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Aan de gemeentebesturen in Fryslân. 

Leeuwarden, 1 december 2022 

Geacht college, 

Hierbij vraagt de Museumfederatie Friesland uw aandacht voor het volgende. Van verschillende 

kanten worden wij benaderd door aangesloten musea die geconfronteerd worden met ernstige 

problemen en die hun toekomst bedreigd zien.  

Corona heeft een zware wissel getrokken op de museale sector. Het aantal bezoekers is bij de meeste 

musea flink teruggelopen, waarbij herstel nog niet is gerealiseerd. Elk museum heeft een eigen 

toegewijd vrijwilligerscorps waarvan als gevolge van de lockdowns ook een gedeelte is vertrokken.  

Vanuit deze niet optimale situatie worden de musea nu geconfronteerd met de gevolgen van de 

energiecrisis en de stijgende prijzen als gevolg van inflatie.  

Veel aangesloten musea zijn gehuisvest in historische gebouwen, niet zelden rijks- of gemeentelijke 

monumenten. Gebouwen die niet altijd een uitgekiend energiegebruik mogelijk maken, waarbij er in 

termen van collectiebeheer ook voor moet worden gewaakt dat ondoordacht besparen van energie 

niet leidt tot beschadiging, of zelfs verlies, van objecten uit de collectie. Op dit moment loopt er bij ons 

een project waarbij musea ondersteuning kunnen krijgen bij het maken van duurzaamheidsplannen. 

Hier is veel animo voor. De realisatie van deze plannen is echter op korte termijn niet mogelijk.  

De komende periode wordt bovendien een forse loonstijging verwacht, waar ook de meeste musea de 

gevolgen van zullen merken.  

Wij willen middels deze brief pleiten voor een actieve gemeentelijke aanpak. Wat houdt dat in? 

• Ga in gesprek met de musea in uw gemeente en kijk waar u als gemeente de musea kunt 

ondersteunen; 

• Bekijk of de huur van gemeentelijke gebouwen waarin musea gehuisvest zijn bevroren of 

verlaagd kan worden; 

• Indexeer zo reëel mogelijk de subsidies en voer indexaties zo snel mogelijk door;  

• Bekijk of er naast eventuele bestaande geldstromen een éénmalige vergoeding voor 

energie-/inflatieschade kan worden toegekend; 

• Ondersteun – evt. samen met de toeristische organisaties in uw gemeente – de musea bij het 

aantrekken van meer bezoekers en zakelijke huurders.  

Natuurlijk zijn er gemeenten die zich al actief opstellen, maar wij geven graag de mogelijkheden weer 

om de musea te ondersteunen. Wij realiseren ons ten volle dat een verzoek als dit niet gebruikelijk is. 

De afgelopen jaren zijn echter voor onze sector absoluut niet positief geweest terwijl de volgende 

crisissen zich inmiddels hebben aangediend. Dit moet u ook zorgen baren. Een museum dat de deuren 

moet sluiten en is verdwenen,  
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komt nooit terug. Er liggen zeker kansen voor de toekomst bijvoorbeeld met het toenemende 

toerisme, maar die kansen moeten wel gegrepen kunnen worden. Wij achten het de moeite waard om 

samen met u de handen aan de ploeg te slaan. 

 

Hoogachtend, 

Mirjam Pragt,  

 

Directeur Museumfederatie Fryslân          

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 

E: secretariaat@museumfederatiefryslan.nl 

T: 058 - 213 91 85, 06 – 23 64 23 48 (Mirjam Pragt)  

W: www.museum.frl en www.museumfederatiefryslan.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Museumfederatie Fryslân behartigt de belangen van 70 aangesloten musea. Advisering en 

deskundigheidsbevordering vormen belangrijke onderdelen van de dienstverlening aan onze leden.    

 


