
Schriftelijke vragen (art. 39.RvO) 
      
 
 
 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
 
Datum: 26 maart 2021 
Van: 
 
Onderwerp: 

Marilyn A-Kum PvdA, Gerhard Bos CDA, Charlotte de Roo GroenLinks, Céline 
Blom D66, Wouter Kamp ChristenUnie, Lester van der Pluijm PvdD, 
Steun aan de drie grote Gelderse WO2 musea 
 

    

 
 
 
Inleiding 
Gelderland beschikt over drie landelijk toonaangevende musea als het gaat om het levend houden 
van het verhaal va de Tweede Wereldoorlog: Airborne museum at Hartenstein, Nationaal 
Onderduikmuseum Aalten en het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. (ook genoemd in het 
beleidsprogramma “Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”) Hartenstein en het Vrijheidsmuseum zijn 
recent  met een financiële bijdrage van onder andere de Provincie Gelderland aanzienlijk vernieuwd. 
Vanwege COVID-19 zijn de deuren niet alleen gesloten geweest in een groot deel van 2020, maar ook 
in 2021 zijn de deuren tot op heden gesloten gebleven 

De drie musea zijn in de kern financieel gezond en niet afhankelijk van een structurele subsidie van 
overheden. Ons bereiken echter signalen dat door het noodgedwongen gesloten houden van de 
deuren de (bezoekers)inkomsten dramatisch zijn gedaald. En ook in 2021 zijn de inkomsten tot nu 
toe tot een minimum beperkt. 

In 2020 heeft de provincie Gelderland aan de drie musea noodsteun toegekend om zo 2020 te 
kunnen overbruggen, dit in de impliciete verwachting dat in 2021 de deuren weer open zouden 
kunnen gaan en de bezoeker de weg terug weet te vinden. Nu de impact van COVID-19 echter 
heviger is, en ook langer duurt dan toen gedacht, vernemen wij uit het veld van de musea dat deze 
drie musea op korte termijn te maken krijgen met een aanzienlijk liquiditeitstekort waardoor het 
gevaar bestaat dat zij hun deuren permanent moeten sluiten.  

Vragen 

1. Is het college van GS het met ons eens dat Airborne museum at Hartenstein, Nationaal 
Onderduikmuseum Aalten en Vrijheidsmuseum Groesbeek,  een wezenlijk onderdeel vormen van 
de WO2-herinneringsinfrastructuur in Gelderland? 
 

2. Is het college van GS bekend met de penibele financiële situatie van de drie genoemde oorlogs- 
en verzetsmusea in Gelderland? 

 
3. Hebben de gemeenten Renkum, Berg en Dal en Aalten de bereidheid getoond om ook een 

bijdrage te leveren aan het wegwerken van een liquiditeitstekort bij de drie musea. (temeer daar 



door het Rijk in het najaar 2020 aan gemeenten extra middelen zijn toegekend teneinde de 
cultuursector te redden.)  

 

4. Is het college van GS voornemens om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van de penibele financiële situatie bij deze drie instellingen, om zo te voorkomen dat deze drie 
musea hun deuren voorgoed moeten sluiten? 


