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Bijlage: TWIN-H programmaomschrijving Digitaal museum en culturele biografie NH 
 

1. Inleiding  

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 15 december 2008 besloten om  

€ 3.000.000, - te investeren in een Digitaal Museum NH. Dit is een eigen initiatief van de 

provincie om het culturele erfgoed van Noord-Holland toegankelijk te maken voor een breed 

publiek. Dit ‘Museum’ vormt een krachtige versterking van de provinciale culture 

infrastructuur voor minimaal 10 jaar. Waar in een aantal provincies fysieke, provinciale 

musea zijn opgericht (die al dan niet verzelfstandigd zijn in de afgelopen jaren), wil de 

provincie Noord-Holland een Digitaal Museum oprichten. De ambitie is om dit ‘Museum’ 

veel meer te laten zijn dan enkel een digitale, provinciale collectie op een website. Daarom 

wordt het Digitaal Museum ontwikkeld in samenhang met de Culturele Biografie Noord-

Holland – één van de activiteiten uit de Cultuurnota 2009-2012 – die tot doel heeft om de 

verhalen van Noord-Holland (het immateriële erfgoed) op veelzijdige en innovatieve wijze 

te presenteren.  

 

In 2009 is in nauwe samenwerking met Cultureel Erfgoed NH een plan van aanpak 

opgesteld voor de Culturele Biografie van Noord-Holland. In de voorbereiding zijn  

bijeenkomsten georganiseerd met het culturele en erfgoedveld en experts op het gebied van 

digitalisering, publieksbereik en nieuwe media. Op advies van deze partners worden de 

culturele biografie en het digitale museum als één samenhangend, dynamisch, veelzijdig, 

innovatief en crossmediaal TWINHprogramma ontwikkeld.  

In samenwerking met partners uit het culturele en erfgoedveld, maar ook uit de toeristische 

en recreatieve sector en de media brengt de provincie met dit programma de schatten van 

Noord-Holland op aansprekende wijze voor het voetlicht.  

 

2. Doelstelling  

Het programma stimuleert bewoners en bezoekers bij de bewustwording van en 

betrokkenheid bij de culturele identiteit in de provincie Noord-Holland.   

 

3. Activiteiten  

Het programma is een initiatief van de provincie Noord-Holland. De kern is een veelzijdige 

digitale infrastructuur, die bestaat uit een interactieve website met een vaste basiscollectie, 

diverse applicaties voor internet en toepassingen voor mobiele dragers, een crossmediaal 

programma en een digitale game.  De vaste digitale collectie wordt samengesteld op basis 



van bestaand digitaal materiaal. Daar waar nodig wordt aanvullend materiaal uit de eigen 

provinciale collecties en die van derden gedigitaliseerd. Om het programma te promoten 

wordt een publiekscampagne opgezet en vinden op verschillende plekken in de provincie 

projecten plaats. 

 

4. Proces 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma zijn culturele partners als musea, 

archieven, historische verenigingen, Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Kunst en Cultuur 

Noord-Holland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, amateurkunstverenigingen en 

kunstenaars betrokken. Ook de media (RTV-NH, HDC Media), organisaties op het gebied 

van toerisme en recreatie (Noord-Hollandse Compagnie), landschapsbeheerders, 

waterschappen, gemeenten en ondernemers worden actief benaderd om deel te nemen.  

 

5. Planning en financiën 

Indien u instemt met het voorstel voor programma zal begin 2010 gestart worden met de 

uitvoering. Daarbij wordt uitgegaan van een meerjarige gefaseerde ontwikkeling volgens een 

groeimodel.  

 

Het bedrag van € 3.000.000, - zal in de periode 2010-2012 als volgt worden ingezet:  

 

Onderdeel 2010 2011 2012 Totaal 

De ontwikkeling en bouw van een veelzijdige 

interactieve website met applicaties die het 

instellingen en burgers mogelijk maakt om 

materiaal toe te voegen.   

€300.000,- €100.000,- €100.000,- €500.000, - 

De samenstelling van een vaste digitale 

basiscollectie NH op basis van (bestaand) digitaal 

materiaal uit de eigen collecties (archeologisch 

depot en de Provinciale Atlas) en van derden.  

€500.000,- €100.000,- €100.000,- €700.000, - 

Het ontwikkelen en bouwen van diverse digitale 

toepassingenvoor mobiele telefoon en Ipods, 

cultuurtoeristische routes, regionale 

beeldverhalen etc.  

€200.000,- €275.000,- €275.000,- €750.000, - 

Drie thematische publiekscampagnes  €150.000,- €150.000,- €150.000,- €450.000, - 

De ontwikkeling van een crossmediaprogramma 

en een digitale game. 

€100.000,- €100.000,- €100.000,- €300.000,-

  

Het aanvullend digitaliseren van materiaal uit 

eigen collecties en die van derden voor zover van 

belang voor de provinciale digitale collectie.  

0  €150.000,- €150.000,- €300.000, - 

Totaal €1.250.00,- €875.000,- €875.000,- €3.000.000,- 

 

Bovengenoemde bedragen zijn een raming en daarom onder voorbehoud. Het is mogelijk 

om de middelen te schuiven tussen de verschillende onderdelen. Omdat de provincie 

gebruik kan maken van het BTW-compensatiefonds, komt de BTW over de uitgaven niet ten 

laste van het TWIN-H-budget.  

 

Aanvullend op de TWIN-H middelen is uit het budget Immaterieel Erfgoed (50% provincie, 

50% rijk) tot en met 2012 jaarlijks €400.000 beschikbaar voor de volgende onderdelen:  



 

Onderdeel 2010 2011 2012 Totaal 

Exploitatie  €200.000,- €200.000,- €200.000,- €600.000, - 

Opdrachtenbudget voor publieksprojecten €200.000,- €200.000,- €200.000,- €600.000, - 

Totaal €400.000,- €400.000,- €400.000,- €1.200.000,- 

 

Tot 2013 zijn de jaarlijkse exploitatielasten gedekt uit het budget voor Immaterieel Erfgoed. 

Omdat het een langetermijninvestering betreft, dient vanaf 2013 structureel een bedrag van 

 € 200.000,- te worden opgenomen in de provinciale begroting. De verwachting is dat 

partners op termijn ook financieel zullen bijdragen aan de exploitatiekosten, waardoor deze 

voor de provincie mogelijk lager kunnen uitvallen, overigens zonder afbreuk te doen aan de 

kwaliteit en het publieke karakter van het programma. Provincie Limburg heeft hier 

positieve ervaringen mee bij de ontwikkeling van de provinciale culturele biografie waar ook 

marktpartijen in willen deelnemen.   
 

6. Voorstel  

Gezien het bovenstaande stellen wij u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp besluit.  



Nr 

Ontwerp besluit 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 15 december 2009 

 

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet 

 

besluiten:  

 

1. In te stemmen met het TWIN-H programma Digitaal museum en culturele biografie 

NH en ter uitvoering een totaal bedrag beschikbaar te stellen van € 3.000.000, -; 

2. Het onder a. genoemde bedrag ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H te 

brengen; 

3. De financiële meerjarenplanning als volgt op de begroting te plaatsen voor  2010:  

€1.250.000,-,  2011:  €875.000,- , 2012: €875.000,- ; 

4. Het College van Gedeputeerde Staten opdracht te geven in het kader van de 

Begroting 2013 met een voorstel te komen ter structurele dekking van de 

exploitatielasten van de onder a. genoemde investering. 
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