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Nota antwoorden op de vragen van het lid Werner (CDA)  

over het bericht 'Groot deel van de musea in de rode 

cijfers' (2022Z16917).  
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Aanleiding 

Het lid Werner (CDA) heeft Kamervragen ingediend over het nieuwsbericht van 

NRC dat een groot deel van de musea in de rode cijfers staat. Daarnaast stelt zij 

vragen over de stijgende energiekosten en eventuele ondersteuning voor musea. 

Geadviseerd besluit 

Wij adviseren u akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen. Door 

ondertekening worden deze verzonden aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 

• De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in NRC, 11 

september 2022, https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/11/groot-deel-van-

de-musea-in-de-rode-cijfers-a4141550. 

• De vragen hebben met name betrekking op de door de Museumvereniging 

gepubliceerde Museumcijfers over 2021. Daarnaast worden er vragen 

gesteld over noodsteun ten behoeve van wegvallende publieksinkomsten, 

de besteding daarvan door gemeenten, de stijgende energiekosten en 

mogelijke ondersteuning van musea voor de stijgende energiekosten. 

Toelichting 

• In het artikel van NRC wordt benoemd dat 43% van de musea in de rode 

cijfers zit. 

• Het gaat in dit geval vooral om gemeentelijke musea, waar u geen directe 

subsidierelatie mee heeft. Deze musea waren voor het ontvangen van 

noodsteun afhankelijk van hoeveel steun gemeenten doorgaven aan de 

musea. 

• Op dit moment is nog niet duidelijk in welke mate gemeenten dit hebben 

gedaan. Hierover zult u in november cijfers ontvangen van het CBS. 

• Over de mogelijke ondersteuning van musea voor de stijgende 

energiekosten kunt u op dit moment nog niets zeggen. Dit wordt 

meegenomen in de beantwoording van de motie van leden Paternotte, 

Kuiken en Klaver. In deze motie wordt het kabinet verzocht om bij de 

zoektocht naar oplossingen voor energie-intensieve MKB ook te kijken 

naar gerichte ondersteuning van scholen en culturele instellingen en te 

kijken of gemeenten daarbij een rol kunnen spelen. 
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