
MEMO 
 
Aan : Voorzitter en leden PS 
Afschrift  : Griffie 
Van : Cees Bijl 
Datum : 2 februari 2018 
Onderwerp : Afdoening toezeggingen Into Nature / Welstaat 
 
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
In uw statenvergadering van 13 december 2017 heeft gedeputeerde Jumelet bij de 
bespreking van het agendapunt subsidiëring “Into Nature 2018” en “Welstaat” een 
drietal toezeggingen gedaan. 
Deze toezeggingen zijn onder punten 10 t/m 12 opgenomen in de geactualiseerde 
lijst met toezeggingen voor de commissie FCBE. 
 
Omdat het hier gaat om toezeggingen over een onderwerp waarover de 
besluitvorming reeds heeft plaatsgevonden en er vooral sprake is van het 
verstrekken van aanvullende informatie, stel ik u voor om middels dit schrijven, 
aangevuld met de bijlagen, deze toezeggingen af te handelen. 
 
10. Gedeputeerde Jumelet zegt toe zorg te dragen voor de door de SP 
gevraagde beantwoording op de vragen van de Provinciale Adviescommissie 
Cultuur schriftelijk aan te leveren. 
Tijdens de statenvergadering van 13 december is reeds gemeld dat de zes vragen 
omtrent de begroting die door de Provinciale Adviescommissie Cultuur aan Into 
Nature waren gesteld, inmiddels naar tevredenheid waren beantwoord.  
In de bijlage vindt u de beantwoording van deze vragen. 
 
11. Gedeputeerde Jumelet zegt toe de gevraagde informatie door D66 over 
betrokkenheid van de regionale partners en de bevolking bij het project 
Welstaat op papier aan te leveren. 
De kern van Welstaat is de betrokkenheid van regionale amateur-acteurs, koren, 
muziekverenigingen en de bevolking. De heer Van Dalen vroeg naar een procentuele 
verdeling van het budget. Dat is vooraf eigenlijk niet te geven, omdat nog zal moeten 
blijken hoeveel amateurs en vrijwilligers uit de regio zich zullen melden. Tijdens een 
eerste verkenning van de locatie op 13 januari waren 35 vrijwilligers mee. Producent 
Kameroperahuis garandeert voor iedereen die zich aanmeldt een rol. Via de website 
welstaatbewoners.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden. Daarnaast heeft 
Kameroperahuis actief contact met koren en muziekgezelschappen in de regio.  
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12. Gedeputeerde Jumelet zegt toe de vraag m.b.t. de motie 2015-27 (Drenthe 
als voorportaal voor Europese Culturele Hoofstad) door te geven aan 
gedeputeerde Bijl. De heer Bijl zal hierop terugkomen. 
De genoemde motie bevat twee opdrachten aan GS, namelijk:  
• culturele instellingen en (culturele) ondernemingen in Drenthe te stimuleren de 
mogelijkheden te verkennen of aan te sluiten bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
2018. 
• te bevorderen, dat Marketing Drenthe hierin een actieve rol gaat spelen. 
 
We hebben vier Drentse partners rond Into Nature gestimuleerd om een groot 
kunstproject voor elkaar te krijgen in het hoofdprogramma van LF 2018. Partners 
rond Frederiksoord hebben we gestimuleerd om een groot theaterproject (Welstaat) 
te maken en deze in het hoofdprogramma van LF 2018 te krijgen. Daarnaast hebben 
we Marketing Drenthe gevraagd om deze projecten met de marketing van Culturele 
hoofdstad te verbinden.  
Deze missie is geslaagd en wat GS betreft is daarmee volledig uitvoering gegeven 
aan de motie. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard ben ik graag bereid 
om in de vergadering een nadere toelichting te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Cees Bijl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Beantwoording vragen PAC over begroting Into Nature 2018 



Beantwoording vragen PAC over begroting Into Nature 
2018 
 
Vragen over entreeprijs 
- Maakt de publicatie onderdeel uit van de entreeprijs zoals in 
de vorige editie?  
- Wat wordt de hoogte van de entreeprijs?  
- Bij een verwacht bezoek van 20.000 mensen en entreeprijs 
van b.v. € 20,- (incl. publicatie) komt het bedrag van 
inkomsten aanzienlijk hoger uit dan in het dekkingsplan 
opgenomen, nl. € 400.000 i.p.v. de nu opgevoerde € 150.000. 
 
Into Nature verwacht 10.000 betalende en 10.000 niet 
betalende bezoekers. Toelichting: Zowel in Frederiksoord als op 
het Holtingerveld zullen veel bezoekers wandelend of fietsend 
de kunstwerken van Into Nature tegenkomen. Deze mensen 
kan men geen entree gaan vragen, omdat dit praktisch niet te 
organiseren is en zeer ongastvrij overkomt. Het aantal niet 
betalende bezoekers is daarom aanzienlijk bij dit soort 
evenementen. 
De entreeprijs is € 15,-. Dit is inclusief de publicatie met de 
route en de achtergrondinformatie van de kunstenaars en 
kunstwerken. Totale inkomsten is daarom 15,- x 10.000 = 
150.000,- 
 
Vraag over kunstenaarsfee  
– De post kunstenaarsfee maakt ongeveer de helft uit van de 
begroting, maar geeft geen inzicht in hoogte van de 
vergoedingen voor bestaand werk en nieuw te realiseren werk. 
 
Nieuw werk: ca. 13 x gemiddeld 20.000 = 260.000 
Bruikleen: ca. 8 x gemiddeld 12.000 = 96.000 
 
 



Vraag over de P.R.  
- De post is een totaalbedrag van € 60.000 maar is binnen de 
begroting niet uitgewerkt in hoe, wat en hoeveel. 
 
In onderstaande tabel is dit nader gespecificeerd: 
 
CONCEPTBEGROTING MARKETING EN COMMUNICATIE  
Onderwerp  
Marketing en communicatie 2017  €  1.500 
Coördinatie gem. 3 dagen per week over 39 
weken  

€  29.250 

Aanpassingen website  €  4.000 
Vormgeving en DTP  €  4.500 
Drukwerk flyers en posters  €  6.000 
Drukwerk krant/catalogus  €  5.000 
Drukwerkverspreiding  €  4.000 
Advertenties print en online  €  1.500 
Fotografie  €  1.500 
Film  €  1.500 
Googlecampagne  €  750 
Facebookcampagne  €  500 
A0 campagne  - 
Route- en informatieborden  - 
TOTAAL excl. btw.  €  60.000 
 
Vraag over inzet personeel K&C en Drents Museum  
- Hoe verhouden de uren van het personeel van K&C en het 
Drents Museum die hier ingebracht worden zich tot de 
boekjaarsubsidies van deze instellingen? 
 
Drents Museum en K&C hebben in het voortraject (jan-sept 
2017) ieder één curator beschikbaar gesteld aan Into Nature 
voorbereiding uit eigen middelen. Dat geldt ook voor de uren 
die de medewerker educatie van K&C inzet en de uren van de 
bestuursleden. Alle uren die zijn benoemd in de begroting van 
Into Nature zijn allemaal extra uren, die dus ook extra worden 
uitbetaald (hoofdcurator, zakelijke leiding, curatoren, educatie). 
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