:
•

Stedelijk Museum Amsterdam

•

Singer Museum Laren

•

WestFries Museum

•

Stedelijk Museum Alkmaar

•

Frans Hals Museum (in combinatie met Amsterdam Museum)

•

Zaans Museum
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Advies jury
De jury is op 14 januari bijeen geweest en bestond uit:
Fokelien Renekens

gepensioneerd museumdirecteur

Harry Tupan

algemeen directeur Drents Museum

Jasper Visser

cultureel ondernemer & senior partner

VISSCH+STAM
De juryleden hebben allen hun sporen verdiend in de landelijke
museumwereld en zijn met name deskundig op het gebied van het
aantrekken van nieuwe publieksgroepen.
De jury heeft de plannen beoordeeld op de volgende criteria:
•

Algemene kwaliteit van het plan (volledigheid en duidelijkheid)

•

Vernieuwing en experiment (presentatie, doelgroepen en
publieksaanpak)

•

Continuïteit (professionaliteit en slagkracht aanvrager)

•

Kennisdeling en inbedding

•

Bovenlokale samenwerking en spreiding van aanbod en
bezoekers

Op basis van de criteria heeft de jury geadviseerd het Frans Hals
Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor te dragen
voor de landelijke Basisinfrastructuur. De jury is van oordeel dat de
gehele provincie gebaat is bij de uitwerking van dit plan, zeker als er
intensief en structureel wordt ingezet op kennisdeling. Met de
combinatie van de collecties, expertises, netwerken en het
publieksbereik van deze twee musea kunnen er grote stappen worden
gezet waar uiteindelijk het museale veld in Noord-Holland én de rest
van Nederland van profiteert. Voor het volledige advies van de jury
wordt verwezen naar de bijlage.
Op basis van het advies van de jury hebben wij besloten het plan van
Frans Hals Museum en Amsterdam Museum voor te dragen.
Deze musea zullen het plan uitwerken en uiterlijk 28 februari indienen
bij het Ministerie van OCW.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Bijlage: - advies jury

R.M. Bergkamp
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