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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake het dans-

en muziekfestivalS|VO

Geachte mevrouw Weerts,

ln uw brief d.d. 2 december 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over het dans- en

muziekfestival SIVO. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

VraaLl
Klopt het dat de oud-voorzitter zich tot u heeft gewend om het internationaalfolkloris-

tisch festival SIVO voor Drenthe te behouden?

Antwoord 1

Het klopt dat de oud-voorzitter zich tot ons heeft gewend met de vraag om van

gedachten fe øsse/en over hoe het SIVO gebruik zou kunnen maken van an-

dere geldstromen dan die waar tot dan toe gebruik van werd gemaakt.

Vraas2
Welke kansen ziet u voor een S|VO-festival nieuwe stijl en is verplaatsing naar

Emmen daarbijeen reële optie?

Antwoord 2

Wijzien nog wel kansen voor een SIVO nieuwe stiil. Ons uitgangspunt daarbii

is dat het initiatief bij het SIVO ligt. Verplaatsing naar Emmen is wat het SIVO

betreft een optie.
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Vraaq 3

Heeft u hierover ook al contact gelegd met de gemeente Emmen?

Antwoord 3
Ja wij hebben, voordat er vanuit het SIVO zelf een aantal vernieuwings-

pogingen werd gedaan, hierover kort contact gehad met de gemeente

Emmen.

Vraaq 4

Zo ja,hoe staat de gemeente Emmen hier in?

Antwoord 4
Emmen staat hier in beginsel positief tegenover.

Vraag 5
ls het juist dat u een haalbaarheidsonderzoek heeft toegezegd naar het voortbestaan
van het dansfestival SIVO?

Antwoord 5
Ja, wij hebben toegezegd mee te willen denken over hoe het S|VO-festival

toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Dit was voordat de vernieuwings-
pogingen vanuit het SIVO zelf werden opgestart.

Vraaq 6

Zo ja, wanneer wordt dit opgestart?

Antwoord 6
Op het moment dat er een werkgroep werd opgestart hebben wii onze inzet
gestaakt. lnmiddels is duidelijk geworden dat de vernieuwingspogingen van

de ingestelde werkgroep niet leiden tot een nieuw en uitvoerbaar festival in

2017.

Nadat het bestuur dre bes/rssing bekendmaakte, heeft de voormalig voorzitter
van het SIVO weer contact met ons gezocht. Wijzijn op dit moment dan ook
weer in gesprek met hem. ln eerste instantie zullen wii zelf, samen met de be-

trokkenen bij het SIVO, onderzoeken welke toekomstmogeliikheden er ziin.

Hoogachtend,

Gedeputeerde n Drenthe,

voorzitterL

wa/coll

, secretaris
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 

 

De heer J. Tichelaar  

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 
Datum:  2 december 2016 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 reglement van orde (RVO) 

betreffende het dans- en muziekfestival SIVO 
 
Geachte voorzitter, 
 
Donderdag 1 december jl. werd bekend dat het doek definitief gevallen is 
voor het dans- en muziekfestival SIVO Odoorn en dat er volgend jaar geen 
nieuwe editie komt. Uit de media hebben wij vernomen dat oud-voorzitter en 
impresario, Geert Nijhof, een alles-of-niets-offensief heeft ingezet en 
overlevingsmogelijkheden ziet door een deel van het  SIVO-festival over te 
hevelen naar hartje Emmen. Hierover heeft hij inmiddels contact gelegd met 
de gemeente Emmen en met de provincie. 
 
Wij hebben de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat de oud-voorzitter zich tot u heeft gewend om het 
internationaal folkloristisch festival SIVO voor Drenthe te behouden? 

2. Welke kansen ziet u voor een SIVO festival nieuwe stijl en is 
verplaatsing naar Emmen daarbij een reële optie? 

3. Heeft u hierover ook al contact gelegd met de gemeente Emmen? 
4. Zo ja, hoe staat de gemeente Emmen hier in? 
5. Is het juist dat u een haalbaarheidsonderzoek heeft toegezegd naar het 

voortbestaan van het dansfestival SIVO? 
6. Zo ja, wanneer wordt dit opgestart? 

  
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de VVD 
 
 
 
Gea Weerts 


