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Geachte voorzitter/leden,

ln deze brief gaan wij, zoals toegezegd, nader in op een aantal vragen en opmerkin-
gen die de woordvoerder van de WD (mevrouw Weerts) naar voren heeft gebracht

tijdens de bespreking van bovengenoemd onderwerp in de vergadering van uw

Commissie FCBE van 29 juni 2016. Ten behoeve van de duidelijkheid hebben wij de

vragen en opmerkingen genummerd.

Mevrouw Weerts vond de beschrijving van de plannen voor de investeringen in

de genoemde culturele instellingen "redelijk summier". Zij vroeg of het college

beschikt over meer uitgewerkte plannen.

Onze reactie hierop
Met het statenstuk 2016-743 hebben wij, zoals gebruikelijk, uw Staten op hoofdlijnen

geïnformeerd. Wij beschikken over meer uitgewerkte plannen van met name het Hu-

nebedcentrum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Gevangenismuseum

en het Drents Museum. Aan de plannen voor het nieuwe Kolonie-centrum in Frede-

riksoord wordt nog hard gewerkt, maar wij zijn daar, mede vanwege onze inspannin-
gen in het kader van de verwerving van de Unesco-werelderfgoedstatus, nauw bij

betrokken en werken hier nadrukkelijk aan mee.

De plannen voor de kunstenaarsfabrieken zijn in verschillende stadia van ontwikke-
ling: in alle drie de genoemde plaatsen wordt hard gewerkt aan voorbereidingen, re-

kening houdend met specifieke lokale omstandigheden.
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2 Mevrouw Weerts vroeg naar cijfers over mogelijke toename van bezoekersaan-

tallen.

Onze reactie op deze vraag is tweeledig

Enerzijds zijn deze investeringen bedoeld om de musea in staat te stellen de huidige

hoge bezoekcijfers te handhaven. Dat is al een opgave op zich, omdat veel musea in

Nederland zich regelmatig vernieuwen en daarmee'punten scoren' in de vriend-

schappelijke concurrentiestrijd met andere musea. Anderzijds neemt de kans op ver-

hoging van de bezoekersaantallen, als gevolg van deze investeringen, toe. Garanties

zijn daar natuurlijk niet voor te geven, maar het is evident dat deze investeringen hier

goede kansen voor bieden.

Mevrouw Weerts vroeg of de instellingen in staat zijn om deze ambitieuze plan-

nen uit te voeren.

Onze reactie hierop
Wijachten hen daartoe zeker in staat. Wijmerken daarbijop dat met name het Drents

Museum, het Gevangenismuseum, het Hunebedcentrum en het Herinneringscentrum

in de afgelopen 15 jaar op verschillende momenten al grote veranderingen in hun

instellingen tot een goed en succesvol einde hebben gebracht. Bij de andere ge-

noemde initiatieven zijn wij zeer betrokken en/of werken wij hier nauw aan mee.

Mevrouw Weerts heeft tevens gevraagd of de bedragen, die de musea uit ande-

re bronnen moeten verkrijgen, al gegarandeerd zijn.

Onze reactie hierop
De Drentse culturele instellingen hebben weliswaar al goede contacten gelegd met

co-financiers, maar de fondsenwerving kan pas echt goed op gang komen als uw

Staten het voorliggende besluit hebben genomen. Dan is voor externe financiers dui-

delijk dat de overheid (in dit geval de provincie Drenthe) vindt, dat het om serieuze

plannen gaat waar die overheid ook zelf in wil investeren.

Kortom, de genoemde bijdragen van externe financiers zijn niet gegarandeerd, maar

de kans dat die bedragen beschikbaar worden gesteld neemt toe als de provincie

deze eerste stap zet.

Mevrouw Weerts heeft verder gevraagd hoe continufteit en kwaliteit bij deze

plannen gewaarborgd worden en of er voldoende 'Go en No-Go'-momenten zijn

ingebouwd.

Onze reactie hierop
Wij hebben enerzijds vertrouwen in de capaciteiten van de instellingen om deze plan-

nen goed uit te voeren en wij zullen anderzijds ons zeer actief opstellen bij het volgen

van de ontwikkelingen. Via de bestaande P&C-cyclus zullen wij u regelmatig over de

voortgang informeren, dus ook over eventuele obstakels.
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6. Tot slot heeft mevrouw Weerts gevraagd wat deze investeringen Drenthe zullen

opleveren.

Onze reactie hierop
Deze investeringen zullen incidenteel en structureel bijdragen aan behoud en uitbrei-
ding van werkgelegenheid bij bouw- en inrichtingsbedrijven en verder in de cultuur-
sector, de horeca (in de ruimste zin van het woord) en de middenstand. Tevens zullen

deze investeringen bijdragen aan het behouden en het versterken van het imago van

de provincie Drenthe: een provincie waar een breed scala aan verschillende, interes-
sante musea zijn gevestigd, die grotendeels aanhaken bij het sterke imago van karak-

teristieke erfgoedprovincie dat Drenthe al kenmerkt. Tot slot dragen de investeringen

bijaan het streven van onze en uw Staten om vrijetijdseconomie-provincie nummer 1

van Nederland te worden.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter
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