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1. Inleiding
Deze nota gaat over de musea en presentatieruimten in Veere en het deel van de collectie 
Veere dat in de musea tentoongesteld wordt. Dit is maar een deel van het culturele erfgoed van 
de gemeente Veere. Het culturele erfgoed van Veere omvat veel meer dan de musea en 
presentatieruimten die de geschiedenis van Veere vertellen. Ons cultureel erfgoed, ons DNA, 
vinden we ook terug in aardkunde, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed. Een 
samenhangende visie op dit complete erfgoed is gewenst. Ons dit realiserend, zoomen we in 
deze nota in op de musea en presentatieruimten. 
Museum beleid is een autonome bevoegdheid van gemeenten en kent geen wettelijk kader, 
zoals dat bij archeologie wel het geval is. 

1.1 Musea en presentatieruimten in Veere
Veere kent naar verhouding een zeer rijk museumbestand: één museum per ongeveer 3.500 
inwoners, in Zeeland is dat één museum per 7.500 inwoners tegen landelijk één museum per 
16.500 inwoners. 
In Veere zijn dat:
-Bunkermuseum in Zoutelande en omstreken
-Grote Kerk in Veere
-Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg
-Polderhuis in Westkapelle
-De Schotse Huizen in Veere
-Terra Maris, Oostkapelle
-De Vierschaar in Veere

Museum/ aantal bezoekers1 2009 2010 2011
Bunkermuseum + 20.000 + 20.000 + 20.000
Marie Tak van Poortvlietmuseum 8.740 12.620 9.951
Polderhuis 21.650 30.340 29.329
De Schotse Huizen 9.310 10.450 9.906
Terra Maris 27.730 31.420 34.438
De Vierschaar 10.010 10.490 8.330

De Grote Kerk is geen museum en daarom niet in de tellingen meegenomen. Het 
bunkermuseum is ook niet meegenomen in de trendrapportage. Het vermelde aantal is 
opgegeven door het museum.

Deze situatie is historisch gegroeid omdat de afzonderlijke voormalige gemeenten belang 
hechtten aan een plek waar hun geschiedenis toegankelijk is. Ook het toerisme speelt hierbij 
een belangrijke rol. Tegelijkertijd weten wij dat Veere zich deze rijkdom nooit zou kunnen 
permitteren zonder de inzet van de honderden vrijwilligers in onze gemeente die zich dagelijks 
inzetten voor het beheren van musea.  

Dat blijkt ook uit onderstaand overzicht2 waarin het totale bestedingsbedrag aan musea per 
gemeente en het bedrag per inwoner is weergegeven. Onze bijdrage per inwoner ligt onder het 
Zeeuwse gemiddelde.
                                          
1 Trendrapportage Hogeschool Zeeland
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Gemeente Totaalbedrag 2011 Aantal inwoners 
per 1-1-2010

Bedrag per inwoner

Borsele 143.182 22.618 €       6,33
Goes 302.238 36.605 €       8,26
Hulst 10.980 27.860 €       0,39
Kapelle 108.350 12.402 €       8,74
Middelburg 252.199 47.997 €       5,25
Noord-Beveland 20.000 7.397 €       2,70
Reimerswaal 14.378 21.476 €       0,67
Schouwen-Duiveland 466.500 34.118 €    13,67
Sluis 104.500 24.089 €       4,34
Terneuzen 165.380 54.878 €       3,01
Tholen 60.000 25.410 €       2,36
Veere 82.830 21.914 €       3,78
Vlissingen 437.489 44.645 €       9,80

In het totaalbedrag van Veere zijn de kosten voor de Grote Kerk niet opgenomen. In hoofdstuk 
6 wordt verder ingegaan op het financieel kader. 

1.2 Uitgangspunten en conclusies start/kadernotitie 
In de start/kadernotitie die door de gemeenteraad is vastgesteld in maart van dit jaar zijn de 
volgende uitgangpunten en conclusies benoemd.
1. Om kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren zetten we in op ombuiging van
structurele naar investeringssubsidies. Musea en presentatieruimten in Veere worden een soort
kunst/cultureel erfgoed bedrijven.
2. Investeringen komen voor subsidiëring in aanmerking als ze gericht zijn op
kwaliteitsverbetering van de presentatieruimten. Het is daarvoor niet beslist noodzakelijk dat
het museum is opgenomen in het museumregister maar wel een aanbeveling.
Deze manier van subsidiëren past bij de werkwijze en visie van Veere en de Veerse musea.
3. Onderlinge samenwerking kan het museumproduct versterken. Er liggen ook kansen in 
samenwerking met andere Walcherse en Zeeuwse musea. 
4. Het aantal musea in Veere is voldoende en wordt niet uitgebreid. Nieuwe initiatieven
komen in de komende periode niet voor subsidiëring in aanmerking.
5. Musea zijn er voor inwoners en toeristen en spelen een belangrijke rol ter versterking van 
het toeristisch product. Geïntegreerde en samenhangende aanpak met andere beleidsterreinen 
en projecten is noodzakelijk.
6. Er liggen kansen om gebruik te maken van Publiek Private Samenwerking.

In deze nota worden deze punten verder uitgewerkt. Ook is het meeste recente beleid op het 
gebied van cultureel erfgoed en musea op rijks - en provinciaal niveau benoemd. (hoofdstuk 2)
In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen benoemd en uitgewerkt. Hoofdstuk 4 gaat over de 
instrumenten die wij gaan inzetten om de doelstellingen te bereiken en hoofdstuk 5 gaat over 
de rol van de musea hierbij. In hoofdstuk 6 wordt het financieel kader geschetst. Hoofdstuk 7 
geeft aan wanneer een evaluatie plaatsvindt en hoofdstuk 8 geeft een opsomming en planning 
in tijd van de uit deze nota voortkomende projecten en activiteiten. 

                                                                                                                                            
2 Cultuurmonitor 2011, Scoop
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2. Rijks- provinciaal beleid over musea

De discussie over het cultuurbeleid wordt op rijksniveau vooral bepaald door de economische 
situatie en de vergaande bezuinigingen. Wat de musea betreft hebben we vooral te maken met 
het beleid op het gebied van cultureel erfgoed. 
Het rijksbeleid op dit terrein is vooral gebiedsgericht zoals verwoord in 'Kiezen voor karakter, 
beleidsvisie erfgoed en ruimte'. Het gaat om de volgende prioriteiten:
 Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren.
 Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp.
 Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie.
 Wederopbouw: tonen van een tijdperk.

De provincie zal, zoals aangekondigd in haar nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2016, daar 
waar mogelijk bij aansluiten. Verder zal de provincie prioriteit geven aan het cultureel erfgoed, 
de grote festivals en cultuureducatie. Citaat: "Ons cultureel erfgoed vormt in zijn geheel de 
basis van wat Zeeland uniek en aantrekkelijk maakt. Het vertelt in landschapsvormen, 
archeologische vondsten, monumenten en verhalen het verhaal van wat Zeeland in de loop der 
tijd tot 'LAND IN ZEE!' heeft gemaakt." De provincie voert dit beleid uit samen met SCEZ in 
"Zeeuwse Ankers, naar een culturele biografie van Zeeland".  Zeeuwse Ankers is het verhaal 
van de kracht van Zeeland. Een van de elementen hierin is cultuur. 
De provincie ziet de Zeeuwse musea als een belangrijk onderdeel van de culturele 
infrastructuur van Zeeland. Zij hebben een grote rol in het bewaren en ontsluiten van het 
museale erfgoed van Zeeland. Zij dragen bij aan de cultuurtoeristische aantrekkelijkheid van 
Zeeland en de leefbaarheid van Zeeland. Daarnaast kunnen de musea als beheerders van 
museale collecties van (Zeeuws) (im)materieel erfgoed, een belangrijke bijdrage leveren aan de 
Culturele Biografie van Zeeland.
De samenwerking tussen de musea, maar ook met andere ‘natuurlijke partners’ op het terrein 
van het cultureel erfgoed waaronder in ieder geval de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
(SCEZ) en het Zeeuws Archief, zal moeten leiden tot meer effectiviteit en efficiency, zowel in 
menskracht als in middelen. Waarbij de taak van het consulentschap van SCEZ zich
concentreert op vier punten:
 medewerking van ten minste de provinciaal werkende(thema)musea verkrijgen bij de 

totstandkoming van de Culturele Biografie van Zeeland;
 samen met het Zeeuws Museum samenwerking met en tussen de op provinciaal niveau 

werkende (thema)musea realiseren;
 het in samenspraak met de gemeenten regionale museale samenwerkingsverbanden 

stimuleren;
 de profilering van de museumcollecties binnen één digitaal Zeelandmuseum versterken.

Wij zien goede kansen bij de uitvoering van de beleidsnota musea en presentatieruimten aan te 
sluiten bij het rijk- en provinciaal beleid.
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3. Beleidsdoelstellingen
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen uit de kadernota verder uitgewerkt.

3.1 Musea hebben mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren
Als middel schept cultuur economisch gezien werkgelegenheid, levert cultuur een belangrijke 
bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en versterkt cultuur het toeristisch aanbod en 
de promotie van Veere. Toerisme kan een belangrijke bijdrage leveren aan de inkomsten van 
de musea. Gemeentelijke regelgeving wordt ingezet om dit mogelijk te maken. Samenwerking 
met andere musea ligt voor de hand. 
Concrete doelstelling: sluitende begroting, zonder structurele bijdrage van de gemeente van 5 
van de 7 locaties voor 2017

3.2 Musea kunnen zich onderscheiden op basis van kwaliteit
Voor het voortbestaan van de musea moet er sprake zijn van vernieuwing en verbetering van 
de presentatieruimten. Toekomstige bezoekers zijn veeleisend en op zoek naar iets nieuws. De 
exploitatie in de toekomst is afhankelijk van het vermogen van musea om bij te blijven en te 
vernieuwen. Kwaliteitsverbetering kan niet tot stand komen zonder samenwerking met private 
organisaties en commerciële partners. 
Concrete doelstelling: bij 3 van de 7 locaties is een project, dat voldoet aan de daarvoor 
gestelde criteria, tot verbetering afgerond voor 2017.  

3.3 Musea positioneren zich als onderdeel van de samenleving
Musea leveren een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid doordat zij samenhang binnen en 
deelname aan de samenleving stimuleren. Met de musea willen wij afspraken maken welke 
positie het museum in de (directe) samenleving inneemt en welk soort museum het is. Omdat 
vrijwilligers zo belangrijk zijn bij onze musea vinden wij het belangrijk dat er voor elk museum 
voldoende draagvlak is binnen de gemeente. Het is niet zo eenvoudig hier een concrete 
doelstelling te noemen. Draagvlak wordt mede bepaald door o.a. de aard en omvang van de 
kern. Wij zien hier ook een relatie met het te vormen beleid voor de maatschappelijke 
voorzieningen/ accommodatiebeleid. Multifunctioneel gebruik van ruimten en activiteiten voor 
bepaalde doelgroepen kunnen ook hier een rol spelen. Samenwerking met plaatselijke 
bedrijven behoort ook tot de mogelijkheden.  
Concrete doelstelling: Er is draagvlak in de kern. 

3.4 Musea profileren zich
Zoals hierboven aangegeven heeft Veere veel musea. Om te voorkomen dat er overlappingen 
komen in de inhoudelijke collectie is het nodig dat er afspraken worden gemaakt over welk 
onderdeel van de Veerse geschiedenis in welk museum wordt verteld. 
In overleg met de musea en op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Klinkaart BV 
zijn we tot een bepaalde verdeling gekomen. 
De afspraken zijn gemaakt op basis van vrijwilligheid. Maar als een museum voor 
gemeentelijke subsidie in aanmerking wil komen geldt deze afspraak wel als voorwaarde.
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-Bunkermuseum: Meer militaire invalshoek van oorlogsverleden en inundatie
-Grote Kerk: nog niet bepaald, is dus aanvullend
-Marie Tak van Poortvlietmuseum: Kunstenaarskolonie Domburg - moderne kunst
-Polderhuis : Plattelandsontwikkeling, dijk en menselijke kant van het 

oorlogsverleden
-De Schotse Huizen in Veere: Historische ontwikkeling van Veere en relatie met Schotse 

Huizen
-Stadhuis Veere: Bestuur en rechtspraak
-Terra Maris: Land van de Zee, vorming natuur en landschap van Zeeland

Concrete doelstelling: Gevarieerd museumproduct, verhaal van Veere wordt verteld.  

3.5 Musea hebben voldoende vrijheid om beleid te maken gericht op 
specifieke doelgroepen
Het educatieve en toeristische programma van musea wordt door de musea zelf bepaald. Wij 
hechten waarde aan het voortzetten van het succesvolle museumbezoek door basisschool 
leerlingen. Organisatie hiervan wordt verzorgd door Kunst Educatie Walcheren (KEW). 
Afstemming en samenwerking ligt overigens wel voor de hand.
Concrete doelstelling: Alle musea hebben een educatief programma in 2016
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4. Rol van de gemeente
In dit hoofdstuk gaan we in op de rol van de gemeente om eerdergenoemde doelstellingen te 
bereiken, kortom wat gaan wij daar voor doen. Samenwerking tussen de musea en andere 
organisaties en bedrijven is noodzakelijk. Om dit te bereiken zetten wij de volgende 
instrumenten in: subsidiëring en netwerksturing. 

4.1 Subsidiëring 
In het algemeen geldt dat subsidies een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen. 
Hieronder is een meer specifieke uitwerking hiervan opgenomen.  
1. De musea in Veere worden op gelijke wijze gesubsidieerd. Er is geen sprake meer van 
structurele subsidiëring van musea. Musea en presentatieruimten in Veere ontwikkelen zich tot 
een soort kunst/cultureel erfgoed bedrijven. 
2. Onderlinge samenwerking kan het museumproduct versterken. Voor gezamenlijke 
projecten van de musea, op het gebied van promotie en of educatie, komt een budget 
beschikbaar van maximaal € 50.000 per jaar. Incidenteel kunnen hieruit subsidies worden 
verstrekt. Onder een gezamenlijk project wordt verstaan een project waar minstens drie 
musea,  presentatieruimten of andere partijen uit meerdere kernen aan deelnemen. Per project 
is maximaal € 10.000 beschikbaar. 
3. Voor tentoonstellingen blijft het mogelijk incidenteel een beroep te doen op het 
projectenbudget cultuur. De criteria3 hiervoor blijven gelijk. 
4. Subsidiëring is ook mogelijk op basis van investeringssubsidies. Hiervoor gelden de 
volgende criteria:
a. Investeringen tot € 25.000  - gemeentelijke subsidie is maximaal 75% van de totale kosten
b. Investeringen tussen € 25.000 en € 100.000 – subsidie is maximaal 50% van de kosten
c. Investeringen hoger dan € 100.000 - subsidie is maximaal 25% van de totale kosten.
Het resterende investeringsbedrag wordt uit eigen middelen, door sponsors of andere 
subsidiegevers betaald. 
Investeringen komen alleen voor subsidiëring in aanmerking indien ze gericht zijn op 
kwaliteitsverbetering van de presentatieruimten.
Elk museum komt in de periode 2013 tot en met 2016 één keer voor subsidie in aanmerking.
De keuze voor subsidiëring op basis van investeringssubsidies heeft een aantal consequenties:
-er is geen continue inzicht in de bedrijfsvoering van de musea; 
-elke investeringssubsidie vraagt een aparte afweging;
-structurele lasten voor de musea worden lager.   
5. Zeeuwse musea die in Veere zijn gevestigd ontvangen wel een structurele subsidie van 
ongeveer 10% van de provinciale subsidie. Dit betreft nu enkel Terra Maris. Musea die een 
structurele subsidie ontvangen komen niet in aanmerking voor een investeringssubsidie.
6. Het aantal musea in Veere is voldoende en wordt niet uitgebreid. Nieuwe initiatieven 
komen in de periode vanaf heden tot en met 2016 niet voor subsidiëring in aanmerking. Als een 
museum op commerciële basis zich in de gemeente vestigt is dat, mits planologisch inpasbaar, 
toegestaan. 
7. Op subsidieverlening is de Algemene Subsidieverordening Veere van toepassing. 

                                          
3 Subsidiewijzer Veere
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4.2 Netwerksturing
Netwerksturing richt zich op afhankelijkheidsrelaties, waarbij het delen van informatie en 
samenwerking centraal staan. Er is sprake van een horizontale vorm van sturing om de 
samenwerking tussen deelnemers te bevorderen. De nadruk ligt op het effectief gebruik van 
kennis vergaard door de deelnemers om de publieke dienstverlening te verbeteren. Zo vroeg 
als mogelijk worden alle deelnemers bij het besluitvormingsproces betrokken om de legitimiteit 
te vergroten en om onzekerheden over strategieën en kennis weg te nemen om zodoende te 
komen tot een gedeelde visie. Door het delen van informatie en door samenwerking is het 
gebrek aan consensus over maatstaven en/of gebrek aan zekerheid van kennis enigszins te 
ondervangen. Actoren kunnen gezamenlijk werken aan een voorlopig beste oplossing.4

Netwerksturing betekent voor de gemeente vertrouwen te hebben in organisaties, professionals 
maar ook in burgers in de kernen en het zelforganiserend vermogen te stimuleren. Het vraagt 
een andere manier van sturing dan alleen maar op basis van losse subsidietoekenningen en 
enkel een strakke planning- en controlcyclus op basis van louter kwantitatieve resultaten. Het 
vraagt om het leggen van verbindingen (ook binnen de gemeentelijke organisatie als het gaat 
om leefbaarheid in kernen) en het bij elkaar brengen van partijen om kwalitatieve resultaten te 
behalen. Het vraagt enerzijds ruimte geven aan partners en anderzijds ook betrokkenheid 
vanuit de lokale overheid om samenwerking en zelforganiserend vermogen te regisseren en te 
faciliteren. Juist op een horizontale dienstverlenende manier van (samen) werken worden de 
beste resultaten geboekt.5

Zonder uitputtend te willen zijn, benoemen we hier, naast de musea zelf, een aantal belangrijke 
vaste deelnemers: Provincie en Stichting Cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ), stads- en 
dorpsraden, bedrijven, Stichting Welzijn Veere, op het gebied van ondersteuning 
vrijwilligerswerk en bevordering leefbaarheid. In dit verband onderzoeken wij, samen met de 
musea, hoe de Veerse musea onderdeel uit kunnen maken van de culturele biografie van 
Zeeland. 
Het is niet de bedoeling dat de gemeente initiatieven overneemt. Wij stellen ons terughoudend 
op en maken het alleen mogelijk dat musea zelf activiteiten uitvoeren. Samenwerking tussen 
organisaties wordt gestimuleerd. Het Veers museumoverleg wordt niet meer alleen geïnitieerd 
door de gemeente maar bv. op toerbeurt door de deelnemende musea. Het museum overleg 
kan benut worden om de projecten gedurende de beleidsperiode 2013-2016 inhoudelijk te 
bespreken. 

                                          
4 Stippen aan de horizon
5 http://www.bmc.nl/sociale-zekerheid
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5. Rol van de musea
Om recht te doen aan het principe minder overheid en meer samenleving maken de musea hun 
eigen beleid. De beleidsplannen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd. Per museum gaan we in 
het kort in op de relatie met de beleidsdoelstellingen.
Dit is niet het geval voor Stadhuis Veere en de Grote Kerk. Bij deze twee locaties hebben wij 
zelf een grotere inbreng en verantwoordelijkheid. In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van 
de ontwikkelingen bij deze beide locaties.

5.1 Bunkermuseum
Eigen inkomsten: Stichting Bunkerbehoud exploiteert het bunkermuseum in Zoutelande en is 
actief op het gebied van vele projecten, zoals recentelijk Landfront Walcheren. Voor de 
exploitatie van het museum en de projecten maakt de stichting gebruik van eigen middelen en 
projectsubsidies van verschillende overheden. De stichting zet deze werkwijze in de toekomst 
voort.
Profiel: Over het profiel van het Bunkermuseum kan geen onduidelijkheid bestaan. Het betreft 
hier duidelijk meer de militaire invalshoek van het oorlogsverleden en inundatie. 
Positionering: Stichting Bunkerbehoud is niet alleen exploitant van het bunkermuseum in 
Zoutelande. De stichting werkt ook als kenniscentrum voor de overheid. Hun expertise ligt op 
het gebied van bunkers en andere militaire vestigingen. Daarnaast worden battlefield tours 
georganiseerd. Ruim 60 vrijwilligers zijn actief, het betreft niet alleen vrijwilligers uit de buurt 
maar ook een aantal uit andere provincies. Deze vrijwilligers melden zich vaak vanuit een 
specifieke interesse voor dit onderwerp. 
Kwaliteit:De stichting ziet voor kwaliteitsverbetering van het museum vooral kansen op het 
gebied van digitalisering, audiovisuele middelen en de daarbij horende hardware. 
Doelgroepenbeleid: Het museum wordt vooral bezocht door toeristen, er is ook een programma 
voor schoolklassen. De battlefield tours worden verzorgd voor militaire academies uit binnen-
en buitenland. 

5.2 Marie Tak van Poortvlietmuseum
Eigen inkomsten: Het museum wil hiervoor partners vinden om de noodzakelijke investeringen 
mede te financieren. Zij willen een businessplan opstellen voor de nieuwe opzet, zodat de 
exploitatie van het museum voor de toekomst gegarandeerd is.
Profiel: Het museum ontwikkelt zich tot Kunstzaal aan Zee waar als enige museum in Zeeland 
het werk te zien is van de klassiek moderne kunst die in Domburg in de tijd van Toorop en 
Mondriaan ontstond. Daarnaast zal de Europese kunstenaarskolonie als fenomeen veel 
aandacht krijgen.
Positionering: Nieuwbouw en uitbreiding van het museum zal in het kader van het Singelproject 
het museum in de eerste plaats een grotere zichtbaarheid geven. Het zal samenwerking met de 
lokale samenleving om het museum zo veel mogelijk te benutten, ook voor niet-direct museale 
activiteiten.
Kwaliteit: In de komende drie jaar wil het museum beslissende stappen ondernemen naar 
uitbreiding van de ruimten, zodat de eigen collectie getoond kan worden en er een volwaardige 
Kunstzaal aan Zee ontstaat.  
Doelgroepenbeleid: Het museum wordt vooral bezocht door toeristen. Het museum neemt deel 
aan het museumbezoek basisonderwijs.  
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5.3 Polderhuis
Eigen inkomsten: Het Polderhuis heeft in de afgelopen jaren voor de exploitatie van het 
museum en de projecten gebruik gemaakt van eigen middelen en projectsubsidies van 
verschillende overheden. Deze werkwijze wordt voortgezet.
Profiel:Het Polderhuis profileert zich met name als het museum vol verhalen, bewaarder van 
het immateriële erfgoed van Westkapelle en omgeving. De thema’s dijk/zee en de oorlog zijn 
daarin de speerpunten.  
Positionering: Het Polderhuis is méér dan een museum, het Polderhuis is ook een culturele 
organisatie, een cultureel ondernemer in meerdere branches (museum, winkel, horeca, 
evenementen, uitgeverij van boeken in eigen productie, producent exclusieve souvenirs).  
Hiermee bereikt het museum nieuw publiek en is de functie verbreed door locaal als sociaal 
trefpunt te functioneren. 
Kwaliteit: Het Polderhuis richt zich vooral op interne verbetering van de presentatieruimten en 
zal in 2013 een aanvraag indienen.
Doelgroepenbeleid: Toeristen, inwoners Westkapelle en Walcheren.

Figuur 1: Polderhuis en dijk Westkapelle, DNA beeldbank Veere
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5.4 De Schotse Huizen
Eigen inkomsten: Stichting Delta Cultureel heeft vergevorderde plannen een samenwerking,
zogenaamd cultureel ondernemerschap, aan te gaan met restaurant De Struyskelder.
Profiel: het profiel richt zich op Schots-Veerse handelsbetrekkingen, originele
beeldenverzameling Stadhuis Veere, Veerse kunstenaarskolonie en Walcherse streekdracht
Positionering: Ontplooien van activiteiten ten behoeve van educatieve en sociaal-
maatschappelijke doelstellingen, in combinatie met zelfstandig cultureel ondernemerschap. Het 
museum is niet gericht op het maken van winst, maar zal wel voldoende inkomsten moeten 
genereren om kostenneutraal te kunnen opereren. Hierbij wordt gedacht aan het ontwikkelen 
van workshops voor inwoners en toeristen.
Kwaliteit: Voor samenwerking met restaurant De Struyskelder zijn investeringen in de 
presentatieruimtes noodzakelijk. Deze investeringen zullen een belangrijke verbetering van de 
kwaliteit tot gevolg hebben. 
Doelgroepenbeleid: Het museum wordt vooral bezocht door toeristen. Het museum neemt deel 
aan het museumbezoek basisonderwijs.  

Figuur 2 Schotse Huizen, DNA beeldbank Veere
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5.5 Terra Maris
Eigen inkomsten: Tot dusver zijn de Provincie, Stichting Het Zeeuwse Landschap en de 
gemeente Veere de belangrijkste en onmisbare donors voor Terra Maris. Tezamen zorgen deze 
drie partijen voor ongeveer driekwart van de inkomsten van het museum. Deze ondersteuning 
zal gecontinueerd moeten worden om het museum in de huidige vorm in de toekomst 
bestaansmogelijkheden te geven. En juist die continuering is door de bezuinigingen bij de 
provincie onder druk komen te staan. De precieze omvang van de bezuinigingen is nog niet 
bekend. Wij hechten waarde aan het voortbestaan van Terra Maris en zetten in op behoud van 
het museum. Dit alles wel binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Wij denken 
dan aan ondersteuning bij het uitbreiden van vrijwilligerswerk en het creëren van 
mogelijkheden voor PPS.   
Profiel: Terra Maris wil op een spannende en attractieve wijze informatie geven aan een breed 
publiek over natuur en landschap van Zeeland, waarbij de relatie met de (internationaal gezien) 
unieke ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land (de wisselwerking tussen mens en natuur) 
een centraal thema is. Het museum genereert draagvlak voor de bescherming van de 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landschap. Het museum verzamelt en 
beheert relevante collecties die betrekking hebben op natuur en landschap in Zeeland. 
Positionering: Terra Maris is een Zeeuws museum en neemt ook die positie in ten opzichte van 
de andere musea. 
Kwaliteit: Door de onzekerheid over continuering van de provinciale subsidie heeft het museum 
geen plannen voor kwaliteitsverbetering. 
Doelgroepenbeleid: Het museum wordt vooral bezocht door toeristen. Het museum neemt deel 
aan het museumbezoek basisonderwijs.  

5.6 Stadhuis Veere
Eigen inkomsten: Wij onderzoeken of het rendabel is de ruimten die nu niet in gebruik zijn bij 
de exploitatie van het gebouw te betrekken. Samenwerking met commerciële bedrijven kan een 
bijdrage leveren aan het verwerven van eigen inkomsten.
Profiel:De collectie die in museum De Vierschaar is opgesteld heeft hoofdzakelijk te maken met 
de onderwerpen Bestuur en Rechtspraak. Wij willen dit profiel behouden en daar waar mogelijk 
versterken.
Positionering: Zoals opgenomen in de start/kadernotitie is de huidige beheersituatie in het 
Stadhuis te Veere niet gelukkig. Wij hebben besloten dit te veranderen. Wij willen het gebouw 
niet langer laten exploiteren als museum met beperkte openingstijden, maar permanent open 
stellen voor het publiek zodat alle bezoekers en inwoners van Veere dit unieke culturele erfgoed 
kunnen zien. De functies als trouwlocatie en gebruik als representatieve ruimte door de 
gemeente krijgen voorrang op alle eventueel andere gebruiksmogelijkheden.
Kwaliteit: In 2013 start een ingrijpende restauratie van het stadhuis. Integraal beheer van het 
historisch interieur en de roerende stadhuiscollectie kan tegenwoordig niet los worden gezien 
van het perfect in stand houden van het exterieur. In de laatste tien jaar zijn belangrijke delen 
van de stadhuiscollectie gerestaureerd. Een volgens de eisen van de tijd gerestaureerd stadhuis 
zal voor de toekomst een veilig onderkomen van dit onvervangbare interieur en roerende 
kunstvoorwerpen zijn. Verbetering van het interieur maakt onderdeel uit van een plan voor 
restauratie van het gebouw. 
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Doelgroepenbeleid: Het Zeeuws Archief beheert o.a. de collectie van het Stadhuis Veere. Het 
educatieve programma en benadering van doelgroepen wordt verder ontwikkeld. Het stadhuis 
zal zich vooral richten op bezoekers van Veere. 

5.7 Grote Kerk
Eigen inkomsten: Wij zijn van plan te laten onderzoeken of het gebouw niet een aanzienlijk 
grotere rol kan krijgen in het (cultuur)toeristisch en economisch profiel van de kern Veere, dat 
immers in het seizoen één tot anderhalf miljoen dagjesmensen trekt met het schilderachtig 
stadsgezicht. Daarbij wordt gestreefd naar een langere verblijfstijd in de kern Veere (nu 
ongeveer anderhalf uur) en een dienovereenkomstig grotere omzet in de horeca en 
winkelsector. Maar niet alleen het toerisme telt: ook de lokale bevolking zou een sterkere band 
met de Grote Kerk kunnen ontwikkelen, waardoor het monument, in het hart van de stad, weer 
meer wordt dan een seizoensconcertzaal.
Profiel: Het profiel van de Grote Kerk is nog niet bepaald. Voorwaarden bij de bepaling van het 
profiel zijn: aanvullend op de profielen van de andere musea en passend in het verhaal van 
Veere. 
Positionering: De Grote Kerk, met zijn stompe toren, is het icoon van Veere. De laatgotische 
kerk, een werk van de befaamde vader en zoon Keldermans, is een architectonisch hoogtepunt 
maar vooral ook een historisch landmark. De kerk heeft een buitengewoon roerige 
geschiedenis, waarin het gebouw onder meer werd getransformeerd voor de protestantse, 
Waalse, lutherse, respectievelijk Schotse eredienst, opgesplitst, het dak afbrandde en het koor 
deels werd afgebroken, en werd gebruikt als hospitaal, daklozentehuis, opslagplaats, stal en 
voetbalveld. De kerk werd gered door Victor de Stuers, die het gebouw tot Rijksmonument 
benoemde. De kerk is nu in bezit van de Rijksgebouwdienst. Het gebouw wordt benut door het 
Muziekpodium Zeeland, dat er tot 2016 als huurder van het rijk concerten organiseert.
Dit alles blijft voor het grote publiek verborgen. Alleen het exterieur is voor bezoekers altijd te 
bezichtigen; voor het overige bepalen de programmering van het Muziekpodium en 
tentoonstellingen in de zomer of het gebouw toegankelijk is. 
Kwaliteit: Om meer bezoekers naar de kerk te trekken zal kwalitatief hoogwaardig product 
aangeboden moeten worden. In de verbeterplannen die uit de onderzoeken volgen wordt dit 
meegenomen. 
Eigen inkomsten: Wij zijn van plan te laten onderzoeken of het gebouw niet een aanzienlijk 
grotere rol kan krijgen in het (cultuur)toeristisch en economisch profiel van de kern Veere, dat 
immers in het seizoen één tot anderhalf miljoen dagjesmensen trekt met het schilderachtig 
stadsgezicht. Daarbij wordt gestreefd naar een langere verblijfstijd in de kern Veere (nu 
ongeveer anderhalf uur) en een dienovereenkomstig grotere omzet in de horeca en 
winkelsector. Maar niet alleen het toerisme telt: ook de lokale bevolking zou een sterkere band 
met de Grote Kerk kunnen ontwikkelen, waardoor het monument, in het hart van de stad, weer 
meer wordt dan een seizoensconcertzaal.
Doelgroepenbeleid:
De Grote Kerk zal zich vooral richten op bezoekers van Veere. 
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6. Financieel kader
De structurele jaarlijkse bijdrage aan de musea en presentatieruimten is nu ongeveer
€ 110.000. Wij willen dit bedrag inzetten om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. 
Daarnaast benutten wij het restant (€ 98.500) van het eenmalig beschikbaar gestelde budget 
van € 200.000 voor investeringen bij musea.
Voor welzijns-, sport en cultuuraccommodatie is structureel € 38.000 beschikbaar, indien nodig 
zullen wij hier een beroep op doen.
Een aantal projecten gericht op kwaliteitsverbetering kan worden ingepast in de strategische 
projecten en de financiering daarvan.
Binnen de structurele middelen wordt budget vrijgemaakt voor projectsubsidies gericht op 
samenwerking en promotie. 

Provinciale , Rijks en Europese projecten hebben zowel qua inhoud, netwerk als kennis 
meerwaarde bij de realisatie van ons beleid. Bovendien maakt deze cofinanciering het mogelijk 
beleidsdoelstellingen beter vorm te geven. Wij hebben positieve ervaringen met projecten op 
het gebied van leefbaarheid en toegankelijk maken van cultureel erfgoed. De komende periode 
willen wij daarom meer dan tevoren dit beleid mede de provincie, Rijk en Europa projecten 
realiseren.
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7. Evaluatie

Waarom evalueren?
Het meest eenvoudige antwoord is omdat het moet. Het vaststellen van beleid is niet 
vrijblijvend. Overheden hebben zichzelf de taak opgelegd kosten, proces, effecten en 
neveneffecten van hun beleid (en organisatie) te (laten) evalueren. 
Welke andere overwegingen zijn er om werk te maken van beleidsevaluaties?
• Overheden zijn transparant en leggen verantwoording af over hun activiteiten, doelen,
ingezette middelen en doelbereiking;
• Het stimuleert overheden om te leren van ervaringen en gemaakte fouten. In plaats van fout 
op fout te maken, kan overheidsbeleid preciezer zijn in het detecteren van voor welke 
problemen en maatschappelijke actoren welk beleid relevant en bruikbaar is. 

Wat en wanneer evalueren?
In 2015 zal een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd. De onderdelen die hierbij aan de 
orde komen zijn de activiteiten genoemd in hoofdstuk 8 en de concrete doelstellingen genoemd 
in hoofdstuk 3.
In 2017 vindt de eindevaluatie plaats. 
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8. Samenvatting en planning activiteiten 

1. Onderzoek naar plek Veerse musea in culturele biografie van Zeeland
2014

2. Nieuwbouw en uitbreiding Marie Tak van Poortvlietmuseum
2014

3. Restauratie en herbestemming Stadhuis Veere
2013-2014

4. Onderzoek naar mogelijkheden herbestemming Grote Kerk Veere
2013 mogelijk doorloop uitvoering tot 2016

5. Realisatie cultureel ondernemerschap en kwaliteitsverbetering Schotse Huizen 
2013



17

Bijlagen

Beleidsplannen van de musea
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