
 
 

Stichting Noordbrabants Museum 
T.a.v. Mw. Vromans 
Postbus 1004 
5200 BA 's-Hertogenbosch 
 
 

 
Geachte mevrouw Vromans, beste Yvette, 
 
Brabant C, investeringsfonds voor cultuur, draagt bij aan culturele projecten die het cultuursysteem in 
Noord-Brabant duurzaam versterken en de provincie door kwaliteit en voorbeeldwerking op (inter)nationaal 
niveau als kwaliteitsregio meer zichtbaar en herkenbaar maken.  

U heeft in dat kader op 6 juli 2022 onder paragraaf 11 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-
Brabant bij Brabant C een aanvraag ingediend voor het project “Tentoonstelling De Brueghel-dynastie”, 
(nummer 22-NAT-002). 
 
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van ons besluit naar aanleiding van uw aanvraag. Wij adviseren 
u de brief aandachtig in zijn geheel door te nemen en te raadplegen op momenten als het maken van een 
tussenrapportage, het verzoek om een vervolgbesluit en eindverantwoording. Dat bevordert een vlotte 
behandeling van uw verzoek om een vervolgbesluit, volgend voorschot of definitieve vaststelling van de 
bijdrage. 
 
Juridische toetsing 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan: 

• de Algemene wet bestuursrecht 
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 
• paragraaf 11 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant 
• de Algemene Groepsvrijstellingsverordening EU nr. 651.2014 

 
Advies 
Op 12 oktober 2022 bent u verschenen voor de Adviescommissie Brabant C projecten om de aanvraag 
nader toe te lichten. 
De ingediende documenten en uw toelichting waren voor de adviescommissie aanleiding om ons positief te 
adviseren over uw aanvraag. Op 26 oktober 2022 hebben wij u het advies per e-mail toegestuurd, met ons 
voornemen om overeenkomstig te besluiten. Het advies is daarmee tevens de motivering van ons besluit. 
Wij sturen u het advies nogmaals als bijlage bij deze beschikking. 

 Datum: 17 november 2022 
 Kenmerk: U22.049 
 Dossiernummer: 22-NAT-002 
 Contactpersoon: Geert Lenders 

Onderwerp: Besluit op aanvraag Tentoonstelling De Brueghel-dynastie 
 
 
 
 
 
 



 

Besluit 
Op grond van het bovenstaande besluiten wij tot subsidieverlening voor het project Tentoonstelling De 
Brueghel-dynastie, onder de opschortende voorwaarde dat u overeenkomstig artikel 11.14 lid 1 van de 
Subsidieregeling, binnen 26 weken na deze verlening een businessplan overlegt dat voldoet aan de 
voorwaarden genoemd in dat artikel: 

1) het businessplan beschrijft de inhoud van de plannen, de ambitie en de omgeving; 
2) het businessplan geeft inzicht in wie de actoren zijn bij de plannen, de organisatie, het team en de 

juridische structuur; 
3) het businessplan bevat de aanpak, de tussentijdse mijlpalen en de planning; 
4) het businessplan bevat een commerciële paragraaf waarin de doelgroep, de propositie, de 

stakeholdersanalyse en het marketingplan zijn uitgewerkt; 
5) het businessplan bevat een financiële onderbouwing gedurende looptijd van het project, een 

financiële doorkijk na de projectperiode, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting, een 
recente jaarrekening, een toelichting op de financiële paragraaf en een risicoanalyse; 

6) het businessplan vormt voldoende onderbouwing voor de haalbaarheid van de plannen voor wat 
betreft de exploitatie, de benodigde subsidie en de ontwikkeling van terugbetaalcapaciteit; 

7) de financiële haalbaarheid van het businessplan is aannemelijk 
 
Daarnaast voldoet het businessplan aan de volgende aanvullende voorwaarden, welke voortvloeien uit het 
advies: 

1) uitwerking van een concrete aanpak van de samenwerking met Grafisch Atelier Den Bosch en 
Avans in het kader van toptalentontwikkeling en duidelijkheid met betrekking tot de ontwikkeling 
van de voorgenomen masterclasses 

2) concretisering van de marketingstrategie met name in het licht van sociale cohesie en nieuwe 
publieksgroepen zoals jongeren maar ook internationaal publiek 

3) concretisering van de marketingstrategie met name in het licht van sociale cohesie en nieuwe 
publieksgroepen zoals jongeren maar ook internationaal publiek 

4) uitwerking van het randprogramma voor deze tentoonstelling 
5) het aantonen van verbondenheid voor langere termijn van genoemde private partijen ASML en 

VDL aan het museum 
6) een aanpak voor fondsenwerving waarin de potentie van het thema 'familiebedrijf' uitdrukkelijk 

wordt onderzocht, en zo mogelijk ingezet. 
 

Op basis van het businessplan nemen wij een nader besluit over de bijdrage van Brabant C. Dat besluit 
omvat de hoogte van de bijdrage, het leningdeel daarin, bevoorschotting en vereisten waaraan de 
projectverantwoording moet voldoen. Daarnaast zullen wij dan een overeenkomst van geldlening afsluiten 
voor het leningdeel. 
 
In het proces van ontwikkeling van het businessplan is Mirjam Hament namens Brabant C uw 
contactpersoon. Zij neemt contact met u op over het verdere traject. 

Ik wens u veel succes in deze volgende fase en kijk uit naar de versterking van cultuur in Brabant die 
Tentoonstelling De Brueghel-dynastie gaat bieden! 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bureau van het Brabant C Fonds, via 
secretaris@brabantc.nl of telefonisch (nummers zie website www.brabantc.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
Namens deze 
 
 
 
 
 
ir. F.J.L. van Dooremalen 
directeur-bestuurder Stichting Brabant C Fonds 



 

bijlagen: 
1. Advies 
2. Bezwaar 
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Bijlage 2: Bezwaar 
 
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend 
bij: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151 
5200 MC te ‘s-Hertogenbosch 
 
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. 
 
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de 
dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
gericht is en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de 
orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. 
 
Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar 
www.brabant.nl/bezwaar. 
 
Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, 
faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres: bezwaar@brabant.nl. 
 


