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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 28 mei 2020 
Datum GS-besluit : 

Vragen nr. 69

Vragen van de heer W. Hoogervorst (SP) over Publieksfunctie Huis van Hilde 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 28 mei 2020 door het lid van Provinciale Staten, de heer W. 
Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Het Huis van Hilde in Castricum is het Archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland. Bij 
brief van 22 mei jl. heeft uw College de Staten geïnformeerd over de volgende door u genomen 
besluiten ten aanzien van het Huis van Hilde:

- de exploitatie van de publieksfunctie van het Huis van Hilde zelf te gaan doen;
- voor de inwerkingtreding van bovenstaande situatie te streven naar 1 september 2020;
- incidenteel een subsidie van € 62.500 te verstrekken aan de Exploitatie BV voor de 

periode tot 1 september a.s..

Het is verheugend dat, als gevolg van het eerste besluit, een inschrijving in het Museumregister 
tot de mogelijkheden gaat behoren. In onze Discussienota over archeologie en erfgoed drongen 
wij hier ook al op aan, omdat geregistreerde musea lid kunnen worden van de 
Museumvereniging. Met dat lidmaatschap wordt het mogelijk om aan te sluiten bij de 
Museumjaarkaart, waardoor Museumjaarkaarthouders gratis toegang kunnen krijgen tot het 
Huis van Hilde.

De aanleiding tot het derde besluit baart ons echter zorgen.

Wij hebben de volgende vragen:

VRAGEN

Vraag 1:



2020  69

Gaat de voorgenomen beëindiging van de exploitatie van de publieksfunctie door de BV 
gepaard met een afkoopsom?

Zo ja, hoeveel bedraagt deze?

Vraag 2:
Welke organisatie-onderdelen van het Huis van Hilde vallen in de nieuwe situatie - ná de 
beëindiging van de exploitatie van de publieksfunctie door de BV - onder welke partij? Graag 
een overzicht.

Vraag 3:
Klopt onze constatering dat de exploitatie van de horeca in het Huis van Hilde ook in de 
toekomst bij een externe partij blijft?

Zo ja, hoe zijn de afspraken over de samenwerking en afstemming tussen horeca en 
publieksfunctie vanaf 1 september 2020?

Zo ja, beschikt deze (horeca-)partij nog wél over een gezonde liquiditeit?

Zo nee, bent u voornemens ook deze partij financieel te steunen?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 
dagen na binnenkomst, beantwoorden.


