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Geachte voorzitter/leden,
Eind 2016loopt de huidige cultuurnota'Oude wereld, nieuwe mindset. Cultuurbeleid
2013-2016' af (zie Cultuurnota 2013-2016 - Provincie Drenthe - Baseline). Een nieuw
college met een ambitieus collegeakkoord, een nieuwe rijksvisie op cultuurbeleid,
samenwerking met andere overheden (Drentse gemeenten, noordelijke overheden)
en een veranderende maatschappelijke omgeving vragen om een aangepast beleidskader met een daarbij passend beleidsinstrumentarium.
Wij zijn in grote lijnen tevreden over het cultuurbeleid van de afgelopen jaren en zouden het merendeel van het huidige cultuurbeleid willen voortzetten. Er is, samen met
het culturele veld, veel bereikt en in gang gezet zoals:
drie musea met meer dan 100.000 bezoekers per jaar;
de Unesco Nominatie voor de Koloniën van Weldadigheid;
de herbestemming van karakteristieke panden;

-

het programma Cultuureducatie met Kwaliteit;
aansprekende evenementen en festivals.

Dat wij op de goede weg zijn, wordt ook ondersteund door de uitkomst van de uitgevoerde tussentijdse evaluatie van de huidige cultuurnota (zie Cultuurnota 2013-2016 Provincie Drenthe - Baseline).
Op onderdelen willen wij het huidige beleid scherp toetsen. Dat geldt vooral voor de
volgende thema's.
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Rol provinciale advie scommrss¡e

Aan uw Staten is bijde behandeling van de evaluatie toegezegd dat wij de rol van de
Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC) opnieuw zullen bekijken. De uitkomsten
hiervan nemen wij mee in de nieuwe nota.
Bibliotheekbeleid
De provincie heeft wettelijke taken op het gebied van bibliotheken. De uitvoering van
deze taken gebeurt door een provinciale ondersteuningsinstelling, momenteel is dat
Biblionet Drenthe. De provinciale ondersteuningsopdracht aan deze organisatie
stemmen wij zoveel mogelijk af op de vraag van bibliotheken en gemeenten. Wij hebben daarbij oog voor voldoende bereikbare voorzieningen in Drenthe, ook op het platteland. Wijwillen dit thema samen met de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)
agenderen.
lnstrumentarium
Het instrument subsidies wordt door diverse culturele instellingen ervaren als een
instrument met veel regels en een grote verantwoordingsverplichting. Er is bij hen
behoefte aan meer vertrouwen en flexibiliteit van onze kant, waarbij volledige transparantie voor- en achteraf van de zijde van de instellingen wordt geboden. Bij de opstelling van toekomstige subsidievoorwaarden willen wij dit nadrukkelijk meenemen.
Daarnaast kiezen wij als vertrekpunt voor een dialoog met het culturele, en mogelijk
aanpalende, veld over de thema's'cultureel ondernemerschap'en 'een betere vermarkting van ons cultuurbeleid'.
Voor de komende periode zien wij ook kansen voor nieuwe accenten, ambities en
vernieuwing.
- Een kwaliteitsimpuls in de Drentse culturele infrastructuur (onder andere de
musea).
- Nieuwe bijzondere culturele festivals en evenementen.
- lmplementatie van aanbevelingen uit de Erfgoedverkenning in samenwerking met
gemeenten en instellingen.
- Herbestemming gebouwen en creatieve industrie.
- Groter bereik van (nieuwe) doelgroepen in wijken en op het (krimpende) platteland.
- Extra kwaliteitsimpuls in het cultuuronderwijs (onder andere muziekonderwijs).
- lnternationale uitwisselingsprojecten en Europese co-financiering.
- Samenwerking in noordelijk verband in een noordelijke cultuuragenda.
Uw betrokkenheid
Op twee formele momenten vindt afstemming plaats met uw Staten waarbij uw input
gevraagd zal worden, namelijk:
- bij de inspraak van de conceptnota (februari - april 2016);
- b¡j het bespreken en vaststellen van de nota (29 juni en 13 juli 2016).

Wij nodigen u daarnaast graag uit voor een besloten werksessie op 18 november
2015 om in gesprek te gaan over de uitgangspunten van ons cultuurbeleid en de invulling van het kader voor de komende jaren.
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U zult tevens worden uitgenodigd bij een aantal bijeenkomsten die wij nog gaan organiseren met inhoudelijk betrokkenen. Uitnodigingen hiervoor zullen wij u te zijner tijd
via de Statengriffie doen toekomen.
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Voorwoord

Amen is af, zo heette één van de voorstellingen van de PeerGrouP. Deze stellige titel riep, en dat
was natuurlijk de bedoeling, de nodige discussie op. Hoezo, een dorp in Drenthe is af? Drenthe is
helemaal niet af! Wie dat denkt, ziet niet dat de wereld voortdurend beweegt en in verandering is. Dat
geldt ook voor dat oeroude Drenthe, met haar hunebedden en antieke boerderijen.
Drenthe heeft een grote schat, een cultuurhistorische rijkdom, en de provincie heeft tot taak deze
schat te bewaren. Maar bewaren betekent niet stilstand. Integendeel: volgens ons ligt er een boeiende
opgave om dat erfgoed verder te ontwikkelen, te etaleren en te benutten.
Bijvoorbeeld door monumentale gebouwen en beeldbepalende panden een herbestemming te geven
met moderne functies en economische dragers. En door onze collecties in musea en archieven beter
zichtbaar te maken, ook voor nieuwe doelgroepen binnen en buiten Drenthe.
Om dat te kunnen doen moeten we soms nieuwe wegen bewandelen en nieuwe methoden uitvinden.
Daarvan kennen we in Drenthe al fantastische voorbeelden. Iedereen weet inmiddels van de
successen van het vernieuwde Drents Museum. En ook het Drents Archief weet op uiterst creatieve
wijze haar schatten voor het grote publiek te ontsluiten.
Kennis nemen van ons cultuurhistorisch erfgoed doet ons beseffen waar we vandaan komen. Dat is
belangrijk in een sterk veranderende en globaliserende wereld. Het gaat daarbij niet alleen om het
prehistorische verleden maar ook om onze moderne geschiedenis.
Dat we daarbij in grote getale in staat zijn om te reflecteren op onze wortels van bestaan in deze
provincie, dat heeft de Drentse Bluesopera wel bewezen. Of de groeiende belangstelling voor de
gebeurtenissen in Kamp Westerbork, en niet te vergeten Veenhuizen.
Kortom: ons cultuurbeleid doet er toe. Een sterk punt van Drenthe is dat cultureel erfgoed en
moderne kunsten hand in hand kunnen gaan. Creatieve vormgevers en architecten ontwerpen,
vernieuwen en restaureren bijzondere gebouwen. Kunstenaars herscheppen delen van ons cultuurlandschap en brengen nieuwe accenten aan. Musea hanteren moderne digitale presentatietechnieken.
En podiumkunstenaars laten ons heftige ervaringen beleven en herbeleven. Zo steken Drentse
dichters hun poëtische teksten in nieuwe jasjes van moderne jazz en popmuziek en bereiken daarmee
nieuwe doelgroepen, en doet het Bluesfestival in Grolloo roerige tijden herleven uit de vorige eeuw.
Met deze nieuwe cultuurnota gaan we verder op deze ingeslagen weg. Maar we doen niet alles hetzelfde
als voorheen. Met minder middelen moeten we soms slimmer te werk gaan. Daarom zetten we nog
sterker in op de verbinding van cultuur en ruimtelijke planologie, door een bundeling van verbeeldingskracht, menskracht en middelen. Ook daar wordt Drenthe mooier van, is onze stellige overtuiging.
De culturele kracht van Drenthe heeft ook aantrekkingskracht op bezoekers van buiten deze provincie,
en op mensen die hier willen wonen en werken. Dat is goed voor de economie en dat zorgt voor de
nodige revenuen. Dat is geen luxe in tijden van economische teruggang en bezuinigingen. Ook hier
willen we nieuwe wegen inslaan en slimmere combinaties creëren, om meer effect te kunnen sorteren.
Met andere woorden: onze oude wereld is mooi, maar niet af.
Zij vraagt, om het in modern Drents te zeggen, om een nieuwe mindset!
tanja klip-martin en rein munniksma, gedeputeerden cultuurbeleid
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Inleiding

Voor u ligt de nieuwe cultuurnota van de provincie Drenthe. In deze cultuurnota leest u hoe wij
voor de jaren 2013-2016 het cultuurbeleid verder ontwikkelen. Dit doen wij aan de hand van
een aantal vertrekpunten:
• het collegeprogramma 2011-2015 Focus en Verbinding;
• de huidige cultuurnota Cultuur als Magneet (2009-2012) en tussentijdse evaluatie daarvan
(Tussenbalans 2010);
• de voorjaarsnota’s 2010 en 2011;
• landelijke ontwikkelingen: rijksbeleid en bestuursakkoord 2011-2015 tussen rijk, provincies
en gemeenten.
Met de nieuwe cultuurnota bouwen wij voort op de nota Cultuur als Magneet die in 2012
afloopt. Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op het cultuurbeleid van het rijk.
Als provincie richten wij ons vooral op kerntaken. Dit betekent dat cultuurbeleid meer dan
vroeger een plaats krijgt in onze ruimtelijke en economische plannen. We gaan meer integraal en
gebiedsgericht werken, met als uitgangspunt: Cultuur als drager van identiteit.
Een andere ontwikkeling is dat het rijk taken decentraliseert naar provincies, en dat provincies
scherper letten op de taakverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten. Bezuinigingen leiden
ertoe dat minder middelen beschikbaar zijn.
Diverse partijen hebben een inbreng geleverd voor deze nota. Zo hebben we gesprekken
gevoerd met de Drentse gemeenten, uitvoerings- en ondersteuningsinstellingen en externe
deskundigen. Op basis van de nieuwe cultuurnota werken wij subsidieregelingen uit waarop
culturele instellingen een beroep kunnen doen.
Leeswijzer
U vindt in deel 1 van deze nota ons beleidskader, met onze visie op cultuur en cultuurbeleid,
onze culturele doelstellingen en gebiedsgerichte aanpak.
In deel 2 zijn deze doelstellingen uitgewerkt in een uitvoeringskader waarin wij aangeven wat
wij willen bereiken, hoe we dat willen doen en met wie.
Deel 3 bestaat uit het financieel kader en een aantal organisatorische randvoorwaarden.
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Deel I
Visie
Dit beleidskader bevat onze visie op cultuur en cultuurbeleid, onze culturele
doelstellingen en gebiedsgerichte aanpak.
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1

Beleidskader: Oude wereld,
nieuwe mindset

1.1

Onze blik op cultuur en cultuurbeleid
Drenthe vormt een culturele gemeenschap die zich van andere provincies onderscheidt.
De provincie vertegenwoordigt die gemeenschap en borgt de Drentse cultuur en cultuurgeschiedenis.
Cultuur is verbonden met de wortels van onze beschaving en de eigenheid en
geschiedenis van een volk of groep. Die gedeelde geschiedenis zien we terug in een
karakteristiek cultuurlandschap, bijzondere culturele collecties, taal, tradities en gewoonten.
Ook Drenthe kent een dergelijke eigenheid en geschiedenis.

Culturele eigenheid
De Drentse culturele eigenheid wordt bepaald door:
• de geografische ligging en afbakening van Drenthe;
• oorsprong en eigenheid van landschapstypen, grondgebruik en landschapsinrichting;
• archeologisch erfgoed;
• bouwstijlen en materieel erfgoed;
• immaterieel erfgoed: een gedeelde geschiedenis vastgelegd in archieven, boeken en
andere informatiedragers;
• de Drentse streektaal;
• sociaal-culturele uitingen en tradities (volkscultuur);
• kunstuitingen in verleden en heden (beeldende kunst, podiumkunsten).
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De basis van onze Drentse cultuur vindt u in culturele collecties op het gebied van kunsten
en erfgoed: van de Magnuskerk in Anloo tot de radiotelescoop in Dwingeloo, van veenlijken
en zilverschatten uit het Drents Museum tot de utopische realiteit van de Maatschappij van
Weldadigheid en van Cuby’s bluesmuziek tot de Drentse jeugdorkesten. Voor bijzondere
collecties - zoals de hunebedden - heeft het provinciaal bestuur al vanaf de achttiende eeuw
verantwoordelijkheid genomen. Wij zetten deze traditie op een eigentijdse manier voort en
zorgen ervoor dat ook toekomstige generaties van onze culturele collecties kunnen profiteren.
Deze collecties betekenen niet alleen veel voor de identiteit van Drenthe, haar specifieke
(ruimtelijke) kenmerken en haar inwoners, maar zijn ook belangrijk voor bezoekers van buiten
onze provincie.
De culturele eigenheid en culturele voorzieningen maken van Drenthe een aantrekkelijke
provincie om te wonen, werken en recreëren. Het aanwezige erfgoed en kunstuitingen zorgt
ervoor dat mensen zich kunnen spiegelen ten aanzien van hun leefwereld en hun geschiedenis.
Dat bevordert de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de sociale verbondenheid.
Cultuurhistorische waarde
Drenthe staat bekend om haar rust, ruimte, natuur, kleinschalig landschap en oorspronkelijkheid. Het gedeelde verleden van Drenthe, een verleden van relatieve schaarste, heeft geleid tot
kwaliteiten - zoals landschapsinrichting en bouwstijlen - die nu worden gewaardeerd door
inwoners en bezoekers van Drenthe.
In de gaafheid en diversiteit van landschapstypen (beek- en esdorpenlandschap, lintdorpen,
veenkoloniën, Koloniën van Weldadigheid) vinden we sporen uit het verleden: monumentale
bouwwerken, grafheuvels, hunebedden, landgoederen, sporen van oorlogen, etc.
De belangstelling voor de eigen omgeving en eigenheid neemt toe. Deze omgeving wordt
beter herkenbaar als we o.a. fysieke sporen in het landschap betekenis geven in toegankelijke verhalen; bijvoorbeeld vanuit onze archieven en musea, of vanuit de vormgeving van
het landschap. Het vernieuwen van de inrichting van het voormalige kampterrein van het
Kamp Westerbork is een goed voorbeeld van zingeving van een historische plek. Dit levert
een waardevolle en indringende bijdrage aan bewustwording en verwerking van de Tweede
Wereldoorlog en de perioden daarvoor en daarna.
Intrinsieke waarde
Deze verhalen kunnen spannend en kunstzinnig worden verteld. Voorbeelden daarvan zijn de
roman Het Pauperparadijs en de manier waarop het Drents Archief mensen een zoektocht biedt
naar hun eigen geschiedenis.
De beeldende kunsten en podiumkunsten (theater, muziek en dans) zorgen voor zelfreflectie,
educatie van de jeugd, verbinding van verleden met het heden, bezinning en ontwikkeling,
maar ook voor ontspanning en relativering. Daar hebben we in de afgelopen periode mooie
voorbeelden van gezien, zoals de Drentse Bluesopera van de PeerGrouP en de voorstellingen van
het Drents Jeugdtheater. Deze laten ons het belang van passieve en actieve cultuurparticipatie en
van kunst- en erfgoededucatie zien.
Niet alleen de verhalen over Drenthe zijn inspirerend. Kunst en cultuur uit de hele wereld
zorgen voor zelfreflectie, relativering en nieuwe inspiratie. De internationale tentoonstellingen
van het Drents Museum en het Hunebedcentrum getuigen hiervan.
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Esthetische waarde
Kunstenaars in Drenthe leveren bijzondere bijdragen aan inrichting en vormgeving van
onze provincie. Steeds vaker worden ontwerpers en kunstenaars betrokken bij ruimtelijke
planprocessen. Het belang van cultuurhistorie en archeologie in de ruimtelijke ordening
neemt toe. We zien dat de inzet van kunstenaars en cultuurhistorici bij ruimtelijkeconomische opgaven boeiende resultaten oplevert. Denk aan de herontwikkeling van
Veenhuizen, vaarverbinding Erica-Ter Apel en de restauratie van Kasteel Coevorden.
De resultaten zijn spannend en modern en toch herkenbaar vanuit de cultuurhistorie.

Verplaatsing Koetshuis Drents Museum, Assen

Economische waarde
Cultuur maakt van Drenthe een aantrekkelijke provincie om te recreëren, wonen en
werken. Denk aan de successen van provinciaal gesteunde musea (het Drents Museum,
Gevangenismuseum, Museum De Buitenplaats, Herinneringscentrum Kamp Westerbork
en het Hunebedcentrum), het Shakespeare theater, nieuwe festivals als het Bluesfestival, de
Culturele Gemeente van Drenthe en internationaal opvallende staaltjes van vernieuwing,
zoals de uitbreiding van het Drents Museum.
Investeren in kunst en cultuur levert Drenthe niet alleen culturele en ruimtelijke, maar
ook economische meerwaarde op.
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1.2

Cultuurbeleid provincie Drenthe
Ons cultuurbeleid rust op drie pijlers die onderling samenhangen: cultuur en identiteit, cultuur
en ruimte en cultuur en economie. Cultuur zien wij als een belangrijke bouwsteen voor een
aantrekkelijke provincie: het draagt bij aan leefbaarheid, imago, ruimtelijke kwaliteit, vestigingsklimaat en een bloeiende vrijetijdseconomie.
Wettelijke taken en autonoom beleid
Cultuur is een kerntaak van de provincie, gebaseerd op wettelijke taken en passend binnen het
ruimtelijk-economisch domein.
Binnen ons cultuurbeleid maken we onderscheid tussen enerzijds wettelijke taken en taken op
basis van bestuurlijke afspraken tussen de drie overheidslagen en anderzijds autonoom beleid.
Wettelijke taken en taken op grond van bestuurlijke afspraken kennen we binnen meerdere
domeinen: Mediabeleid (zorgplicht regionale omroep), regionaal historische centra (bestuursakkoord en nieuwe archiefwet), steunpunten monumentenzorg (wordt medio 2012 herzien),
archeologie, restauratie van rijksmonumenten (decentralisatie vanaf 2012), bibliotheken
(bibliotheekcharter en nieuwe bibliotheekwet), podiumkunsten (landsdelige convenanten) en
cultuureducatie (matchingsregeling).
Autonoom beleid bestaat uit museumbeleid, kunst en openbare ruimte en cultuurhistorie.
Provinciale rol en andere overheden
Onze rol in het culturele domein verschuift. We zorgen niet alleen voor randvoorwaarden,
zoals subsidies, maar vervullen steeds meer de rol van verbinder en ontwikkelaar. Als bovenlokale overheid is het onze taak om regionale kansen en ontwikkelingen in beeld te brengen
en te stimuleren. Wij brengen daarvoor onze expertise in en fungeren als brug naar gemeenten,
rijk en Europese Unie.
Wij krijgen op het gebied van erfgoed en ruimte verantwoordelijkheden van het rijk die in het
verleden bij het ministerie van VROM lagen. Ook decentraliseert het rijk de middelen voor
restauratie van rijksmonumenten naar provincies. Dit verstevigt onze rol als gebiedsontwikkelaar als het om erfgoed gaat. We maken hierover met het rijk afspraken in de samenwerkingsagenda die hoort bij de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte ‘Kiezen voor Karakter’. Daarbij zetten
wij in op samenwerkingsprojecten op drie gebieden: 1. Werelderfgoed nominatie Koloniën van
Weldadigheid, 2. herbestemming en krimp (bevolkingsdaling) en 3. projecten in het Drentsche
Aa gebied, gericht op het samengaan van cultuurhistorie, archeologie en ecologie.
Met de Drentse gemeenten hebben wij afspraken vastgelegd in culturele allianties voor de
periode 2009-2012. Deze hebben geleid tot gezamenlijke projecten als gemeentelijke beleidskaarten voor archeologie, het Drentse Plan Cultuurparticipatie, de Kwaliteitsimpuls museumbestel en het Archiefproject Digitaal loket Bewoningsgeschiedenis. Wij willen deze werkwijze
met de Vereniging Drentse Gemeenten evalueren en bezien of wij deze in de komende jaren
voortzetten, bijvoorbeeld waar het gaat om verankering van cultuurhistorie en archeologie in
ruimtelijke plannen. Het overleg hierover, en over bibliotheken, cultuureducatie, cultuurparticipatie en monumentenzorg willen wij voortzetten.
Financiële middelen
De beschikbare middelen worden in de komende jaren schaarser. Dit geldt zowel voor de
overheid als de private sector. Ook wij ontkomen niet aan bezuinigingen. Het is onze inzet
om de culturele infrastructuur waar mogelijk in stand te houden en te vernieuwen.
11

Wij willen niet van alles een beetje doen, maar de dingen vooral goed doen. Dat betekent
dat we moeten kiezen. Ook de scherpere rol- en taakverdeling tussen de drie overheidslagen
dwingt ons hiertoe. Het gevolg is dat we anders met onze uitvoerende instellingen willen
omgaan: meer sturing op prestaties, minder vaste subsidies, een grotere onafhankelijkheid
van instellingen en bezuiniging op taken die niet direct aansluiten op provinciale taken.
We willen het financieel draagvlak voor ons beleid en de participatie van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven vergroten. Ook willen we andere financieringsmogelijkheden en subsidiemogelijkheden binnen Europa verkennen en waar mogelijk gebruiken.
Het rijk zullen wij aanspreken op die onderdelen waar onze belangen gelijk oplopen
en gezamenlijke inspanningen meerwaarde opleveren, zoals bij herbestemming van
monumenten. Ook vragen wij het rijk verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de basisinfrastructuur van de kunsten in het noordelijk landsdeel.
Tot slot: zonder vrijwilligers zijn er geen festivals of musea in Nederland. Drenthe is daarop
geen uitzondering. De provincie hecht veel waarde aan vrijwillige inzet voor maatschappelijke
doelen, maar voert geen apart vrijwilligersbeleid. Het is aan de cultureel ondernemers van
Drenthe om het potentieel hiervan optimaal te benutten voor een rijk aanbod aan kunst en
cultuur in Drenthe.

1.3

Doelen cultuurbeleid 2013-2016
Wij staan voor een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit en een daarbij passend
cultureel aanbod van hoge kwaliteit. Ons cultuurbeleid richt zich op een juiste mix en
onderlinge versterking van de hiervoor genoemde drie pijlers. Uitgangspunt daarbij vormt
Drenthe zelf: een oeroud gebied met bijzondere cultuurschatten. In onze benadering gaan we
uit van nieuwe gedachten en moderne methoden. Kortom: een oude wereld, met een nieuwe
mindset.
Om dit te bereiken speelt de provincie een ondersteunende, verbindende en ontwikkelende
rol. Deze rol is onderscheidend en aanvullend op die van rijk en gemeenten.
Hieruit vloeien de doelstellingen voor de periode 2013-2016 voort:
1. Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling van het
materiële en immateriële erfgoed.
2. Versterken ruimtelijke kwaliteit door cultuurhistorie, archeologie en artistieke visie een
plaats te geven in ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling.
3. Onderscheidende kwaliteit van kunst en cultuuraanbod, door cultuur voor een breed en
divers publiek toegankelijk te maken en deelname te bevorderen.
4. Versterken vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie door inzet van kunst en cultuur.
Wij richten ons de komende periode met nadruk op de waardevolle rol die cultuur kan
spelen in ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons
collegeprogramma en sluit aan bij de suggesties die zijn gedaan tijdens de consultatie van
partijen in het provinciale veld, de provinciale adviescommissie cultuur en de expertmeeting
met externe partijen.
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1.4

Gebiedsgerichte aanpak
Verbinding
Ons cultuurbeleid kent eigen opgaven, prioriteiten en onderdelen die zich richten op Drenthe
als geheel, zoals bibliotheekbeleid, regionale media, archeologie, archiefbeleid en streektaal.
Daarnaast willen we cultuurbeleid betrekken bij andere urgente opgaven en beleidsprogramma’s
of deelgebieden van Drenthe. Op deze wijze kunnen we maximaal draagvlak en effect bereiken
en financiële middelen bundelen.
Focus
De belangrijkste leidraad voor gebiedsgericht werken is de provinciale omgevingsvisie.
Hierin zijn provinciale kernkwaliteiten en beleidsprioriteiten benoemd vanuit diverse beleidsterreinen. De uitwerking daarvan in integrale gebiedsagenda’s is nog in ontwikkeling. Het
Cultuurhistorisch Kompas is als onderdeel van de omgevingsvisie al gedetailleerd uitgewerkt.
Het ‘provinciaal belang cultuurhistorie’ ofwel de ‘cultuurhistorische hoofdstructuur’ van
Drenthe is vastgelegd in zowel de Omgevingsvisie (kaarten 2f en 2e) als in het Cultuurhistorisch
Kompas. De bijbehorende uitwerking met beleidsambities biedt ons houvast bij het maken van
keuzes voor ontwikkelingen en investeringen.
In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat wij cultuurhistorische en archeologische waarden
meewegen in ruimtelijke planvorming. Daarnaast investeren wij waar nodig in ontwikkeling
en in ontsluiting van het (pre-)historische verhaal en de geschiedenis van het landschap van een
bepaald gebied. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het project Holtingerveld, waar we zowel investeren in de ontsluiting van het verhaal van de Havelterberg voor toerisme en recreatie, als sturen
op de ruimtelijke kwaliteit en het behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden.
Op alle plekken in Drenthe die in de Omgevingsvisie van provinciaal belang (cultuurhistorie en
archeologie) zijn benoemd, werken wij op deze manier.
Behalve de Omgevingsvisie en Cultuurhistorisch Kompas geeft het Kader voor Economische
Investeringen (KEI 2010-2015) ons richtlijnen voor een gebiedsgerichte aanpak. Ook hebben
we gekeken naar mogelijke raakvlakken met andere beleidsprogramma’s voor o.a. vitalisering
van het platteland, krimpbeleid, klimaat en energie, landschapsontwikkeling, verkeer en vervoer
en aanleg van wegen en kanalen.
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Deel II
Uitvoering
In dit Uitvoeringskader hebben we onze culturele doelstellingen uitgewerkt.
Wij geven aan wat wij willen bereiken, hoe we dat willen doen en met wie.
Daarin onderscheiden wij de programma’s Cultuur en Economie, Cultuur en
Ruimte en Culturele infrastructuur. Een kanttekening hierbij is dat economische
en ruimtelijke ontwikkelingen niet altijd scherp te onderscheiden zijn maar
elkaar vaak kruisen.
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2

Cultuur en Economie

De tekst in de provinciale omgevingsvisie over cultuurbeleid komt er samengevat op
neer dat wij cultuurbeleid willen inzetten voor een ‘bruisende’ provincie waar het
aantrekkelijk is om te wonen en te werken. Dit wordt onder andere uitgewerkt in het
provinciale Kader voor Economische Investeringen (KEI).
Onze ambities voor het programma Cultuur en Economie werken wij uit in twee
deelprogramma’s: Programma Het Verhaal van Drenthe (waarin museumbeleid een
plaats krijgt) en het Programma Podiumkunsten, festivals en evenementen.
In deze programma’s verwerken wij drie prioriteiten: publieksbereik en participatie,
innovatie en kwaliteitsverbetering culturele aanbod en vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie.
Publieksbereik en participatie
Drenthe kent highlights of topattracties in combinatie met cultuur waar mensen van
binnen en buiten Drenthe veel waarde aan hechten. Sommigen trekken veel publiek
(bijvoorbeeld de TT, enkele grotere musea waaronder het Gevangenismuseum,
Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Museum De Buitenplaats), anderen
hebben last van dalend publieksbezoek (zoals het Dierenpark Emmen, theaters,
Hunebedcentrum). Bij een aantal kan het publieksbereik verder ontwikkeld worden
(musea, festivals, podiumgezelschappen, Koloniën van Weldadigheid, de Hondsrug).
Vaak horen we van mensen die voor het eerst een bezoek brengen aan één van onze
topattracties: ‘wat prachtig en wat was dat voor mij onbekend.’ Deze signalen wijzen
erop dat we Drenthe nog veel beter in de etalage kunnen zetten. Daarom steken we

Hunebedcentrum, Borger
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meer energie in de marketing van cultureel Drenthe. Onze ambitie is om de (potentieel) sterke
onderdelen verder te versterken en een groter publiek te bereiken. Dit kan onder andere door
de kwaliteit van het aanbod te verhogen, verbindingen te leggen tussen cultuuraanbod en
andere vormen van recreatie en toerisme en betere pr en marketing.
De bevolking vergrijst en ‘ontgroent’, een deel van het publiek heeft minder te besteden en
het tempo, bereik en omvang van de informatievoorzieningen zijn revolutionair toegenomen.
Dat maakt dat wij onze culturele collecties ook op nieuwe en modernere manieren gaan
ontsluiten en vermarkten. Zo zullen we meer met de ogen van buitenstaanders naar Drenthe
kijken en hierop een goede marketing en pr baseren. Wij willen culturele highlights een plaats
geven in de strategie van Marketing Drenthe en andere effectieve instrumenten inzetten om
successen van ons cultuurbeleid over het voetlicht te brengen.
Innovatie en kwaliteitsverbetering culturele aanbod
We blijven investeren in kwaliteitsverbetering van ons culturele en cultuurtoeristische aanbod.
We stimuleren toepassing van moderne interactieve methoden, media en cross-overs, zodat
programmering, presentatie en informatieoverdracht met hun tijd meegaan. Daardoor kunnen
cultuurhistorische landschappen, culturele collecties, streekverhalen, streektaal en kunstzinnige verbeeldingen ook op andere en betere manieren worden beleefd. Bovendien worden
nieuwe doelgroepen aangeboord en betrokken bij keuzes. Voorbeelden hiervan zijn al in
ontwikkeling, zoals de GPS-route AnnoDrenthe van het Drents Archief, het nieuwe kunstaanbod voor ouderen Gekleurd Grijs en het project Geopark de Hondsrug.
Door vernieuwing en verbetering te blijven stimuleren, soms ook door grensoverschrijdende
impulsen, willen we onze ‘oude wereld’ toegankelijk maken met waar nodig een ‘nieuwe
mindset’.
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Drentse Bluesopera 2011, Gieten en Amsterdam

Vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie
De economische waarde van cultuur wordt in het provinciale beleidsplan Kader voor
Economische Investeringen 2011 - 2015 (KEI) vooral genoemd bij de onderdelen vrijetijdseconomie en vestigingsklimaat. Een provincie met hoogwaardige, ruimtelijke kwaliteiten en
een aantrekkelijk cultureel aanbod trekt meer toeristen die langer blijven en meer besteden.
Daarnaast komen er meer mensen die hier willen wonen: veelal hoog opgeleide mensen
met een goed inkomen, die hier ook willen werken. Bedrijven vestigen zich vaak ook daar
waar goed opgeleide arbeidskrachten in voldoende mate beschikbaar zijn. Wij investeren
daarom al geruime tijd vanuit economische fondsen in culturele infrastructuur: bijvoorbeeld
in het Drents Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hunebedcentrum Borger,
de Nieuwe Kolk in Assen, gevangenisdorp Veenhuizen (waaronder het Gevangenismuseum),
het openluchttheater in Diever, Stedelijk Museum Coevorden, etc.
Via de lopende RSP-projecten investeren wij ook in het nieuwe dierenpark en theater in Emmen
(unieke verbinding tussen cultuur, natuur en economie) en in het herstel van cultuurhistorische
stadsonderdelen in Coevorden. Wij dragen bij aan bijzondere festivals en evenementen, aan de
ontwikkeling van Geopark De Hondsrug en aan ons potentiële werelderfgoed op de ‘tentative
list’ van Nederland: de Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen en Frederiksoord.
Bezoekers van culturele evenementen uit Drenthe en vooral van buiten Drenthe geven een
stimulans aan de vrijetijdseconomie. Voorwaarde is dat er combinaties worden gemaakt met
(nieuwe) verdienmodellen en ondernemerschap: mogelijkheden voor bezoekers om geld uit
te geven tijdens hun bezoek aan winkels, horeca, recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Om die
reden willen we goede verbindingen stimuleren tussen meerdere vormen van vrijetijdsbesteding,
zoals natuurrecreatie, cultuur, sport, winkelen en horeca.
De rol van Marketing Drenthe is belangrijk om het imago van Drenthe rond vrijetijdseconomie
te versterken en culturele highlights onder de aandacht te brengen. Verder zullen we goede initiatieven ondersteunen die het culturele aanbod in Drenthe helder en effectief promoten.
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2.1

Podiumkunsten, festivals en evenementen
Voor professionele podiumkunsten maken wij bestuurlijke afspraken met gemeenten,
andere provincies en rijk (basisinfrastructuur, matching van subsidies Landelijk Fonds
Podiumkunsten). Hierbij houden wij rekening met de rijkscultuurnota 2013-2016, maken wij
afspraken tussen de drie noordelijke provincies, Groningen en Leeuwarden) en sluiten wij als
noordelijke overheden een convenant met het rijk.
Wij ondersteunen een kwalitatief hoogstaand en vernieuwend aanbod aan professionele
podiumkunsten, culturele festivals en culturele evenementen in Drenthe.
Hoe gaan we dat doen?
Onze ondersteuning richt zich op bovenlokale activiteiten (podiumkunstgezelschappen,
festivals en culturele evenementen) die voldoen aan de volgende criteria:
• vindt in de provincie Drenthe plaats. Het aantal speelbeurten in Drenthe speelt een
rol bij de bepaling van de hoogte van de provinciale subsidie;
• is gevestigd in Drenthe en vertegenwoordigt een provinciale basisinfrastructuur
(in een enkel geval geldt dit ook voor noordelijke gezelschappen die optreden in Drenthe);
• is vernieuwend, van bijzondere kwaliteit, of draagt bij aan een ontwikkelfunctie
(talentontwikkeling, voorbeeldfunctie);
• is onderscheidend ten opzichte van onze buurprovincies;
• draagt bij aan spreiding van aanbod en van kunstdisciplines (theater, jeugdtheater, muziek,
dans);
• trekt publiek uit de gehele provincie en daarbuiten;
• kent een exploitatie met minimaal 30% eigen inkomsten (geen overheidssubsidie).
Wij subsidiëren podiumkunstgezelschappen, festivals en evenementen tot maximaal 25% van de
totaalbegroting.
Wij verwachten van podiumkunstgezelschappen meerjarenplannen voor een periode van
minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar, waarin zij aantonen dat zij van provinciale betekenis zijn
doordat ze voldoen aan bovengenoemde criteria. De precieze toepassing van deze criteria
hebben wij uitgewerkt in de nieuwe subsidieregeling 2013-2016 (uitvoeringsbesluit). De hoogte
van deze subsidies bepalen wij in november 2012, zodat direct in 2013 de uitvoering van start
kan gaan of worden voortgezet. De Provinciale Adviescommissie Cultuur geeft ons over de
ingediende subsidieaanvragen een zwaarwegend advies.
Podiumkunsten
Wij hebben al in de Voorjaarsnota 2011 middelen gereserveerd voor gezelschappen die belangrijk zijn voor Noord-Nederland. Onze stelregel daarbij is dat deze gezelschappen ook belangrijk zijn voor Drenthe en dat de noordelijke partners evenredig bijdragen.
Twee gezelschappen kennen een bijzondere positie. De vijf noordelijke overheden die met het
rijk een cultuurconvenant afsluiten1 hebben afgesproken om het Noord Nederlands Orkest
ieder jaarlijks met minimaal € 20.000 te blijven subsidiëren, als aanvulling op de rijkssubsidie2.
Daarnaast komt het Drentse gezelschap PeerGrouP waarschijnlijk in aanmerking voor een
subsidie van het landelijk Fonds voor de Podiumkunsten, mits daar een substantiële subsidie

1
2

Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, gemeenten Groningen en Leeuwarden.
Het rijk is hier uitdrukkelijk hoofdsubsidiënt, verantwoordelijk voor de landelijke basisinfrastructuur.
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van de regionale overheid tegenover staat. Hiervoor hebben wij een jaarbudget van
minimaal € 175.000 gereserveerd.
Ook hechten wij aan kwalitatief hoogwaardige jeugdtheatervoorzieningen in NoordNederland. Wij vragen van dergelijke voorzieningen, in aanvulling op bovengenoemde
criteria, een veelzijdig aanbod met hoogwaardige, educatieve programma’s voor het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, voldoende speelbeurten gespreid over heel
Drenthe en/of een wervend aanbod buiten het onderwijs. Wij reserveren hiervoor
jaarlijks € 100.000. Momenteel verzorgen Drents Jeugdtheater De Reus en Theater
de Citadel een dekkend jeugdtheateraanbod in Drenthe, naast andere gezelschappen
die actief zijn in Drenthe.
De hoogte van deze subsidies bepalen wij in november 2012, nadat het rijk en het
landelijk Fonds Podiumkunsten hun subsidiebijdragen hebben vastgesteld en na
beoordeling (met advies van de provinciale adviescommissie cultuur) van de
subsidieaanvragen.
Wij kiezen ervoor een kleiner aantal vaste gezelschappen en festivals te subsidiëren. Ook
verlagen wij het vaste budget voor podiumkunsten en festivals. Daar staat tegenover dat
we een groter flexibel budget uittrekken voor nieuwe initiatieven en specifieke opdrachten.
Festivals
Wij hebben voor het Bevrijdingsfestival jaarlijks middelen gereserveerd. In 2014 is
Drenthe gastheer voor de start van de landelijke 5 mei viering. Hiervoor stellen
wij in 2013 eenmalig extra middelen beschikbaar.

Bevrijdingsfestival, Assen

20

Historische kaart in mobiele app AnnoDrenthe

Bijzondere culturele evenementen
Wij stimuleren nieuwe ontwikkelingen voor bijzondere culturele evenementen die bijdragen
aan onze doelen, zoals het ‘verhaal van Drenthe’ of de Koloniën van Weldadigheid; bijvoorbeeld in de vorm van een spraakmakend erfgoedfestival. Daarbij streven wij naar evenementen
die verbindingen leggen tussen diverse culturele disciplines of met andere maatschappelijke
domeinen (wonen, werk, wetenschap, recreatie, toerisme, sport, etc.)
Hiervoor reserveren wij een stimuleringsbudget waarop het culturele veld een beroep kan doen.
In voorkomende gevallen formuleren wij specifieke opdrachten.

2.2

Het Verhaal van Drenthe
Van de voor Nederlandse begrippen buitengewoon lange bewoningsgeschiedenis van Drenthe
getuigen vele objecten, voorwerpen, documenten en gebruiken. Deze worden verspreid over
musea, archieven, Noordelijk Archeologisch Depot, bibliotheken, op websites, in het landschap
en tijdens evenementen getoond. Onze ambitie is de historie van Drenthe toegankelijker te
maken, meer mensen bij deze geschiedenis en historische verhalen te betrekken en het cultureel
erfgoed met een provinciaal belang beter te vermarkten. Wij willen dit ook met moderne en
kunstzinnige vertalingen vormgeven.
Wij willen het historische verhaal van Drenthe beschikbaar stellen voor het grote publiek. Het
ligt voor de hand dit op te hangen aan de drie grote thema’s van Drenthe: (1) de rijkdom van de
prehistorie, (2) het ontginnen van het land en (3) ongewone armoede. Wij laten het definitief
bepalen en uitwerken van deze thema’s over aan de Historische Werkplaats Drenthe.
De musea van provinciale betekenis zijn de etalages voor het provinciale cultureel erfgoed. Wij
zien voor deze musea een voortrekkersrol in het vermarkten van kunst en cultuur in Drenthe
voor een groter en breder publiek en het aantrekkelijker maken van Drenthe als woon- en
vestigingslocatie.
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Hoe gaan we dat doen?
Het historische verhaal van Drenthe wordt onder meer toegankelijk gemaakt door de
digitale publieksvoorziening AnnoDrenthe.nu (Drents Archief 3.0). Dit is een interactief
en mobiel systeem dat een centrale toegang biedt tot de verhalen van de verschillende deelcollecties in Drenthe. Het geeft bewoners en bezoekers de mogelijkheid om het historische
verhaal van elke plek in Drenthe te leren kennen. AnnoDrenthe.nu biedt allerlei mogelijkheden voor het toeristisch-recreatief bedrijfsleven.
Project Historische Werkplaats Drenthe
Historische Werkplaats Drenthe is een project dat de content levert voor AnnoDrenthe.nu.
Dat gebeurt uit belangrijke deelcollecties van de Drentse musea, het Drents Audiovisueel
Archief (DAVA), het Noordelijk Archeologisch Depot en het archief van RTV Drenthe.
Doel van het project is om op interactieve wijze verhalen en beelden uit de collecties te
delen met het publiek. Zo geeft de uit het project Kwaliteitsimpuls Drentse musea 2010-2012
voortgekomen Top 500 van museale objecten en verhalen, input voor AnnoDrenthe.nu.
Ook worden hiaten in het verhaal van objecten, o.a. in samenwerking met historische
verenigingen, aangevuld. We zien hier een belangrijke rol voor de provinciaal historicus
en provinciaal archeologen als aanjagers voor het ‘vertellen van verhalen’. De provinciaal
archeologen zetten vergeten opgravingen uit het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis in
de etalage.
De taken en organisatiestructuur van het project Historische Werkplaats Drenthe werken
wij nog nader uit.
Nederland ratificeert nu behalve de UNESCO-werelderfgoedlijst voor materieel erfgoed
ook de lijst voor immaterieel erfgoed. Wij zullen met gemeenten in gesprek gaan over
de mogelijkheid Drents erfgoed voor te dragen voor de lijst van immaterieel erfgoed van
UNESCO.

AnnoDrenthe route Balloërveld
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Gouden Eeuw van China: Tang dynastie in het Drents Museum, Assen

Drents Museum = toeristische trekpleister
Het Drents Museum draagt zorg voor de museale collectie die in bezit is van de provincie. Het
is de eerste etalage voor de Drentse cultuur en cultuurhistorie onder directe provinciale verantwoordelijkheid. Zij maakt onderdeel uit van de provinciale culturele infrastructuur.
In de afgelopen beleidsperiode had het Drents Museum een doelstelling van 85.000 bezoekers
per jaar. Door sterke programmering en aantrekkelijke tentoonstellingen is het museum in
staat geweest om veel meer bezoekers te trekken (400.000 Go China). Het museum heeft nu
als ambitie om jaarlijks 150.000 bezoekers te trekken. Wij ondersteunen deze ambitie met een
subsidie voor vier jaar. Hiervoor vragen wij het museum de volgende resultaten te leveren:
• minimaal 150.000 bezoekers per jaar met internationale tentoonstellingen en evenementen
van hoge kwaliteit;
• 75% van de bezoekers komt van buiten Drenthe;
• grote economische spin-off realiseren voor Drenthe;
• geringere subsidieafhankelijkheid (minimaal 35% eigen inkomsten);
• het leveren van digitale content voor AnnoDrenthe.nu.
Collecties van Drents Museum worden digitaal toegankelijk
Deelcollecties van het Drents Museum die van belang zijn voor het Verhaal van Drenthe
worden digitaal toegankelijk. Op deze wijze kunnen ze als content worden gebruikt in
publiekssystemen, publieksprogramma’s en in een breed, educatief aanbod.
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Woning kampcommandant op voormalig kampterrein Westerbork, Hooghalen

Herinneringscentrum Kamp Westerbork: provinciale plaats van meer dan nationaal belang
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is gelet op zijn maatschappelijke betekenis
meer dan een museum. Het biedt een venster naar een periode in de geschiedenis van
Drenthe, Nederland en Europa. Daarmee neemt het een eigenstandige positie in, omdat
het meer is dan cultuurhistorie. Het laat een voortdurende confrontatie zien met vreselijke
gebeurtenissen uit de geschiedenis van onze provincie en ons land. Met jaarlijks meer dan
100.000 bezoekers is het een centrum van betekenis.
Met deze betekenis is het niet in een van de kaders van deze nota te plaatsen. Toch zal
iedereen de waarde van de herinnering die het centrum biedt herkennen. Wij willen dit
niet alleen herkennen, maar ook erkennen en menen dat gelet op het specifieke van het
Herinneringscentrum een structurele instandhoudingsubsidie noodzakelijk is. Deze
subsidie verstrekken wij in aanvulling op de structurele subsidie van het Rijk voor het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, als zijnde één van de vier nationale herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog.
Wij verwachten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork een meerjarenplan voor
een periode van 4 jaar, gericht op instandhouding van de (heringerichte) historische plek.
De vernieuwde inrichting van het voormalige kampterrein van het Kamp Westerbork
levert een waardevolle en indringende bijdrage aan bewustwording en verwerking van de
Tweede Wereldoorlog en de perioden daarvoor en daarna.
De hoogte van de prestatiesubsidie voor reguliere activiteiten (instandhouding) bepalen
wij in november 2012. Dan wegen wij alle subsidieaanvragen van musea van provinciaal
belang af binnen het daarvoor beschikbare budget. De Provinciale Adviescommissie
Cultuur geeft ons over de ingediende subsidieaanvraag een zwaarwegend advies.
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Musea als etalage en gebiedstrekker
Wij kunnen, naast het Drents Museum en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork,
musea van provinciaal belang projectmatig ondersteunen bij hun ontwikkeling tot gebiedstrekkers. Wij willen een bijdrage leveren aan een groeiend publieksbereik en een regionale toeristische en economische spin-off van de volgende musea: het Gevangenismuseum,
Museum De Buitenplaats en het Hunebedcentrum.
In deze beleidsperiode richten wij ons vooral op ondernemerschap. Om ondernemerschap
van culturele instellingen te stimuleren, geven wij prestatiesubsidies voor projectmatige
activiteiten en niet voor exploitatie (instandhouding). Meerjarige projectsubsidies zijn alleen
mogelijk wanneer de noodzaak van continuïteit aantoonbaar is. Hierbij maken wij onderscheid tussen tweejarige en vierjarige subsidies.
Voorafgaand aan deze beleidsperiode zullen wij de genoemde musea opnieuw kritisch
toetsen. Een museum is voor ons van provinciale betekenis als het:
• de kwalitatieve status van landelijk erkend, of geregistreerd museum heeft;
• goed bereikbaar is voor publiek (voorzieningen en openingstijden);
• een aanbod biedt van bovenprovinciale betekenis of een collectie bezit van (kunst)historisch belang voor Drenthe;
• van belang is voor provinciebrede cultuureducatie;
• aantoonbaar een toeristische (economische) functie vervult.

Kinderlijn De Vloek van Veenhuizen, Gevangenismuseum Veenhuizen
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Projectvoorstellen van musea van provinciale betekenis toetsen wij vervolgens aan de volgende
criteria:
• artistieke kwaliteit;
• publieksbereik (een groot en breed samengesteld publiek);
• bijdrage aan het Verhaal van Drenthe;
• bereik van mensen buiten Drenthe;
• bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied;
• ondernemerschap.
Wij verwachten van voornoemde musea van provinciaal belang meerjarenplannen voor een
periode van minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar, waarin zij aantonen dat zij van provinciale
betekenis zijn doordat ze voldoen aan bovengenoemde criteria. De precieze toepassing van deze
criteria hebben wij uitgewerkt in de nieuwe subsidieregeling 2013-2016 (uitvoeringsbesluit). De
hoogte van deze subsidies bepalen wij in november 2012, zodat direct in 2013 de uitvoering van
start kan gaan of worden voortgezet. De Provinciale Adviescommissie Cultuur geeft ons over
de ingediende subsidieaanvragen een zwaarwegend advies.
Netwerk professionalisering lokale musea
In de afgelopen beleidsperiode heeft het Platform Drentse musea, in samenwerking met de
projectcoördinator Kwaliteitsimpuls Drentse musea, een duurzame structuur ontworpen voor
professionalisering van musea en digitale toegang tot collecties. Wij hebben hieraan een financiële impuls gegeven, samen met de Drentse gemeenten en musea. De opbrengst van dit project
willen wij borgen in het project Historische Werkplaats door:
• toekomstige professionaliseringsactiviteiten voor musea (o.a. marketing) projectmatig te
ondersteunen;
• musea van provinciaal belang te vragen hun expertise (o.a. bestuurlijke daadkracht en
bedrijfsvoering), op verzoek van lokale musea, te leveren in het (digitale) Platform Drentse
musea.
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3

Cultuur en Ruimte

Drenthe is een karakteristieke provincie met haar beekdallandschappen, esdorpen en veen.
Kenmerkend zijn ook de Saksische en veenkoloniale boerderijen, landgoederen, en oeroude
wegen. De dichtheid aan archeologische sporen is enorm; het resultaat van 5000 jaar boerenbewoning op dezelfde plek. Drenthe, met haar rijke verleden, was en is voortdurend in verandering. Op veel plaatsen wordt gebouwd, verbouwd en (her)ingericht, maar het gevaar bestaat dat
- zonder cultuurhistorische, kunstzinnige visie - karakteristieke landschappen en architectuur in
dorpen en steden worden aangetast door verrommeling en ruimtelijke ontwerpen.
Eén van onze kerntaken is het bewaken en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De provinciale omgevingsvisie is hierin richtinggevend. Deze visie rust op twee pijlers: het koesteren
van kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een ‘bruisend’ Drenthe. Voor de kernkwaliteiten
spelen cultuurhistorie en archeologie een grote rol. Samen met aardkunde geven archeologie en
cultuurhistorie invulling aan de kernkwaliteit ‘oorspronkelijkheid’.
Goede sturing is nodig. Wij maken voor cultuurhistorie onderscheid tussen drie sturingsniveaus: respecteren, voorwaarden stellen en eisen stellen. De sturingsniveaus worden gebiedsgericht toegepast en weergegeven in de beleidskaart van het Cultuurhistorisch Kompas dat een
uitwerking is van de omgevingsvisie.
We willen dat cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke kwaliteiten worden
meegewogen bij veranderingen in landschap en gebouwde omgeving. Dit is bijvoorbeeld
gebeurd bij de nieuwbouw van het Drents Museum, gelegen in het monumentale erfgoedkwartier. We denken ook aan goede inpassing van het nieuw te bouwen transferium bij De Punt.

3.1

Cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planvorming
Wij willen dat cultuurhistorisch waardevolle gebieden en archeologisch waardevolle informatie
bewaard blijven.
Cultuurhistorie en archeologie van provinciaal belang spelen een belangrijke rol bij het maken
van ruimtelijke plannen. Archeologie moet daarom vaker inspiratiebron zijn voor ruimtelijke
planvorming.
Het Cultuurhistorisch Kompas blijft gedurende de looptijd van de omgevingsvisie hét beleidsdocument dat aangeeft welke ontwikkelingen wij stimuleren. Voor archeologie is ook kaart 2e
(zie pagina 28) van de Omgevingsvisie Drenthe belangrijk.
Hoe gaan we dat doen?
Wij willen in planprocessen met gemeenten, waterschappen, planbureaus, adviesbureaus en
maatschappelijke organisaties aan tafel zitten en kennis inbrengen. Deze inbreng (adviezen)
richt zich vooral op kernkwaliteiten in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies, plannen voor provinciale infrastructuur en bovenlokale m.e.r.-procedures. Ook
richten we ons op ontgrondingen en saneringen (archeologie).
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Kaart 2f: Provinciaal belang cultuurhistorie in ruimtelijke planvorming

Kaart 2e: Provinciaal belang archeologie in ruimtelijke planvorming
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Als er nieuwe plannen voor een gebied worden gemaakt, bekijken wij eerst:
• wat de cultuurhistorische waarden van provinciaal belang zijn en de onderlinge samenhang;
• wat de archeologische waarden van provinciaal belang zijn (wat zit er aan resten van vroegere
bewoners in de bodem?) en wat nodig is om die inzichtelijk te maken (verwachtingsgebieden).
Vooral waar echt ingrijpende veranderingen van het landschap aan de orde zijn, brengen we
de cultuurhistorische en archeologische waarden in (omgevingsvisie, kaarten 2e en 2f). Zo
kunnen we meesturen in locatiekeuzes en ontwikkelingen. We volgen daarbij de koers die in het
Cultuurhistorisch Kompas en de omgevingsvisie is vastgelegd.
Wanneer archeologisch erfgoed onverhoopt niet in de bodem behouden kan blijven, is kwalitatief goed onderzoek nodig. Wij willen dit erfgoed borgen vanuit onze rol als kennismakelaar
en eigenaar van het vondstmateriaal (o.a. door goedkeuring van selectie voor conservering en
deponering) en door te adviseren over de te volgen onderzoeksstrategie. De Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie is daarbij ons uitgangspunt.
We houden een provinciaal loket voor meldingen van toevalsvondsten en vandalisme en zorgen
conform de Monumentenwet voor melding aan de minister van OCenW (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed).
We willen het draagvlak voor cultuurhistorie en archeologie vergroten en de betrokkenheid
van burgers bij de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving vergroten. Daarmee willen we
verrommeling en verloedering tegengaan. Wij willen burgers, ondernemers en lokale overheden
stimuleren om te investeren in archeologische en cultuurhistorische waarden. Dit speelt vooral
een rol bij herstel, restauratie en vormgeving van gebouwen en inrichting en beheer van het
landschap, archeologisch erfgoed en openbare ruimte.
Bovengenoemde activiteiten worden vanaf januari 2012 door de provinciale organisatie uitgevoerd en niet meer via Drents Plateau. Hierdoor zijn cultuurhistorie en archeologie onderdeel
van brede advisering en is het voor onze partners helder dat ze met de provincie te maken
hebben.

3.2

Kunst en vormgeving in ruimtelijke planvorming
Beeldende kunst en vormgeving willen we ook een plaats geven in de omgevingsvisie. Bij
ruimtelijke ontwikkelingen betrekken we kunst, vormgeving en culturele identiteit in de
planvorming. Kunst en vormgeving kunnen de ruimtelijke kwaliteit vergroten. De inzet van
verhalen, taal, tradities en sociale structuren als leidraad of inspiratiebron, versterkt ruimtelijke ontwerpen. Dit kan toegepast worden bij de aanleg van provinciale wegen en kanalen,
bij landschapsinrichting en plannen voor ‘energielandschappen’, waterbergingen, natuurontwikkeling etc. Dit geldt ook voor bouwplannen in landelijke en stedelijke omgevingen waar
architectuur, inrichting en vormgeving van de openbare ruimte een grote rol spelen, zoals de
RSP-projecten in Assen en Emmen en de herontwikkeling van de Veenkoloniën of de Koloniën
van Weldadigheid. Verder stimuleren wij beeldende kunst in de openbare ruimte. Vooral
landschapskunst, mits van (boven)provinciale kwaliteit en uitstraling, kan meerwaarde hebben
voor het Drentse landschap. Het zorgt voor een unieke beleving van Drenthe en een grotere,
cultuurtoeristische aantrekkingskracht.
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Hoe gaan we dat doen?
• We brengen kunst en cultuuraspecten in bij de aanbesteding van infrastructuurprojecten. Hiervoor maken we een concreet voorstel (met visie) dat gebruikt kan
worden in de procedures voor het maken van bestekken.
• We schakelen projectgewijs kunstenaars, ontwerpbureaus, (landschaps)architecten,
provinciale en culturele instellingen en experts in.
• We ontwikkelen een integrale visie op landschapskunst (onderdeel uitmakend van
het integrale proces van kunstzinnige, ruimtelijke en economische ontwikkeling) en
hanteren deze als leidraad voor specifieke opdrachten.

3.3

MOdernisering MOnumentenzorg
We willen gemeenten ondersteunen, effectief met hen samenwerken en kennis delen op
het gebied van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Doel is dat alle Drentse gemeenten in
2016 een eigen erfgoedbeleid geformuleerd hebben en MOMO-proof zijn. Zo kunnen
ze hun erfgoedtaken goed uitvoeren, volgens de uitgangspunten van ‘MOdernisering
MOnumentenzorg’ en onderschreven door VNG, IPO en OCW. We vinden dit van
cruciaal belang om cultuurhistorie en archeologie op niveau te houden.
Voor behoud van de ‘verzameling’ monumenten van provinciale betekenis is verankering
in gemeentelijk beleid ook cruciaal. In 2012 is de Provinciale Monumentenlijst compleet
gemaakt. De lijst bevat zo’n 300 objecten die representatief zijn voor de geschiedenis van
Drenthe tot ca.1960. Uitvoering van bijbehorende taken ligt meer in het verlengde van
gemeentelijke dan van provinciale taken. Daarnaast levert een bestel met zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten onnodige bureaucratie op. Kortom: Wij streven
naar een geleidelijke overgang van verantwoordelijkheid voor de provinciale monumentenlijst naar gemeenten.
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Hoe gaan we dat doen?
• Inzet van het Steunpunt Cultureel Erfgoed +, dat garant staat voor kennisontwikkeling bij
gemeenten en uitwisseling en projectgewijze beleidsontwikkeling.
• Vastleggen van afspraken over gemeentelijke uitvoering Provinciale Monumentenlijst en
verankering van provinciale monumenten in gemeentelijk beleid. Het Steunpunt Cultureel
Erfgoed + blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de Provinciale Monumentenlijst.
• Op termijn noordelijke samenwerking van de provinciale steunpunten.

3.4

Herbestemming Karakteristiek Bezit
Herbestemming van monumentale en karakteristieke panden is hard nodig. Hiervoor zijn
gezonde, economische dragers nodig die, naast behoud en doorontwikkeling van cultureel
erfgoed, gunstige effecten hebben op leefbaarheid, werkgelegenheid en grond- en vastgoedprijzen. Ons doel is om minder nieuwbouwplannen te maken en meer te investeren in
restauraties. We gaan daarvoor, voortbouwend op het succes van de Versnellingsagenda, een
programma ontwikkelen dat onderdeel is van bredere gebiedsontwikkelingen: Herbestemming
Karakteristiek Bezit
Het Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit richt zich zowel op het in stand houden
van monumenten en beeldbepalende panden in de krimpregio in Zuidoost-Drenthe, als op
monumentale ‘highlights’ in de gebieden van de cultuurhistorische hoofdstructuur, zoals
Veenhuizen en Frederiksoord, Hondsrug, Koningsas.
Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe erfgoedstrategieën voor krimpregio’s (in relatie tot de Agenda Veenkoloniën, het krimpbeleid en het EoWijers project).

Turfcafé, Schoonebeek
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Hierin wordt bijvoorbeeld een goede aanpak ontwikkeld voor hergebruik én sloop.
Dit gebeurt in samenwerking met onze noordelijke partners en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
De herbestemming van de highlights richt zich op instandhouding van monumentaal
erfgoed voor toekomstige generaties en het vinden van goede economische dragers. De
opgave is hier anders dan in de krimpregio in Zuidoost-Drenthe; er zal mogelijk meer
privaat geld beschikbaar komen. De instrumenten voor herbestemming zijn dezelfde.
Hoe gaan we dat doen?
• Via kennisuitwisseling (conferenties, bijeenkomsten, netwerkvorming, meldpunt)
en via het verstrekken van leningen (Nationaal Restauratie Fonds) en subsidies.
• Via zowel korte, middellange als lange termijnstrategieën. Een voorbeeld van korte
termijnstrategie is ‘placemaking’, zoals dat gebeurd is met het munitiedepot in
Donderen (huisvesting Peergroup) en met de voormalige Rijksluchtvaartschool in
Eelde (conferenties).
• Het Drents Monumentenfonds wordt geëvalueerd en zo effectief mogelijk ingezet.
• Belangrijk is de bottom-up-aanpak en het verbinden met bredere provinciale opgaven
(waaronder de 3 gebiedsagenda’s). Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten,
drie noordelijke provincies, het opnieuw in te richten Steunpunt Cultureel Erfgoed,
vastgoedpartijen, ondernemers, monumenteneigenaren, Nationaal programma
Leegstand en Herbestemming, Monumentenwacht, Nationaal Restauratiefonds, etc.
• We zetten restauratiegelden voor rijksmonumenten, die het rijk per 2012 decentraliseert
naar provincies, in voor herbestemming van rijksmonumenten. Door deze gelden te
combineren met eigen provinciaal budget voldoen we aan de inspanningsverwachting
van het rijk.

Bierbrouwerij Maallust, Veenhuizen
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3.5

Koloniën van Weldadigheid Unesco Werelderfgoed
We streven naar opname op de werelderfgoedlijst van de Koloniën van Weldadigheid uiterlijk in
2018 (bij het tweehonderdjarig bestaan). Veenhuizen en Frederiksoord staan al op de ‘Tentative
list’ van Nederland. De waarde van dit proces is dat het unieke ‘Verhaal van de Koloniën van
Weldadigheid’ (de geboorte van de verzorgingsstaat) algemeen bekend wordt. Het leidt ook
tot vergroting van de cultuurtoeristische uitstraling in en buiten Nederland en tot een grotere
economische betekenis van de Koloniën van Weldadigheid.
Hoe gaan we dat doen?
We vergroten de naamsbekendheid van de Koloniën van Weldadigheid door gezamenlijke
marketing, waar locale partijen en ondernemers van kunnen profiteren. We gaan actief werken
aan draagvlak, draagkracht en het goed kunnen presenteren van de unieke en universele waarde
van de Koloniën van Weldadigheid. We vinden het belangrijk de onderlinge samenwerking en
uitwisseling tussen de zes Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België te versterken. Dit
kan onder meer door de inzet van (rondreizend) theater, oral history-projecten en inhoudelijke
kennisuitwisseling. Hierbij betrekken we de Nederlands-Vlaamse stuurgroep, projectgroep en
klankbordgroep(en). We willen daarvoor in 2012-2014 de ‘Outstanding and Universal Value’
benoemen en een Comparatieve analyse uitvoeren. Daarna beslissen we, in overleg, met welk
begrensd gebied we de nominatie doorzetten via het maken van het nominatiedossier. Dit
dossier dienen we uiterlijk in januari 2017 in. Drenthe is trekker van het proces, voorzitter
van de stuurgroep, en beoogd siteholder. We werken samen met vele partners: partijen in het
Unesco-netwerk, rijk, de provincies Antwerpen en Overijssel, het Kempens Landschap en de
gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Steenwijkerland, Ommen, Hardenberg, Westerveld en
Noordenveld.
We zijn trots op dit proces en willen dat ook uitstralen. De gebiedsontwikkeling van
Veenhuizen en Frederiksoord zullen we in de geest hiervan oppakken.

3.6

Kreatief met Krimp
Drenthe bestaat naast vijf stedelijke kernen grotendeels uit dorpen. De leefbaarheid van dat
platteland staat onder druk. Ook Drenthe kent leegloop van dorpen, veroorzaakt door vergrijzing en ontgroening, minder werkgelegenheid op het platteland en de aantrekkingskracht van
steden; de gevolgen: leegstand, minder voorzieningen en economische achterstand.
Samen met gemeenten anticiperen we op deze nadelige gevolgen. Daar speelt cultuurbeleid ook
een rol in. Om het platteland en de dorpen vitaal en aantrekkelijk te houden, vinden we het
belangrijk om het culturele aanbod en de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving op een hoog
niveau te houden of te brengen. Sommige dorpen zijn daar al behoorlijk in geslaagd. Onze
inzet geldt vooral de krimpregio in Zuidoost-Drenthe, waar we ons richten op ontsluiting van
cultureel erfgoed, herbestemming van monumentale gebouwen en inzet van podiumkunsten op
participatie en bewustwording (community art). We gaan daarbij uit van de eigen kracht van het
platteland met haar kleinschaligheid en tradities van onafhankelijkheid, ondernemingskracht en
naoberschap, Ook hier geldt: oude wereld met een nieuwe mindset.
Hoe gaan we dat doen?
We verlenen opdrachten aan kunstenaars en gezelschappen voor podiumkunst en aan provinciale instellingen, in combinatie met programma’s, projecten en activiteiten in het betreffende
gebied.
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4

Culturele infrastructuur

Voor de uitvoering van ons beleid zijn meerdere culturele uitvoerings- en steuninstellingen
actief. Deze vormen onze culturele ruggengraat en zijn belangrijk voor onze culturele collecties en de ‘identiteit’ van Drenthe: streektaal, cultuur, materieel en immaterieel erfgoed, kunsten
en informatievoorziening. In de afgelopen beleidsperiode waren dat: Biblionet Drenthe, CBK
Drenthe, Drents Archief, Drents Plateau, Drents Museum, Huus van de Taol, K&C Drenthe,
Monumentenwacht Drenthe, Noordelijk Archeologisch Depot, RTV Drenthe, vier grotere
musea, provinciale festivals en professionele gezelschappen voor de podiumkunsten.
De eerder aangegeven inhoudelijke en financiële ontwikkelingen leiden ertoe dat ons beleid voor
de ‘culturele ruggengraat’ van Drenthe veranderingen ondergaat:
• onderlinge samenwerking en integratie van instellingen zowel op Drents als noordelijk niveau;
• overdracht van taken naar gemeenten of rijk;
• koppeling van budgetten aan provinciale kerntaken waarop meerdere instellingen en organisaties kunnen inschrijven;
• duidelijke afspraken over doelmatiger uitvoering van taken (goed opdrachtgeverschap en
ondernemerschap) en verbeterde ‘cultural governance’;
• ondersteunen van vernieuwende initiatieven vanuit de samenleving.
Eind 2011 hebben wij al bezuinigingen aangekondigd voor RTV Drenthe, Biblionet Drenthe en
K&C Drenthe. Daarnaast hebben wij het CBK laten weten dat wij het budget dat na 2012 resteert
voor kunst in de openbare ruimte, flexibel zullen inzetten. De ontwikkeling naar (minder) instellingen met minder vaste provinciale taken is wat ons betreft nog niet af. Wij zullen in de looptijd
van de culturele agenda voorstellen doen voor een verdere herziening van dit takenpakket.

4.1

Beeldende kunst en vormgeving (BKV)
Het rijk heeft vanaf 2009 de verantwoordelijkheid voor BKV-beleid van provincies overgeheveld
naar de grote gemeenten. Wij hebben sindsdien onze vaste subsidies voor het Centrum Beeldende
Kunst Drenthe en lokaal BKV-beleid (waaronder kunstuitleen) afgebouwd.
Wij zetten deze lijn voort na 2012 en beperken ons tot kunst en vormgeving in de openbare
ruimte in relatie tot gebiedsontwikkelingen van provinciaal belang. Onze programmatische
beleidsdoelen vindt u onder § 3.2 Kunst en vormgeving in ruimtelijke planvorming.

4.2

Archieven
Het rijk heeft per 2012 de kosten voor beheer van het historische archief van provinciebesturen
en -organen in het Regionaal Historisch Centrum (RHC) deels overgeheveld naar de provincies.
Na een wetswijziging in 2013 wordt de provincie zelf verantwoordelijk voor het beheer van het
vanaf dat moment gevormde historische archief.
De Archiefwet bepaalt hoe overheden hun archieven moeten beheren. Overheidsarchieven vormen
de basis voor democratische verantwoording aan de burger. De documenten van nu kunnen jaren
later waardevol zijn, omdat ze een deel van de geschiedenis van Nederland beschrijven. Daarom
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worden documenten die van maatschappelijk, cultuurhistorisch of politiek belang zijn, uiterlijk
twintig jaar na afsluiting van het dossier, overgebracht naar archiefbewaarplaatsen.
Onze nieuwe wettelijke taak voor naar het RHC overgebrachte historische archiefstukken is
tweeledig: ze goed geordend en toegankelijk bewaren en ze beschikbaar stellen aan het publiek.
Naast de huidige wettelijke zorg voor het eigen archief houdt de provincie ook bestuurlijk
toezicht op de zorg voor recente en historische archieven bij andere overheden.
In het Bestuursakkoord 2011-2015 onderschrijven wij dat het RHC een belangrijke bijdrage levert
aan cultureel erfgoed dat voor een breed publiek toegankelijk is. Onze programmatische beleidsdoelen op dit terrein kunt u vinden in § 2.2 Het Verhaal van Drenthe van dit uitvoeringskader.
Hoe gaan we dat doen?
Het Bestuursakkoord regelt dat provincies voor een periode van tenminste vier jaar een RHC
aanwijzen als provinciale archiefbewaarplaats. Vanaf 2013 is dat voor ons het RHC Drents
Archief. Dit archief krijgt een voortrekkersrol in het ontwikkelen van een provinciale visie op
huisvesting en toegankelijkheid van de archiefcollectie Drenthe. Wij willen samenwerken met
de Drentse gemeenten (die op termijn ook aan het RHC kunnen deelnemen) en in noordelijk
verband om specialistische kennis te borgen. Zo kunnen we ook efficiencywinst behalen en
uitdagingen voor de toekomst effectiever aanpakken. Denk aan een digitale bewaarplaats (het
E-depot) en een noordelijke bewaarruimte waarin archiefdocumenten goed bewaard blijven
voor het publiek.
Wij willen per 2013 deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief.
Hierover zullen we een apart besluit nemen. Dit geeft ons de mogelijkheid om met het rijk
en de gemeente Assen mee te beslissen over o.a. beleidskeuzes.
Wij hechten aan scheiding tussen interbestuurlijk toezicht en beleid. De invoering van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht door de provinciale archiefinspectie wordt in 2014 afgerond.
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Dit leidt tot minder toezichthouders en minder bestuurlijke drukte en last voor de medeoverheden die onder het toezicht vallen. Een deel van de uren dat daardoor vrijkomt,
benutten we voor beheer van het door ons gevormde (digitale) archief. Om de kwaliteit
van het beheer van het historische provinciearchief door het Regionaal Historisch Centrum
te waarborgen, overwegen wij de provinciearchivaris bij de provinciale archiefinspectie onder
te brengen. Daarbij zoeken wij ook nadrukkelijk afstemming in noordelijk verband.

4.3

Cultuureducatie en ondersteuning amateurkunst
Het rijk is eindverantwoordelijk voor cultuureducatie. Vanaf 2004 stelt het rijk hiervoor een
bedrag per leerling in het basisonderwijs beschikbaar via de regeling Versterking cultuureducatie. Deze wordt opgevolgd door de regeling Prestatiebox. Er blijft een bedrag van € 10,90
per leerling beschikbaar, als onderdeel van de lumpsum die de school ontvangt. Het kabinet
heeft daarnaast voor de komende vier jaar een extra regeling ontworpen (Cultuureducatie met
Kwaliteit) voor het basisonderwijs (ongeveer € 6,50 per leerling). Deze regeling komt in de
plaats van de huidige regeling voor Cultuurparticipatie. Culturele organisaties kunnen grote
projecten voor cultuureducatie indienen bij het Landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie.
Voorwaarde is dat provincies of grote gemeenten aan deze projecten meebetalen (1:1). Daardoor
komt een groot deel van de regie voor kwaliteitsverbetering te liggen bij deze twee overheden.
Belangrijke inhoudelijke criteria voor de aanvragen zijn:
• duurzame en intensieve samenwerking tussen lokaal onderwijs en culturele sector;
• een onderwijskundige visie en een doorgaande leerlijn die de culturele ontwikkeling
van het kind centraal stelt (in plaats van korte aanbodgerichte kennismakingen);
• substantiële aanvragen gericht op samenhang tussen o.a. professionalisering van docenten
en medewerkers van culturele instellingen, lokale educatieve agenda’s, de impuls combinatiefuncties en het kwaliteitskader cultuureducatie voor culturele instellingen.
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Wij willen werken aan kwaliteitsverbetering op de terreinen van:
• actieve vraagformulering bij het onderwijs;
• actieve (en minder receptieve) deelname;
• structurele inbedding in de lesstof van het basisonderwijs;
• lokaal en provinciaal aanbod erfgoededucatie (waarmee we het ‘Verhaal van Drenthe’
ook voor jongeren toegankelijk maken);
• breed toegankelijk aanbod van jeugdtheater;
• lokaal en provinciaal aanbod van kunsteducatie; heldere taakverdeling en prijsafspraken.
Hoe gaan we dat doen?
We hechten veel belang aan cultuureducatie; bij de schooljeugd wordt de basis gelegd voor
toekomstige cultuurparticipatie. Het rijk biedt hiervoor bovendien een aantrekkelijke financiële
regeling, Wij zien dit als een kans om de kwaliteit van cultuureducatie verder te verbeteren en
de rollen, taken en verantwoordelijkheden goed vorm te geven. Betrokken partijen zijn: het
rijk (eindtermen, inspectie), onderwijs (vraagkant), gemeenten (inbedding in lokaal beleid), de
aanbodkant (kunstenaars, culturele organisaties, erfgoedinstellingen, kunstencentra), makelfunctie en provinciale innovatiefunctie (K&C). Tot slot noemen wij de organisatie van provinciaal aanbod, zoals culturele mobiliteit en Oktobermaand Kindermaand. Deze ontwikkeling
biedt ook kansen om ons speerpunt erfgoededucatie nog beter een plaats te geven op zowel
provinciaal als lokaal niveau.

4.4

Cultuurparticipatie
Onze inzet richt zich op het vergroten van cultuurparticipatie door:
• vernieuwing van cultuuraanbod en breder bereik van doelgroepen op provinciaal niveau;
• ontwikkeling van talent in uitvoerende kunsten op provinciaal niveau.

Aa en Hunze Culturele gemeente van Drenthe 2011
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Hoe gaan we dat doen?
Voor de komende beleidperiode onderscheiden we drie taakgebieden: (1) ondersteuning
amateurkunst, (2) vernieuwing van het aanbod en verbreding doelgroepbereik en (3) talentontwikkeling.
Ondersteuning amateurkunst
Als gevolg van een scherpere rol- en taakverdeling tussen overheden beschouwen wij ondersteuning van amateurkunsten grotendeels als een lokale verantwoordelijkheid. Wij gaan
hierover in gesprek met gemeenten en betrokken instellingen om helderheid te krijgen over
ieders rol en taak. Doel is de ondersteuning van amateurkunst efficiënt en effectief te organiseren. Wij zien dat eerstelijnsinstellingen, gemeentelijke combifunctionarissen, netwerken en
loketten , maar ook landelijke expertisecentra de ondersteuningstaken voor amateurkunst in
toenemende mate overnemen. Naar verwachting zal deze trend zich doorzetten.
Wij blijven ons richten op een aantal provinciale deeltaken, zoals talentontwikkeling en de
Culturele Uitdag.
Vernieuwing van het aanbod en verbreding doelgroepbereik
Door verschuiving van een groot deel van onze middelen voor cultuurparticipatie naar
cultuureducatie zal er minder geld zijn voor bijzondere projecten voor en door volwassenen.
Daar staat tegenover dat er meer middelen zijn voor actieve participatie van schooljeugd.
Onze focus ligt op de verbinding van cultuurparticipatie met:
• leefbaarheid en sociale cohesie in relevante gebieden als de Veenkoloniën;
• cultuurhistorie ( het ‘Verhaal van Drenthe’);
• pilots voor vernieuwende vormen van locatietheater en community-art, waarbij
professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en publieksgroepen gezamenlijk
producties tot stand brengen.
Talentontwikkeling
Bij talentontwikkeling zien wij voor elke overheidslaag een taak. Het rijk ondersteunt landelijke projecten (zoals Kunstbende). Gemeenten ondersteunen activiteiten van regionale
Kunstencentra en verenigingen voor amateurkunst. Wij ondersteunen gezelschappen van
provinciale c.q. noordelijke schaal (zoals NiZNO, PeerJong, enkele Drentse orkesten) die een
regionaal platform bieden voor de ontwikkeling van talent. Dit gebeurt onder andere door
de samenwerking van professionals en amateurs. Daarnaast zien wij hier een taak voor K&C,
onder andere voor popmuziek.

4.5

Streektaal
Streektaal verbindt mensen met elkaar en met de streek waar ze wonen. Gebruik van de Drentse
streektaal roept solidariteit, vertrouwdheid en herkenning op en draagt bij aan de identiteit van
Drenthe. In de afgelopen vier jaar hebben we ons ingezet voor verbetering van het imago van
de streektaal. Het Drents is op bijzondere en eigentijdse manieren ‘in de markt’ gezet, door
bijvoorbeeld popmuziekprojecten. Zichtbaarheid van de taal nodigt uit tot gebruik.
In de komende vier jaar willen wij ons inzetten voor een betere borging van de streektaal. Ook
willen we bewustwording van de meerwaarde van streektaal bevorderen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat meertaligheid goed is voor de sociale, intellectuele en taalontwikkeling van
kinderen. Specifieke doelgroepen in Drenthe willen we beter bereiken, zoals jonge kinderen,
hun ouders en ouderen.
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Het Drents maakt onderdeel uit van het Nedersaksisch. Het rijk heeft ons verzoek het
Nedersaksisch als regionale taal een hogere status te verlenen in de zin van het Europees
handvest voor regionale en minderheidstalen (deel III) afgewezen. De overheden en inwoners
in het Nedersaksisch taalgebied leggen zich niet zonder meer neer bij deze afwijzing.
Hoe gaan we dat doen?
Om onze doelen te verwezenlijken, willen wij samenwerken met onze buurprovincies waar
Nedersaksisch wordt gesproken en met kennisinstituten als de Rijksuniversiteit Groningen.
We geven het Huus van de Taol opdrachten voor streektaalontwikkeling, onderzoek, informatieverstrekking en promotie. Wij vragen het Huus verbindingen te leggen met projecten die zich
richten op genoemde doelgroepen (ook via moderne, digitale technieken en media). Daarnaast
stimuleren wij andere instellingen en organisaties om activiteiten uit te voeren waar streektaal
een rol in kan spelen. Onze focus richt zich op:
• bewustwording van de waarde van streektaalgebruik bij (toekomstige) docenten basis- en
beroepsonderwijs (met name zorg) en bij ouders van jonge schoolkinderen;
• streektaalgebruik in het onderwijs en bij ouderen;
• streektaal in popmuziek, culturele evenementen en festivals;
• streektaalprojecten binnen cultuur- en erfgoededucatie.

4.6

Regionale omroep
Provincies zijn verantwoordelijk voor een rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening. Wij streven naar behoud van de regionale radio en televisie: een redactioneel onafhankelijke en stevige regionale omroep met voldoende zendtijd. Ook willen wij dat RTV Drenthe
aandacht blijft schenken aan cultuur en streektaal.

Interieur opnamewagen van RTV Drenthe
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Meer financiële ruimte en sturing op de prestaties van RTV Drenthe zijn nodig om efficiency en
effectiviteit te kunnen verbeteren.
Hoe gaan we dat doen?
We gaan in IPO-verband de discussie aan met ROOS (organisatie regionale omroepen) en het
ministerie van OCW over de huidige wetgeving en het bestuursakkoord, gericht op financiering van regionale omroepen. Dit leidt mogelijk tot een nieuw bestuursakkoord met een betere
financiële verdeelsleutel voor de kleinere regionale omroepen, een heldere definiëring van de
vereiste “zorgplicht en het niveau 2004” en een andere jaarlijkse indexeringssystematiek3. Een
andere mogelijke uitkomst is dat de financiële verantwoordelijkheid bij het rijk komt te liggen
(OCW overweegt de samenvoeging van de NPS/NTS en de regionale omroepen op Nederland 3).
In dat geval zullen wij ons inzetten voor onafhankelijke, regionale redacties en voldoende regionale zendtijd op het derde net.
Voor de komende periode hadden wij al besloten tot een bezuiniging van € 378.000 op de extra
autonome middelen die in 2009 met ingang van 2010 aan RTV Drenthe waren toegekend (en
daarmee niet behoren tot “de zorgplicht en het niveau 2004”). Een deel van de vrijkomende
middelen (nl. in totaal € 225.000 in 2013-2016) voegen wij toe aan het budget Verhaal van
Drenthe, om in dit kader mediaprojecten (documentaires etc.) mogelijk te maken. RTV Drenthe
kan hierop ook een beroep doen voor bijzondere programmering.
Daarnaast hebben we RTV Drenthe een efficiencykorting opgelegd, die oploopt van € 75.000 in
2012 tot € 125.000 in 2015. Efficiencywinst is onder meer te bereiken door intensievere samenwerking van mediabedrijven op noordelijke schaal. Naar de mogelijkheden hiervoor hebben wij
een extern onderzoek bekostigd.

4.7

Bibliotheken
De provinciale verantwoordelijkheid voor bibliotheken wordt herzien en naar verwachting
begin 2014 in een nieuwe Bibliotheekwet verankerd. De huidige provinciale taak voor bibliotheken is vastgelegd in de Wet op specifiek cultuurbeleid (1993) en de Bibliotheekcharter
2010-2012. Hoofdtaken voor de provincie zijn: ondersteuning van de lokale bibliotheken en
zorgen voor een provinciaal netwerk van bibliotheken dat ook landelijk samenwerkt.
De huidige Bibliotheekcharter en de aanstaande bibliotheekwet voorzien in een beperkte rol
van de provincie. Discussiepunt tussen provincies en rijk is of provincies de uitrol van landelijk
ontwikkelde digitale bibliotheekproducten moet financieren en welke rol de provinciale serviceorganisaties (PSO) hierin moeten spelen. Gezien de centralisatie die het rijk voorstaat voor de
ontwikkeling van de digitale bibliotheek vinden wij dat de regie en de financiering hiervan bij
het rijk ligt. Het door ons gesubsidieerde takenpakket voor de PSO Biblionet Drenthe moet
passen bij de huidige en toekomstige wettelijk taak van de provincie. Gezien de beperkte rol die
provincies (gaan) spelen hebben wij een subsidiekorting ingeboekt, oplopend van € 112.500 in
2013 naar € 275.000 in 2015.

3 RTV Drenthe wordt sinds 2006 via de mediawet geheel gesubsidieerd door de provincie. De middelen voor de provincie zijn onderdeel van
de algemene uitkering uit het provinciefonds. In de mediawet staat dat de provincies de zorgplicht hebben voor de regionale omroepen en
dat zij tenminste het peil van 2004 moeten handhaven. De jaarlijkse groei wordt berekend via een zogenaamde “reële index”. Deze index
is de afgelopen jaren hoger geweest dan het jaarlijks accres van het provinciefonds, waardoor voor de provincies een fors negatief verschil
ontstaat.
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Landelijk is er een trend van schaalvergroting onder PSO’s. Wij verwachten efficiencywinst van
samenwerking tussen Biblionet Drenthe en Biblionet Groningen. Op grond hiervan hebben wij
een opschalingskorting ingeboekt, oplopend van € 37.500 in 2012 naar € 125.000 in 2015.
Hoe gaan we dat doen?
Wij zullen in onze subsidiering van PSO Biblionet Drenthe aansluiten bij het nog te ontwikkelen
pakket van basistaken voor PSO’s. Het takenpakket van Biblionet Drenthe concentreert zich op
ondersteuning van de lokale bibliotheken, samenwerking en netwerkvorming en de bereikbaarheid van bibliotheken. De rol van Biblionet Drenthe als het gaat om de digitale bibliotheek, zal
beperkt zijn.
Door gemeentelijke bezuinigingen zal het aantal bibliotheekorganisaties en bibliotheekvestigingen in de komende jaren afnemen. Veel taken van Biblionet Drenthe liggen op het
terrein van ondersteuning van de lokale bibliotheek (onderhoud ICT, salarisadministratie,
HRM, gezamenlijke inkoop en collectioneren). De lokale afnemers (gemeenten en bibliotheken) zijn het beste in staat om de vraag naar producten van Biblionet te formuleren, inclusief
subsidievoorwaarden. Om die reden betrekken wij gemeenten uitdrukkelijk bij de provinciale
programma’s van eisen voor de komende jaren. Ook willen wij samen onderzoeken hoe de
gemeentelijke betrokkenheid bij het opdrachtgeverschap aan Biblionet Drenthe versterkt kan
worden. Decentralisatie van middelen hoort daarbij tot de mogelijkheden.
Om te voorkomen dat de leefbaarheid van het platteland afneemt door sluiting van bibliotheken
zien wij voor Biblionet Drenthe een taak om de overgang naar nieuwe bibliotheekconcepten (in
dorpshuizen, brede scholen, zorgvoorzieningen, buurtsupers etc.) te begeleiden en te ondersteunen.
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Biblionet Drenthe en Biblionet Groningen willen een holding vormen om sterker te staan in de
toekomst en te kunnen concurreren met andere PSO’s (bijvoorbeeld voor verwerving van landelijke digitaliseringsprojecten). De voorgenomen samenwerking heeft meerwaarde als daardoor
taken efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Omdat die taken een sterk lokaal accent
hebben is het belangrijk dat lokale bibliotheken en gemeenten aangeven hoe zij denken over nut
en noodzaak van deze samenwerking.

4.8

Cultureel erfgoed
Het Steunpunt Cultureel erfgoed heeft als hoofdtaak om in de komende vier jaar gemeenten te helpen
een eigen integraal gemeentelijk erfgoedbeleid te ontwikkelen en uit te voeren (van archeologie tot
cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit). Uit onderzoek, in opdracht van het rijk, blijkt dat de meeste
gemeenten nog lang niet ‘momo-proof’ zijn. Dit betekent dat zij - uitzonderingen daargelaten cultuurhistorie nog niet of onvoldoende hebben verankerd in ruimtelijke planvorming, nog weinig of
geen beleid voeren voor herbestemming van monumentale en beeldbepalende panden en nog relatief
weinig hebben geïnvesteerd in vermindering van regeldruk en meer invloed van de burger. Het is ons
belang om gemeenten te ondersteunen, alleen al om onze doelstellingen uit het Cultuurhistorisch
Kompas gezamenlijk met gemeenten te kunnen realiseren. OCenW vraagt de provincies met nadruk
de steunpunten te continueren. Dat doen wij graag, maar dan wel in een andere vorm dan tot nog toe.
Met de vraag van gemeenten als uitgangspunt, gaat het Steunpunt zich met drie zaken bezighouden:
1. organiseren van ruimtelijk planoverleg (concrete opgaven) over cultuurhistorie en archeologie
tussen de drie overheden;
2. erfgoedexpertise inbrengen wanneer gemeenten hieraan behoefte hebben;
3. een rol in de uitvoering van het Drentse herbestemmingsprogramma van monumentale panden
en in verankering van de provinciale monumentenlijst in gemeentelijk beleid.

Kasteel Coevorden
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Wij willen nadrukkelijk een flexibel Steunpunt behouden. Gestreefd wordt naar noordelijke
samenwerking tussen de Steunpunten.
Kleinere erfgoedinitiatieven die deel uitmaken van de ruggengraat zijn: Molenstichting, Bond
Heemschut, Drentse Volksalmanak en Drents Historische Vereniging. Met relatief weinig
budget leveren deze instellingen een belangrijke bijdrage aan de kennis over, betrokkenheid bij
en zorg voor het Drents cultureel erfgoed. Dit beleid zetten wij voort.

4.9

Monumenten
De Monumentenwacht is verantwoordelijk voor inspecties en onderhoudsadviezen aan
eigenaars van rijks- provinciale en gemeentelijke monumenten. Onder het motto ‘voorkomen
is beter dan genezen’ stimuleert de Monumentenwacht eigenaars van monumenten om hun
monument in zo goed mogelijke staat te houden. Dit is direct in ons belang nu de restauratie van rijksmonumenten een provinciale verantwoordelijkheid is geworden. Om het effect
van haar werk te vergroten, vragen wij de Monumentenwacht met een plan te komen om
haar klantenbestand uit te breiden zonder dat wij de subsidie hiervoor hoeven te verhogen.
De Monumentenwacht Drenthe werkt zeer nauw samen (personele unie, directie) met de
Monumentenwachten Fryslân en Overijssel.

4.10

Archeologie
Een van de uit de Monumentenwet (1988) voortvloeiende taken van de provincie betreft de
inrichting en instandhouding van een provinciaal archeologisch depot.
Dit heeft te maken met het feit dat alle vondsten en onderzoeksdocumentatie afkomstig uit oud
en nieuw archeologisch onderzoek provinciaal eigendom zijn. De drie noordelijke provincies
hebben hiertoe een gezamenlijk depot ingericht: het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD)
te Nuis. Hier worden de provinciale archeologiecollecties uit Drenthe, Friesland en Groningen
bewaard en ontsloten voor publiek en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het depot kent
een ruimhartig uitleenbeleid. Nieuwe Drentse vondsten die van provinciaal belang zijn komen
in eerste instantie in aanmerking voor opname in de archeologiepresentatie van het Drents
Museum.
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Deel III
Instrumentarium
De totale hoeveelheid middelen die jaarlijks beschikbaar is voor cultuurbeleid
in 2013-2016 bedraagt ca. € 23 miljoen. In dit bedrag is de bezuiniging van circa
8 ton op instellingen (vastgesteld in december 2011) meegenomen. In dit budget
is ook rekening gehouden met prioriteiten die door de staten voor de afgelopen
beleidsperiode 2009-2012 zijn aangegeven. Op voorhand houden wij rekening
met eventuele nieuwe bezuinigingen van het rijk op het provinciale budget.
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5

Financiën en beleidsinstrumenten

5.1

Draagvlak en financiering
Het draagvlak en de middelen voor provinciaal beleid staan onder druk. Dat geldt ook voor
cultuurbeleid. Het rijk bezuinigt fors en dat werkt door naar provincies en gemeenten.
Daarnaast hebben burgers en bedrijven het financieel moeilijker door de financiële en economische crisis. Dit is voor ons een uitdaging om nieuwe manieren te vinden waardoor beoogde
vernieuwingen en verbeteringen gefinancierd kunnen worden.
We willen het financieel draagvlak en de participatie van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven vergroten. Daarmee willen we ook nieuwe publieksdoelgroepen aanboren.
Daarnaast willen we publiek-private financieringsmogelijkheden vergroten en cultureel ondernemerschap stimuleren.
Om deze doelen te bereiken willen wij:
• Meer gezamenlijk vanuit gebiedsopgaven werken. Door de synergie tussen programma’s en
financieringsstromen kan geld worden bespaard.
• Zoeken naar nieuwe ‘verdienmodellen’ en economische dragers die zorgen voor meer en
andere inkomsten, bijvoorbeeld bij de herbestemming van karakteristieke panden en bij
arrangementen en samenwerkingsafspraken tussen niet-culturele en culturele ondernemers.
• Op zoek gaan naar mogelijkheden voor ‘multipliers’, waarbij een financiële injectie van de
provincie andere overheden, instellingen of bedrijven verleidt om mee te financieren en te
sponsoren.
• Beter gebruik (laten) maken van ons revolverend fonds voor monumenten en aansluiten bij
onderzoeken om te komen tot een nieuw revolverend fonds voor vrijetijdseconomie.
• Fondsvorming stimuleren waarin meerdere belanghebbenden binnen een streek of regio
vanuit recreatieve, culturele of andere sectoren bijdragen. Dat kan ook een regionale
culturele ‘trust’ zijn waaraan particulieren deelnemen, met als doel behoud of ontwikkeling
van bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed of een kunstinstelling.
• Aansluiting zoeken bij Europese programma’s, zoals INTERREG.
• Cultureel ondernemerschap stimuleren door middel van uitwisseling en verspreiding van
kennis en door de mogelijkheid van een borgstellingfonds te onderzoeken waaruit leningen
verstrekt kunnen worden tegen gunstige voorwaarden.

5.2

Beleidsinstrumenten
In de komende periode houden we vast aan de lijn van de Culturele en Museale Agenda
2009-2012 door meer middelen flexibel in te zetten voor onze kerntaken (en beperkte autonome
taken) en minder middelen te verstrekken als vaste budgetten.
Om het ondernemerschap onder culturele instellingen te stimuleren, verstrekken wij prestatiesubsidies voor projectmatige activiteiten en niet voor exploitatie (instandhouding). Meerjarige
projectsubsidies zijn mogelijk wanneer de noodzaak van continuïteit aantoonbaar is. Hierbij
maken wij onderscheid tussen tweejarige en vierjarige subsidies. De toepassing en weging
van subsidiecriteria hebben wij uitgewerkt in een subsidieregeling voor de periode 2013-2016
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(uitvoeringsbesluit). Grotere subsidieaanvragen leggen wij ter beoordeling voor aan de
Provinciale Adviescommissie Cultuur.
Over meerjarige subsidieaanvragen van een beperkt aantal podiumkunstgezelschappen en
musea van provinciale betekenis besluiten Provinciale Staten in november 2012. De Provinciale
Adviescommissie Cultuur geeft ons over de ingediende subsidieaanvragen een zwaarwegend
advies.
Subsidiesysteem en opdrachtverstrekking
De middelen voor cultuurbeleid zijn als volgt verdeeld:
• Vaste budgetten voor instellingen in de culturele infrastructuur
De instellingen die tot de culturele infrastructuur behoren, krijgen een vast budget voor
uitvoering van wettelijke en autonome taken. Als deze instellingen kwalitatieve en passende
producten leveren, passend bij onze vraag en die van de gemeenten, zullen er meerjarenafspraken met hen gemaakt worden.
• (geoormerkte) projectgelden
Projectgelden stellen wij beschikbaar in de vorm van incidentele opdrachten en subsidies
binnen programma’s die wij met partners willen vormgeven en uitvoeren, zoals de
Programma’s Herbestemming Karakteristiek Bezit en de Historische Werkplaats. Ook stellen
wij projectgelden in subsidietenders beschikbaar via een subsidieregeling (uitvoeringsbesluit).
Daarbij willen wij zelfstandigheid van de culturele sector op verschillende manieren stimuleren; bijvoorbeeld door in de opbouwfase van kansrijke initiatieven risicovol mee te investeren. Zo’n initiatief moet op een gegeven moment wel op eigen benen kunnen staan, met een
teruglopende subsidiebijdrage.
• Procesgeld voor innovatiestimulering
Om innovatie uit te lokken willen wij nieuwe deskundigheid en culturele ambitie naar
Drenthe halen, en deze verbinden met het al aanwezige culturele aanbod. Bijvoorbeeld zo
als nu al de PeerGrouP werkt. Hiervoor zullen wij opdrachten verstrekken en prijsvragen
uitschrijven voor bijvoorbeeld onderzoek en conceptontwikkeling. Dit betreft zowel
kunsten, erfgoed als media.
Vervolg culturele allianties
Wij continueren de samenwerking met gemeenten om gezamenlijke beleidsdoelen te behalen
en een goede taakverdeling af te spreken, passend bij de kerntaken van gemeenten en provincie.
Dit bevordert zowel efficiency in de aanpak als helderheid voor de uitvoerders. Dit is vooral
van belang voor die onderwerpen van cultuurbeleid waar ontwikkelingen en wijziging van
verantwoordelijkheden aan de orde zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bibliotheekwerk,
Modernisering Monumentenzorg en de herbestemming van monumenten. Wij zijn ook
benieuwd naar suggesties van gemeenten op dit punt.

5.3

Financieel kader
Voor de uitvoering van deze cultuurnota zijn middelen opgenomen in programma 4 van onze
begroting. Uiteraard betekent het werken aan integrale doelstellingen dat de financiële kaders
van aanpalende programma’s als het RSP en het KEI mede de financiële ruimte bepalen. Omdat
de financiële kaders volop in beweging zijn, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van
deze nota. Wij willen zoveel mogelijk draagvlak en aansluiting vinden bij parallelle plannen en
ontwikkelingen van gemeenten en intermediaire organisaties.
De hierna volgende tabel geeft de bedragen weer die gebaseerd zijn op de begroting 2012. De
bezuinigingen per 2013 zijn hierin verwerkt.
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De verdeling van het cultuurbudget over instellingen (was 80%) en beleidsprogramma’s (was
20%) verschuift in 2013-2015 in lichte mate ten gunste van programmabudgetten door een
bezuiniging van circa 8 ton op instellingen.

Tabel 1

Begroting
UITGAVEN

2013

2014

2015

2016

1.096.000

1.128.000

1.159.000

1.186.500

Programma Cultuureducatie met kwaliteit

325.000

325.000

325.000

325.000

1.2

Cultuurparticipatie

300.000

417.000

300.000

417.000

1.3

Podiumkunsten, festivals en evenementen

1

KUNSTEN

1.1

Cultuureducatie en amateurkunst
K&C Drenthe

Professionele podiumkunsten

500.000

500.000

500.000

500.000

Festivals en bijzondere evenementen

595.000

475.000

475.000

475.000

300.000

300.000

300.000

300.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1.4

Beeldende kunst en vormgeving

1.5

Adviescommissie

1.6

Innovatiestimulering

111.500

111.500

111.500

111.500

3.277.500

3.306.500

3.220.500

3.365.000

Verhaal van Drenthe

389.525

489.525

514.525

514.525

Programma ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

637.500

712.500

787.500

787.500

70.000

70.000

40.000

20.000

3.843.000

3.945.000

4.041.000

4.138.000

400.000

400.000

400.000

400.000

410.400

410.400

410.400

410.400

36.000

36.000

36.000

36.000

230.000

236.000

242.000

248.000

Totaal Kunsten
2

ERFGOED

2.1

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming
2.2

Musea
Drents Museum
Overige musea van provinciaal belang*

2.3

Archief
RHC Drents Archief
Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie

2.4

Monumenten
Monumentenwacht Drenthe
Restauratie rijksmiddelen

494.185

494.185

494.185

494.185

Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit

400.000

500.000

500.000

500.000

Ontwikkeling cultureel erfgoed

311.000

311.000

311.000

311.000

15.400

15.800

16.200

16.600

87.000

87.000

87.000

87.000

Onderhoud voormalig kampterrein Westerbork
2.5

Archeologie

2.6

Streektaal

NAD Nuis
Huus van de Taol
Totaal Erfgoed
3

MEDIA

3.1

Regionale omroep
RTV Drenthe

3.2

353.000

362.000

370.000

385.000

7.677.010

8.069.410

8.249.810

8.348.210

9.328.000

9.602.000

9.872.000

10.167.500

2.663.000

2.637.500

2.608.000

2.670.500

Bibliotheken
Biblionet Drenthe

Totaal Media

11.991.000

12.239.500

12.480.000

12.838.000

TOTAAL UITGAVEN BUDGET CULTUUR

22.945.510

23.615.410

23.950.310

24.551.210
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Tabel 1

Begroting
INKOMSTEN
2

ERFGOED

2.2

Musea

2013

2014

2015

I2016

Huur Drents Museum**

813.597

824.863

833.112

833.112

Dienstverlening Drents Museum***

183.712

188.121

191.883

191.883

997.309

1.012.984

1.024.995

1.024.995

TOTAAL INKOMSTEN BUDGET CULTUUR
*		

Inclusief structurele instandhoudingsubsidie Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

**		

Het huurcontract wordt in 2012 gewijzigd voor nieuwe situatie na afronding nieuw- en verbouw Drents Museum.
De huurverhoging wordt gecompenseerd met een hogere subsidie aan het Drents Museum.

***

5.4

De dienstverleningsovereenkomst met het Drents Museum wordt in 2012 herzien.

Monitoring
Deze cultuurnota bevat onze doelstellingen voor het culturele domein in de periode 2013-2016
en biedt een kader voor de activiteiten in de komende jaren. Een goede monitoring van onze
activiteiten en financiële middelen die bijdragen aan de realisatie van onze hoofddoelstelling is
belangrijk.
Wij zullen op basis van o.a. onderstaande kwantitatieve indicatoren de voortgang van ons beleid
monitoren.
Doelstelling

Indicatoren

Herkenbare en onderscheidende

Aantal adviezen Monumentenwacht mbt Drentse monumenten

culturele identiteit door behoud

Aantal leningen verstrekt uit provinciaal monumentenfonds

en ontwikkeling van materieel en

Aantal herbestemde monumenten

immaterieel erfgoed

Bereik Huus van de Taol

Versterken ruimtelijke kwaliteit

Aantal ruimtelijke plannen waarin cultuurhistorie als sturend criterium is

door cultuurhistorie, archeologie en

opgenomen

artistieke visie mee laten sturen in

Aantal provinciale infrastructurele projecten waarbij kunstenaars,

ruimtelijke planvorming en gebieds-

ontwerpbureaus, (landschaps)architecten, provinciale instellingen,

ontwikkeling

culturele instellingen en experts zijn ingeschakeld

Onderscheidende kwaliteit van kunst

Aantal bezoekers Drentse musea van provinciaal belang

en cultuuraanbod, door cultuur voor

Aantal bezoekers festivals en evenementen van provinciaal belang

een breed publiek toegankelijk maken Aantal speelbeurten instellingen professionele podiumkunsten in Drenthe
en deelname bevorderen

Aantal scholen dat gebruik maakt van cultuurmenu

Vestigingsklimaat en vrijetijds

Ontwikkeling imago Drenthe

economie versterken door inzet van

Uitgelokte investeringen ihkv projecten op het gebied van culturele vrijetijds-

kunst en cultuur

economie
Economische spin-off Drentse musea van provinciaal belang

Om een objectief beeld te krijgen van de kwaliteit van de uitvoering van beleidsdoelen en dit
te verbeteren, passen wij visitatie toe. Dit houdt in dat een onafhankelijke visitatiecommissie
kwaliteit en effecten van beleidsuitvoering toetst en aanbevelingen doet. Ook zien wij voor
de Provinciale Adviescommissie Cultuur een rol in het monitoren van de kwaliteit van onze
beleidsuitvoering. Zij betrekt haar ervaring met de kwaliteit van organisaties bij haar advisering
over subsidieaanvragen.
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Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
Fotografie (fotografen en/of organisaties die fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld):
- Drents Archief (omslag links boven, p. 21 en 22)
- Reyer Boxum (omslag links onder, p. 14, 18, en 44)
- Hans Dekker (omslag rechts boven en p. 42)
- Drents Museum (fotocollectie Herwig, omslag rechts onder)
- Erica Georgius (p. 6)
- Jannes van Echten (p. 8)
- Willem Jan Kleppe (p. 10)
- Hunebedcentrum (p. 16)
- Geopark De Hondsrug (p. 17)
- Jan Stam (p. 20)
- Helga Wening van Raan (p. 23, 32 en 36)
- Herinneringscentrum Kamp Westerbork/Sake Elzinga (p. 24)
- Gevangenismuseum Veenhuizen (p. 25)
- Harry Cock (p. 30)
- Fotoarchief provincie Drenthe (p. 31 en 41)
- Cees van Alten (p. 35)
- Gemeente Aa en Hunze (p. 37)
- RTV Drenthe (p. 39)
Bij vragen kunt u contact opnemen met mevr. E. Alkema via e.alkema@drenthe.nl.
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Oude wereld, Nieuwe mindset
Tussentijdse evaluatie Cultuurnota 2013 - 2016
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Van boven naar onder, van links naar rechts:
(1) Opening publieksruimte Noordelijk Archeologisch
Depot, 2014.
(2) Cultuur in Veenkoloniën – Kreatief met Krimp.

@@@
• PLAATJES

Saffraansymfonie, 2014.
(3) Internationale Fotomanifestatie Noorderlicht
langs het Erica ter Apelkanaal, 2013.
(4) Expositie Dode zeerollen Drents Museum, 2013.
(5) Locatietheater Peergroup in Veenkoloniën, 2014.
(6 en 7) Afronding N34 kunstproject in 2014.
(8) Publieksbeleving toegangspoort Holtingerveld.
(9) FestiValderAa.
(10) Getekend Charter Unesco-nominatie Koloniën
van Weldadigheid, juli 2012
(11) Opmaat naar Pauperparadijs, 2014
(12) Dag van de Drentse Familiegeschiedenis, 2015.
(13) Restauratie Koepelkerk Smilde, 2014.
(14) Muntschat in Drents Museum, 2014.
(15) Bibliotheek op School.
(16) Cultuureducatie met Kwaliteit.
(17) Drents jeugdtheatergezelschap Garage TDi.
(18) Kaarten archeologie kampterrein Westerbork,
een samenwerkingsproject, 2014.
*deze afbeeldingen geven een indruk en zijn niet alle
culturele activiteiten of aanbod in Drenthe
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Aanleiding, doel en leeswijzer
Aanleiding
Het Drentse cultuurbeleid 2013-2016 richt zich met nadruk op de
waardevolle rol die cultuur kan spelen in ruimtelijke en economische
ontwikkelingen. Uitgangspunt van de nota is Drenthe zelf, een oeroud

Doel
Halverwege de cultuurnota 2013-2016 evalueren we nu het
cultuurbeleid om dat beleid desgewenst aan te passen. Evaluatie
is terugblikken en het vragen van onafhankelijke input op het

Methode
Deze tussenevaluatie van het provinciale cultuurbeleid 20132016 is opgezet met input en feedback van:
1). 16 culturele instellingen waarmee een meerjarige

gebied met bijzondere cultuurschatten. In de nota wordt uitgegaan
van nieuwe gedachten en moderne methoden. We initiëren en jagen
als provincie bewust meer projecten en programma’s aan. De slogan
is dan ook: ‘oude wereld, nieuwe mindset’.

verloop en de resultaten van de nota. Wij beoordelen niet alleen
hoe het beleid in de praktijk functioneert, maar zoeken tevens
naar mogelijkheden voor de toekomst. Naast bevindingen dus
ook aanbevelingen voor verbetering.

subsidierelatie bestaat,
2). de Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe,
3). een tijdelijke Visitatiecommissie musea van provinciale
betekenis.

De nota stond ook in het teken van een tweede tranche aan
bezuinigingen. De tweede tranche aan bezuinigingen kwam vooral

Vragen die we ons bij het tussentijds evalueren stellen zijn:
• Zijn we op de goede weg?

ten laste van de Drentse culturele infrastructuur waar sprake was van
afbouw en/of efficiëntere uitvoering van taken. Inzet was de culturele
infrastructuur die interbestuurlijke en wettelijke taken van de
provincie in het cultuurbeleid verzorgt (zoveel mogelijk) te ontzien:

•
•
•

•
•
•
•

Cultuureducatie met kwaliteit uitvoeren (K&C Drenthe)
Archief beheren en toegankelijk maken (Drents Archief)
Openbare bibliotheken ondersteunen (Biblionet Drenthe)
Regionale nieuwsvoorziening en rampenzender (RTV Drenthe)

•

Archeologisch depot roerende monumenten instandhouden
(Noordelijk Archeologisch Depot)
Gemeentelijk erfgoedbeleid ondersteunen (Libau)
Monumenten behouden door onafhankelijk onderhoudsadvies

•
•

(Monumentenwacht)
Sinds 2012 voert de provincie zelf de volgende wettelijke taken uit:
• Archeologische attentiegebieden aanwijzen, beschermen.
• Cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten wegen in
ruimtelijke ordening.
In 2013-2014, in de looptijd van deze nota, zijn taken toegevoegd en
beëindigd.
Ter uitvoering van de nota stemden Provinciale Staten in december

Doen we wat we beoogd hebben?
Wat zijn de effecten van het beleid?
Is er aanleiding om beleid aan te passen?

Daarbij kijken we niet enkel naar de cijfers. Het gaat ook over
het verhaal achter de financiële gegevens en
bezoekersaantallen: de waarde van cultuur voor het publiek en
de samenleving. Aangeven in hoeverre het provinciale
cultuurbeleid bijdraagt aan de economische ontwikkeling van
Drenthe en de kwalitatieve ruimtelijke omgeving komt nu te
vroeg. In 2015 bekijken we of en hoe we dit kunnen meten.

gegevens van instellingen en provincie betrokken.
Ook hebben wij in deze tussenevaluatie de Statenontmoeting
van 17 december 2014 betrokken. Van het daar gepresenteerde
Pamflet “In Drenthe kijken we verder..” hebben wij kennis
genomen.
Leeswijzer

te rekenen. Stel dat bijvoorbeeld een bepaalde lijn van een
artistiek leider niet werkt, dan wordt de subsidie niet stopgezet,
maar stellen we ons voor dat het nodig is om andere keuzes te
maken.

Hoofdstuk 1 presenteert een samenvatting van de
tussenevaluatie met conclusies van het provinciale bestuur.
Hoofdstuk 2 biedt een stand van zaken van uitvoering van het
cultuurbeleid, met een toelichting wanneer beoogde
resultaten vertraagd zijn. In hoofdstuk 3 zetten we feedback en
suggesties van culturele instellingen op een rij en verbinden
wij daaraan vervolgstappen. Datzelfde doen wij voor de
Provinciale Adviescommissie Cultuur in hoofdstuk 4. De
bevindingen
en
aanbevelingen
van
de
tijdelijke
Visitatiecommissie musea Drenthe die provincie en museum
aangaan leest u in hoofdstuk 5. Een apart hoofdstuk 6 is gewijd
aan de Subsidieregeling Uitvoeringsbesluit cultuurnota 2013-

van publieksbereik en cultureel ondernemerschap. Voor de musea is
dit traject nieuw.

Tussentijdse evaluatie Cultuurnota

museum Veenhuizen en Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, is feedback en input verkregen in bestuurlijk
overleg. Bij het opmaken van de stand van zaken van
uitvoering van het cultuurbeleid zijn tenslotte monitorings-

We gebruiken de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiegegevens om het beleid aan te passen, niet om de instellingen af

2012 en 2014 in met het verlenen van meerjarensubsidies aan
podiumkunsten en musea van provinciale betekenis in Drenthe. Deze
subsidiebesluiten baseren zich op advies over de artistieke en
inhoudelijke kwaliteit van de plannen, en het belang van uitbreiding

2

Deze visitatiecommissie heeft een advies uitgebracht aan
Drents Museum, Hunebedcentrum en Museum De
Buitenplaats en de provincie Drenthe. Van de andere twee
musea van provinciaal belang, het Nationaal Gevangenis

2016.
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1.1 Samenvatting van ontvangen feedback en input voor tussenevaluatie van de cultuurnota
Waar staan we in de uitvoering?
• De cultuurnota ligt op koers qua uitvoering. De provinciale
taken die per 2012 van Drents Plateau weer terug naar de
provincie zijn gegaan vergemakkelijken de integrale

•

We constateren dat steeds meer organisaties gebruik maken
van historische kennis voor het grote publiek en dit op
nieuwe (digitale) manieren ontsluiten, bijv. via regioverhalen.

•

We maken onderscheid tussen de taken van rijk, provincies
en gemeenten:
- Voor het provinciale bibliotheekbeleid zijn de basistaken

ontwikkelen van grote evenementen. We oogsten hiervan
zoals verwacht de resultaten in de tweede helft van de
cultuurnota, bijv. Het Pauperparadijs, Manifestatie Drentsche
Aa en Iemandsland in 2015-2016.

of wettelijke taken leidend;
De provincies hebben monumentenzorg als kerntaak
gekregen, waaronder restauratie en herbestemming;
Voor de rolverdeling bij cultuuronderwijs hebben we een

Hoe staan de instellingen ervoor?
• Er is de keuze gemaakt voor behoud van een basale Culturele

We geven ruimte aan vernieuwing door te kiezen voor

10-jarig convenant getekend met rijk en gemeenten;
Met alle 12 Drentse gemeenten is een erfgoedproces
ingezet, gericht op erfgoedbeleid en kansen voor
ruimtelijk erfgoed. In 2015 wordt een erfgoed-

Infrastructuur en daarnaast (meerjarige) projectsubsidies om
flexibiliteit in te bouwen en te sturen op kwaliteit en
maatschappelijk resultaat. Projectgewijze subsidie is
afhankelijk van inzet en loopt weer af. De musea van

nieuwe partijen voor beleidsuitvoering, een open
cultuureducatiemarkt en nieuwe manieren van publieksontsluiting van ons gezamenlijk erfgoed (Drents Archief,
kunstkanaal).

verkenning of nulmeting uitgevoerd als een
gezamenlijke opdracht. We verwachten dat dit proces
tot nieuwe samen-werkingen leidt;
Naast deze vehikels waarin samenwerking zich

provinciale betekenis geven aan prestatiesubsidie in de
exploitatie te verkiezen boven vierjarige projectsubsidies,
omdat dit hen een zekere basis biedt.

•

uitwerking van het ruimtelijk cultuurbeleid.
•

Het culturele veld is in het algemeen behoorlijk tevreden
over de uitvoering van het cultuurbeleid; er zijn ook
verbeterpunten.

•

•

•

De weg is intern ingeslagen naar meer integraal werken.
Instellingen merken dat nog minder, maar zien positieve

-

intenties. Bij de provincie speelt zich dit veelal intern af,
tussen provinciale beleidsteams.

-

We werken meer dan voorheen gebiedsgericht, met als
uitgangspunt cultuur als drager van identiteit:
- Gebiedsontwikkeling en Unescotraject Koloniën van

-

manifesteert, werken we samen in ruimtelijkeconomische projecten en ruimtelijke planvorming.
•

en verantwoording blijft een wens van culturele instellingen.
Dit wordt het sterkst gevoeld door musea van provinciale
betekenis die in deze beleidsperiode voor het eerst
meerjarenprojectsubsidie kunnen ontvangen op grond van

‘Kreatief met Krimp’ nodigt uit tot een creatieve kijk op
het (toekomstige) leven in de Drentse Veenkoloniën;
‘Geopark De Hondsrug’ om het verhaal van het leven
op de Hondsrug door de eeuwen heen met haar diverse

een meerjarenprojectplan. Er worden door culturele
instellingen enkele concrete voorstellen voor verbetering
gedaan.
•

•

Vermindering van de administratieve lastendruk bij aanvraag

Weldadigheid met als trekker het theaterspektakel Het
Pauperparadijs;
‘Het Holtingerveld vertelt’ gericht op publieksbeleving
van dit landschap ‘gekneed door ijs en oorlog’;

hoofdstukken te vertellen;
50 jaar cultuurlandschap van de Drentsche Aa vertelt
met een Landschapsbiografie, congres en een Week
van de Drentsche Aa.’

-

-

Er is weinig feedback gegeven over het functioneren van de
Provinciale Adviescommissie Cultuur. Een museum is
ontevreden over de kwaliteit van de adviezen, twee andere
musea stellen voor de commissie te schrappen om reden dat

De economische waarde van cultuur wordt ook steeds meer
(h)erkend buiten het culturele veld. Marketing Drenthe pakt
cultuur op in haar campagne. We zijn begonnen met het

De bezuinigingen met ingang van 2012 op Biblionet Drenthe,
Kunst en Cultuur Drenthe en RTV Drenthe hebben geen grote
nadelige effecten gehad. Zij hebben de bezuinigingen zelf
opgevangen. Het CBK Drenthe heeft het zwaar gehad,
ondanks opbouw van een structurele subsidierelatie met de
gemeente Assen (sinds 2009 decentraliseert het Rijk middelen
voor beeldende kunst naar grote(re) gemeenten).

•

•

Wij zijn in gesprek met Libau over de uitvoering van de
provinciale taak het steunpunt cultureel erfgoed. Dit zou tot
beëindiging van deze taak kunnen leiden bij Libau. Libau geeft
aan dat het brengen van meer samenhang in het erfgoeddomein een aandachtspunt is voor het volgende college.
De noordelijke culturele infrastructuur is kwetsbaar: na het
wegvallen van productiehuizen is talentontwikkeling een
aandachtspunt.

inhoudelijke toetsing onnodig is.
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1.1 Samenvatting van ontvangen feedback en input voor tussenevaluatie van de cultuurnota
Hoe staan de instellingen ervoor (vervolg vorige pagina)?
• Voor de culturele ruggengraat van Drenthe zijn enkele
vaste musea en podiumkunstgezelschappen van eminent
provinciaal belang. Die nodigen we uit om een vier- of

•

kampterrein Westerbork en ondersteunen het
Herinneringscentrum in het herinrichtingsproces met een
databank van alle structuren die ooit aanwezig zijn geweest
en hun functionele gebruik (voor zover bekend). De

hoofdbestanddeel van het Rijk. Zij doen juist beroep op het
provinciale budget voor vernieuwing, het toevoegen van
kwaliteit en variëteit binnen de context van de Drentse
geschiedenis.

Wij zorgen met gemeenten voor verankering in gemeentelijk

Het hoge(re) ambitieniveau van het Drents Museum brengt
financiële en artistiek-inhoudelijke risico’s met zich mee.
Met het museum zijn afspraken gemaakt over opbouw van

Governance, d.w.z. bestuur/zeggenschap en toezicht, is
voor enkele culturele instellingen een aandachtspunt: wie is
de baas waarover, wie heeft welke taak, bevoegdheid en
verantwoordelijkheid. Op hoofdlijn is ons antwoord daarop:
de provincie denkt mee en ondersteunt waar ze dat van
belang vindt, maar treedt niet in de verantwoordelijkheid
van een ander. Enkele voorbeelden :

•

Wij denken mee over de archeologische component van het

tweejarenplan in te dienen. We kijken naar welke
vernieuwing, kwaliteit en publieksbereik ze willen bereiken,
en voor de musea ook naar het inhoudelijke provinciale
belang. De rijksgesubsidieerde musea krijgen hun financieel

het weerstandsvermogen.
•

•

historische plek is van provinciaal belang archeologie
aangemerkt in de Drentse Omgevingsvisie. Hierin is besloten
dat wij ook aan archeologie van de WOII aandacht besteden.
archeologiebeleid, zodat in het bestemmingsplan een
beschermingsregime kan worden opgenomen.
Monitoring prestatie culturele instellingen
Elk jaar verzamelt de provincie informatie over de prestatie van
culturele instellingen in Drenthe. Doel van deze informatie is om
subsidieaanvragen te verantwoorden en het beleid te
informeren.
Om de nieuwe mindset te illustreren wordt deze informatie in de
volgende pagina’s aantrekkelijk visueel weergegeven.
Disclaimer:
- De infographics zijn gebaseerd op aangeleverde informatie.
- Het betreft een deel, en niet alle door instellingen aangeleverde
informatie.

het Hunebedcentrum, dat zelf (en op aanbevelen van de
visitatiecommissie Drentse musea) stappen zet naar een
passend bestuursmodel.

•

De kwartier makende rol voor het Drentse
jeugdtheatergezelschap Garage TDi is op Drentse schaal
een andere dan voor instellingen daarbuiten zoals Het
Houten Huis.
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1.2 Samenvatting van conclusies en acties van Gedeputeerde Staten voor de cultuurnota
We reageren op de ontvangen feedback en input volgens de
volgende drie stappen :

•

1. Aandachtspunten voor uitvoering van de cultuurnota.

•
Aandachtspunten in huidige nota
• Grootste gemene deler in de feedback is het verbinden van

paradijs, inzet van expertise Buro SteenhuisMeurs/ Karvansera
en Land-id in de werelderfgoed nominatie van de KvW, publieksconcept Holtingerveld door JddV architecten (DOMunder
Utrecht). Soms verlaat een nieuwe speler ook weer het veld.

een nieuwe mindset uit het sectorale halen is gelukt. We
hebben hierin stappen gezet, en dat kan nog meer en beter.
Hier liggen grote kansen voor erfgoed en kunsten, die we nu
nog maar ten dele benutten. Het betekent voor ons ook dat
•

Smalle basis voor uitvoering beleidsdoel ruimtelijke kwaliteit:
het is helder dat een aantal instellingen een hele directe
verantwoordelijkheid heeft voor ruimtelijke kwaliteit en die
ook oppakt. Tegelijkertijd is het grootste deel van de
instellingen zich niet bewust van de mogelijkheden van hun
handelen voor een beter beleefbare fysieke omgeving die
bezoekers juist Drenthe in laat trekken. Een positieve
uitzondering hierop is de Peergroup, die niet een ruimtelijke
verantwoordelijkheid heeft maar wel actief inspeelt op de
betekenis van landschap en een hoge ruimtelijke kwaliteit
(denk aan activiteiten in het kader van Kreatief met Krimp).
We constateren dat we in de ambitie om kunsten temidden
van het landschap te presenteren zoeken naar een balans

Governance: wij denken mee en ondersteunen waar we dat
van belang vinden, maar treden niet in de
verantwoordelijkheid van een ander. Dat laat onverlet dat wij
bij subsidieaanvragen voor grotere projecten middels een
onafhankelijk oordeel, al dan niet door de Provinciale
Adviescommissie Cultuur, de objectiviteit van besluitvorming
waarborgen.

Nieuwe spelers: benoemd wordt dat de nota zich richt op de
traditionele spelers, en een andere instelling geeft aan dat het
verder opengooien van de cultuureducatiemarkt een
verbetering zou zijn. Wij kiezen én voor continuïteit in de
culturele infrastructuur om kwaliteit en expertise vast te houden
én voegen nieuwe spelers toe. Voorbeelden: Stichting Pauper-

cultuur onderling, cultuur met de toerisme- en recreatiesector, en met andere sectoren zoals natuur. Dit kan meer
gebeuren zegt het merendeel van de geconsulteerde
organisaties. Dit is steun voor het huidige beleid: cultuur met

•

•

amateurkunst en cultuur-educatie en ruimtelijk erfgoed.

2. Wijzigingen in de huidige cultuurnota.
3. Aanbevelingen voor toekomstig cultuurbeleid 2017-2020.

wij onze (bestuurlijke) gasten meer op culturele locaties
ontvangen.

Taakverdeling: de verdeling van rollen en taken in provinciaal en
gemeentelijk cultuurbeleid kan scherper. We maken afspraken
over rollen en taken en samenwerking met gemeenten op het
gebied van openbare bibliotheek-voorzieningen, infrastructuur

•

Provinciale Adviescommissie Cultuur: er is weinig feedback
gegeven over het functioneren van de commissie. Daaruit
concluderen wij dat de PAC een rol heeft gevonden die past en
adviezen goed beargumenteerd en duidelijk zijn. De PAC
adviseert zonder (de schijn van) belangenverstrengeling. De
inzet van de PAC is de afgelopen jaren sterk versoberd.

Communicatie: zowel over het opstellen van beleid, als over het
voorlichten over uitvoering en regelingen en over wat de
provincie met prestatiecijfers van instellingen doet. Wij
gebruiken prestatiecijfers voor onze jaarcyclus verantwoording
GS aan PS (jaarverslag etc) en zetten een monitor op.

•

Meetbaar: het opnemen van meetbare doelen in de nota. We
zoeken een balans tussen controleerbaar zijn en creativiteit: juist
open doelen bieden ruimte en creativiteit aan culturele partners.

•

Samenwerken met gemeenten: voor een goede samenwerking
met gemeenten leert de ervaring dat soms een goed vehikel
nodig is. Dat waren in het verleden de culturele allianties. We
gaan voort op de ingeslagen weg: projectmatig per gemeente of
in gezamenlijke trajecten.

met wat kan binnen de grenzen van een gastvrije natuur.
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1.2 Samenvatting van conclusies en acties van Gedeputeerde Staten voor de cultuurnota
Wijzigingen in uitvoering huidige nota
• Europa: de instellingen zijn over het algemeen niet op de
hoogte van Europese subsidiemogelijkheden, ook al is daar in
2013 i.s.m. Dutch Culture een bijeenkomst over
georganiseerd. Twee instellingen geven aan dat Europese
subsidie-mogelijkheden door de provincie worden verkend
en gebruikt. Eén instelling is expliciet negatief. We hebben in
de huidige nota geen Europees beleid, en kunnen ons hierop

Aanbevelingen voor toekomstige nota
• Sterker verbinden van cultuur onderling, cultuur met de
toerisme- en recreatiesector, en met andere sectoren zoals
natuur. Dat dit nog te weinig gebeurt noemt het merendeel van
de geconsulteerde organisaties.
•

van provinciale betekenis en voor podiumkunst-gezelschappen.
Dit doen we project- of prestatiegericht, waarbij we voor de
culturele ruggengraat aandacht hebben voor de balans tussen
meerjarenprojecten en domweg zorgen voor instandhouding.

meer oriënteren om gebruik te maken van EU-budget, bijv.
op de Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden.
•

Flexibilisering: het flexibeler kunnen inzetten van subsidie en
het ontschotten van subsidieregelingen alsook het verlagen
van de co-financieringseis voor musea van provinciale
betekenis. We verbeteren de communicatie, flexibiliteit van
de procedure van de Subsidieregeling cultuurnota 2013-2016,
en
vereenvoudigen
de
karakteristiek bezit 2013-2015.

•

•

Verbind in een volgende beleidsperiode aan meerjaren-subsidies
dat visitatie toegepast kan worden (voorstel is 1 keer in de 4
jaar, als onderdeel van een kwaliteitscyclus). Hier staat
tegenover dat een instelling minder overige controle krijgt.

Herbestemmingsregeling
•

Betrek het culturele veld nadrukkelijker bij het opstellen van
nieuw beleid en het monitoren daarvan.

•

Neem meetbare doelen in de nota op.

Drents Museum: wij willen de gezamenlijke ambitie niet
prematuur afzwakken en alert blijven op de prestatie.
Tegelijkertijd willen wij het museum (op aanbevelen van de
visitatiecommissie Drentse musea) ruimte bieden om
blockbusters af te wisselen met tentoonstellingen voor een

We willen vasthouden aan de mogelijkheid tot maximaal
vierjarige subsidies voor meerjarenplannen van de vier musea

specifieker publiek dat beperkter van omvang is. Daarom
stellen wij de jaarlijkse ondergrens qua bezoekersaantallen
bij van 135.000 naar 125.000 bezoekers, met een gemiddeld
bezoekersaantal van 150.000 per jaar over een periode van
vier jaar.
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Highlights eerste twee jaar cultuurnota 2013-2016

Hoe is zichtbaar dat er in Drenthe cultuurbeleid gevoerd wordt?
Van boven naar onder, van links naar rechts:
(1) Opening publieksruimte Noordelijk
Archeologisch Depot, 2014.
(2) Cultuur in Veenkoloniën – Kreatief met Krimp.

@@@
• PLAATJES

Saffraansymfonie, 2014.
(3) Internationale Fotomanifestatie Noorderlicht
langs het Erica ter Apelkanaal, 2013.
(4) Expositie Dode zeerollen Drents Museum, 2013.
(5) Locatietheater Peergroup in Veenkoloniën, 2014.
(6 en 7) Afronding N34 kunstproject in 2014.
(8) Publieksbeleving toegangspoort Holtingerveld.
(9) FestiValderAa.
(10) Getekend Charter Unesco-nominatie Koloniën
van Weldadigheid, juli 2012
(11) Opmaat naar Pauperparadijs, 2014
(12) Dag van de Drentse Familiegeschiedenis, 2015.
(13) Restauratie Koepelkerk Smilde, 2014.
(14) Muntschat in Drents Museum, 2014.
(15) Bibliotheek op School.
(16) Cultuureducatie met Kwaliteit.
(17) Drents jeugdtheatergezelschap Garage TDi.
(18) Kaarten archeologie kampterrein Westerbork,
een samenwerkingsproject, 2014.
*deze afbeeldingen geven een indruk en zijn niet
alle culturele activiteiten of aanbod in Drenthe
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Stand van zaken uitvoering cultuurnota

2. Stand van zaken uitvoering cultuurnota provincie Drenthe 2013-2016 “Oude wereld, nieuwe mindset”
Welke resultaten worden behaald, welke zijn vertraagd en moeten resultaten worden bijgesteld?

Deze stand van zaken volgt de hoofdstukken van de
cultuurnota 2013-2016: Cultuur en Economie, Cultuur en
Ruimte en Culturele Infrastructuur. Hierin formuleren wij
onze inzet om cultuur te verbinden aan het versterken van de
economie en ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Een sterke
culturele infrastructuur is daarvoor een opgave.
Per hoofdstuk van de cultuurnota brengen we in beeld welke
inspanningen we beogen en wat de stand van zaken van
uitvoering daarvan is. Wanneer resultaten zijn vertraagd,
wordt toegelicht hoe dit komt en wat onze inzet is om dit vlot
te trekken.

Hoe verloopt uitvoering van de nota?
• Alle inspanningen die wij in de nota beogen zijn in
uitvoering. Op onderdelen zijn resultaten vertraagd.
• Het vermarkten van cultuur in relatie tot natuur biedt

•

•

Legenda gebruikte symbolen
= resultaten worden behaald.

•

kansen, die nog maar ten dele worden benut. Het
ontwikkelen van arrangementen, projecten en producten
kan intensiever en actiever.
Het publieksbereik van enkele festivals van provinciale

= resultaten worden niet behaald en moeten worden
bijgesteld.

•

Tussentijdse evaluatie Cultuurnota

provinciale inspanningen bij te stellen.
In de komende twee jaar willen wij meer aandacht vragen
voor de culturele highlights van Drenthe. Voor het
vermarkten daarvan kan Marketing Drenthe zich bij het
ontwikkelen van arrangementen, projecten en producten
veel intensiever en actiever opstellen. Dat vraagt meer
van Marketing Drenthe dan een imago-campagne. Het
Drentse culturele veld wil samenwerken aan een

krimpgebied. Dit heeft een (soms lange) aanlooptijd
nodig.
We steunen de kwalitatieve ontwikkeling van enkele
musea, podiumkunsten en grotere evenementen aan het

strategie voor het vermarkten van culturele highlights en
daarvoor de inhoud leveren.
Doorontwikkeling van Axisfestival. Poppenspelfestival en
Zomerzinnen voor een hoger publieksbereik krijgt hoge

•

•
•

prioriteit.
Een serie activiteiten in het kader van het Verhaal van
Drenthe moet in 2015 zichtbaar worden.
Wij maken graag meerjarenafspraken met musea en

verhogen van de kwaliteit van het aanbod, en het
verbinding te leggen tussen het cultuuraanbod en andere
vormen van recreatie en toerisme. Dergelijke (nieuwe)
perspectieven uitwerken vraagt veel van de culturele

podiumkunstgezelschappen van provinciale betekenis als
er kwalitatief goede plannen zijn. Belang van masterplan
Hunebedcentrum wordt erkend door onafhankelijke
visitatiecommissie en door bestuur Hunebedcentrum.

instellingen. Zo ontwikkelen het Hunebedcentrum en
Gevangenismuseum Veenhuizen beide meerjarenbeleidsplannen. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
verwacht het project Zingeving van de historische plek als

Plan volgt voor de zomer van 2015. Tweede uitstel voor
projectrealisatie Zingeving historische plek Westerbork
wordt door ons verleend na ontvangst van een
realistische planning incl. afgesproken provinciaal advies

proces medio 2016 af te ronden.
We maken afspraken over rollen en taken en
samenwerking met gemeenten op het gebied van
openbare
bibliotheekvoorzieningen,
infrastructuur

over kwaliteit van ontwerp(en) voor herinrichting.
We hebben in de huidige nota geen Europees beleid, en
kunnen ons meer oriënteren om gebruik te maken van
EU-budget, bijv. op de Culturele Hoofdstad 2018

amateurkunst en cultuureducatie en ruimtelijke erfgoed.
We stimuleren projectontwikkeling waarbij Europese
financiering past. Opdrachten worden meer verstrekt, als
stimulans voor nieuwe samenwerking en perspectieven.
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•

betekenis kan groter. Dit vraagt om een herijking van de
visie van deze festivals op hun positie en functioneren.
We initiëren en jagen initiatieven aan, zoals de Drenthe
Biënnale, het Pauperparadijs of activiteiten in het

versterken van de Drentse economie en (ervaren)
ruimtelijke kwaliteit. Het gaat ons om een aantrekkelijk
culltuuraanbod waar een groot en divers publiek op af
komt. Wij observeren dat er stappen gezet worden in het

= resultaten zijn vertraagd/ gewenste
doelstellingen of uitkomsten zijn nog niet bereikt

Conclusies en acties Gedeputeerde Staten :
• We liggen op koers met de uitvoering van de cultuurnota
2013-2016: beoogde inspanningen en resultaten worden
of zullen worden bereikt. Er is geen reden om doelen of

eindversie

•

Leeuwarden.
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Stand van zaken Cultuur en Ruimte (ambtelijke opzet)

2.1 Cultuur krijgt ruimte en daar wordt Drenthe mooier van.
Steeds meer verbinding met natuur, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur wegen en kanalen, economie.
Inspanningen

Activiteiten

Behouden Drentse monumenten

Uitvoeren provinciaal programma Herbestemming
Karakteristiek Bezit.

4 panden herbestemd; 8 in uitvoering; 2 herbestemmingen in behandeling voor financiering; 6 eerdaags verwacht in
aanvragen financiering; 2 experimenten in uitvoering om herbestemming te stimuleren.
Drents Landschap wordt begeleid in haar Trust-visie en herbestemming van bijzondere panden (bijv. Oldengaerde).

Bijdragen aan restauratie (inspectie, advies, leningen).

Jaarlijks ca. 370 Drentse monumenten inspectie of herstel; 250 adviezen onderhoud Monumentenwacht Drenthe.
Percentage monumenten met restauratieachterstand of achterstallig onderhoud neemt af (in 2014 resp. 4,4% en
16,2%). Monumentenwacht is onderzoek gestart hoe ledenaantal onder Prov. Monumenteigenaren kan stijgen.

Geleidelijke overgang verantwoordelijkheid voor
uitvoerende taken ter behoud van provinciale
monumenten naar gemeenten.

Provinciaal loket voor het melden van toevalsvondsten
en vandalisme aan OCW.

Archeologische monumentenzorg

Behouden en toegankelijk maken van documentatie en
vondsten na opgraving in Noordelijk Archeologisch
Depot conform Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie [conservering, deselectie, deponering].
Behouden archeologie in-situ (provinciaal beleid,
onderzoekstrajecten).

In ruimtelijke planprocessen meewegen van
kernkwaliteiten cultuurhistorie en archeologie door
kennis, advies en te sturen op locatiekeuze.

Ontwikkelen van gebied Koloniën van Weldadigheid.

Behouden en ontwikkelen
archeologisch en cultuurhistorisch
waardevolle gebieden

Nominatieproces Koloniën van Weldadigheid als
Unesco-werelderfgoed.
Samenwerking met gemeenten voor erfgoedbeleid en
kansen.

15

Stand van zaken 2013-2014

Gemeenten voeren de loketfunctie voor vergunningverlening en toezicht uit. De Provinciale Monumentenverordening
wordt mede o.g.v. de resultaten van de Erfgoedverkenning verduidelijkt.

Borging provinciaal loket in nieuwe Erfgoedwet.
2014: toevalsvondst Muntschat aangekocht door Drents Museum.
Realisatie publieks- en expositieruimte in het Noordelijke Archeologisch Depot in 2014, waardoor de publieke
toegankelijkheid van archeologische vondsten uit Drenthe is toegenomen.
Realisatie Archeologische waardering kamp Westerbork 1939-1971 voor planologische bescherming archeologie kamp
Westerbork in het bestemmingsplan (start waarderingsproject2014; oplevering begin 2015).
Bureauonderzoek Celtic fields Aa en Hunze, onderzoek Celtic field Dwingeloo; waarderend onderzoek Burcht
Zuidlaren.
Realisatie website Handreiking Kernkwaliteiten Drenthe met inbegrip van kwaliteiten Cultuurhistorie en Archeologie.
Biedt zowel inhoudelijke informatie als beleidsinformatie over kernkwaliteiten en is bedoeld voor planologen,
gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders die zich bezig houden met de ruimtelijke inrichting van Drenthe.
Daar waar provinciaal belang archeologie en cultuurhistorie aan de orde is (Omgevingsvisie) wordt geadviseerd over
ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen; voor strategische plannen en visies vaak als onderdeel Kernkwaliteiten
team. In de ruimtelijke planvorming van gemeenten zijn grote verschillen in de aandacht die archeologie krijgt; nog
niet overal wordt deze nieuwe rol in voldoende mate opgepakt.
Frederiksoord: Herbestemmingen monumentale panden, project oral history ‘Kolonieverleden Verteld’.
Veenhuizen: bijdrage in herbestemmingen monumentale panden, input Design Deal met Design Academy
(Innovatieprijs 2014 Dutch Design Week), input haalbaarheidsstudie Gevangenismuseum, bijdrage in landinrichting.
Dossieropbouw voor Unesco werelderfgoed waardering is halverwege. Onderzoeksrapport naar de potentieel
uitzonderlijke en universele waarde (OUV) en Tussenrapportage Koloniën van Weldadigheid zijn opgeleverd, gericht op
nominatiebesluit World Heritage Comittee in 2018. Focus op draagvlak, draagkracht en (inter)nationale bekendheid.
Samenwerking met gemeenten op gebied van ruimtelijk erfgoed is in 2014 gestart met een gezamenlijke opdracht
voor een Erfgoedverkenning of nulmeting. Resultaat is vertrekpunt voor vervolgafspraken in2015.

Bij investeringen in provinciale infrastructuur betrekken van
kunst, vormgeving en culturele identiteit in planvorming.

Diverse projecten, zoals Kunstkanaal Erica-Ter Apel (IJstijdpad met beeld en animaties), Schapenkop Dwingelderveld
aan A28, Transferium De Punt, Culturele Hart Assen.

Uitvoeren provinciaal programma Kreatief met Krimp in
Drentse Veenkoloniën.

Theatergroep de Peergroup legt in 2012-2015 de focus op thema krimp, met grotere locatietheater producties als
Circus in het Veen en Once upon a time in het veen. Daarnaast diverse locatietheater- en muziek producties, zoals de
Saffraansymfonie en Iemandsland. En internationale fotomanifestatie Noorderlicht in teken van krimp en
AnnoDrenthe fiets- en wandelroute langs kanaal Erica-Ter Apel.

Tussentijdse evaluatie Cultuurnota
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Stand van zaken Cultuur en Economie (ambtelijke opzet)

2.2 Cultuur en economie krijgt vorm via vrijetijdseconomie.
Grotere culturele evenementen en musea dragen bij aan een bruisende provincie waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken. We proberen de potentieel sterke onderdelen
verder te versterken en een groter publiek te bereiken. Door de kwaliteit van het aanbod te verhogen, en verbinding te leggen tussen het cultuuraanbod en andere vormen van
recreatie en toerisme.
Inspanningen

Activiteiten
Combineren cultuur met andere vormen van vrijetijdsbesteding

Imagocampagne van Marketing Drenthe omvat nu grote culturele evenementen; juist het verbinden van marketing
van Drenthe met onderscheidende cultuur in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe biedt kansen.
Marketing Drenthe neemt cultuur op in strategie en uitvoering.

Investeren in culturele en recreatieve gebruiksplannen
voor karakteristieke gebieden

Holtingerveld: publieksconcept ‘Het Holtingerveld vertelt’ is uitgedacht in samenwerking met lokale
horecaondernemer; realisatie in 2015.
Hondsrug: project Geopark De Hondsrug met cultuur in combinatie met natuur in expeditiepoorten en -routes.
Veenvaart: beeldende kunst en AnnoDrenthe.nu route.
De Onlanden: 8 kunstwerken langs fietspaden.

Vernieuwen en ondersteunen festivals

Zes festivals van provinciale betekenis zijn ondersteund:
Groei bezoekersaantal Festival der Aa en Bevrijdingsfestival, stabiel bezoekersaantal voor Axis festival, Internationaal
Poppenspelfestival, (Na)zomerzinnen, Peter De Grote festival, geringe daling bezoekersaantal Filmfestival Assen.
Doorontwikkeling publieksbereik heeft prioriteit voor Axis festival, Poppenspelfestival en (Na)Zomerzinnen.

Stuwende culturele evenementen
Ontwikkelen nieuwe evenementen met (inter)nationale
uitstraling (incl. landschapskunst)

Ontwikkelen nieuwe uitgave Geschiedenis van Drenthe, start 2013, oplevering 2016/deel 1, 2017/deel 2.
Ontwikkelen Beleefbare erfgoedlocatiecanon voor marketing en recreatiesector, start 2014, oplevering 2015.
Ontwikkelen actuele Digitale Encyclopedie van Drenthe met blijvende redactie, start 2014, oplevering 2015.
Uitbouwen Dag van de Drentse Geschiedenis tot Drents programma in de landelijke Maand van de Geschiedenis.

Thematisch en gebruikersgerichte inzet van digitale
middelen en -innovatie

Digitale beleefbaarheid projectmatig gestimuleerd met projecten als Memorylane door het Veen (veenkoloniën), Het
Holtingerveld vertelt, Drents Audiovisueel Archief, beeldende kunst kanaal in AnnoDrenthe.

Stimuleren open structuur erfgoeddatabases

Beschikbaarstelling van digitale data is soms onderdeel verdienmodel culturele instellingen.
Koppelen van databases digitaal Drents erfgoed in voorbereiding.

Projectmatige ontwikkeling Gevangenismuseum,
Hunebedcentrum, Museum de Buitenplaats op provinciale
betekenis
Subsidie Drents Museum afhankelijker van resultaten op
publieksbereik, educatie en zichtbaarheid collectie
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Initiatief/ aanjagen van Pauperparadijs, Iemandsland, Drenthe Biënnale, Circus in het Veen, 50 jaar Drentse Aa,
Internationaal Jeugdtheaterfestival. Het vraagt tijd om bijv. benodigde vergunningen rond te krijgen.

Programma Verhaal van Drenthe voor thematische
geclusterde (digitale) toegang tot cultureel erfgoed

Faciliteren en instandhouding vernieuwende inrichting
Herinneringscentrum Kamp Westerbork en voormalig
kampterrein

Provinciale musea gebiedstrekkers

Stimuleren van arrangementontwikkeling bij nieuwe evenementen als Het Pauperparadijs.

Etaleren culturele highlights met Marketing Drenthe
Vermarkten culturele highlights

(Digitale) beleefbaarheid cultureel
erfgoed , ook op locatie

Stand van zaken 2013-2014

Tussentijdse evaluatie Cultuurnota

Oplevering project Zingeving historische plek HcKW is vertraagd- uitstel is verleend tot medio 2015 en opnieuw
gevraagd tot medio 2016. Reden: project wordt uitgevoerd als proces.
Aandachtspunt: afgesproken provinciaal advies over kwaliteit ontwerpen voorafgaand aan uitvoering.
Instandhouding historische plek HcKW wordt ingevuld met onderhoud nieuwe elementen op terrein, groot onderhoud
herdenkingsmonumenten, voorbereiding museale vernieuwing/opstelling in centrum, beschermen van, en
informatievoorziening bij, historische sporen en archeologie op en rond het voormalig kampterrein.
Hunebedcentrum ontwikkelt masterplan voor museum en –park waarin hunebed centraal staat in breder perspectief
van 150.000 jaar geschiedenis Hondsrug. Plan is medio 2015 gereed. Vaste expositie wordt hiermee ook vernieuwd.
Voorafgaand aan masterplan vernieuwing Hunebedcentrum wordt subsidie gevraagd voor museumpark met doel
ombuigen daling bezoekersaantal.
Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vierde zijde Gevangenismuseum ihkv gewenste ontwikkeling Veenhuizen.
Nieuwe visie en plan van Museum De Buitenplaats steunt PS met tweejarige subsidie 2015-2016.
Resultaatafspraken worden behaald; museum realiseert ambitie 150.000 bezoekers per jaar . Zowel focus op grote
publiekstrekkers Dode Zeerollen (economische spin-off 7,8 miljoen; gem. uitgave in Drenthe € 56,- pp) en Mummies,
als op Drentse cultuur(historie) met Grootste poppenhuis van Nederland en gastconservator Lohues.
eindversie
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Stand van zaken Culturele Infrastructuur (ambtelijke opzet)

2.3 De culturele infrastructuur van Drenthe is stabiel en alert vanuit een heldere taakopvatting.
Inspanningen

Activiteiten

Beheer en toezicht overgebracht historisch provinciearchief
Drents Archief voortrekkersrol in provinciale visie op
huisvesting en toegankelijkheid van archiefcollectie Drenthe
(e-depot, specialistische kennis, bewaarruimte)

Archiefzorg

Vraag gestuurde Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in
het basisonderwijs, gericht op kwaliteitsverbetering en
inbedding
Aanvullend provinciaal aanbod cultuureducatie (culturele
mobiliteit en Oktobermaand Kindermaand)

Cultuureducatie

Faciliteren talentontwikkeling uitvoerende kunsten van
provinciaal niveau
Amateurkunst

Herverdelen rollen en taken amateurkunst met gemeenten
Stimuleren vernieuwing aanbod gericht op verbreding
bereik van doelgroepen

Stand van zaken 2013-2014
Met RHC Drents Archief is dienstverleningsovereenkomst gesloten tot en met 2015 (dan evalueren Bestuursakkoord).
Betreft 28 provinciale archiefbestanden met in totaal 25.547 items. Aantal fysieke en digitale raadplegingen provinciale
archiefbestanden neemt toe.
Drents Archief ontwikkelt plan toegankelijkheid archiefcollectie Drenthe.
95% = 300 Drentse basisscholen doen mee. Landelijk voorbeeld. Incidentele bezoekjes aan het theater of een museum
worden langzamerhand uitgebreid tot een volwaardige plek in het curriculum, met een doorgaande leerlijn over de acht
leerjaren.
Provinciaal aanbod cultuureducatie is Culturele Mobiliteit en Oktobermaand Kindermaand.
Cultuurmenu’s worden tegen kostprijs aangeboden.
Peergroup en Garage TDI begeleiden jaarlijks ca. 25 talenten in voorstellingen. Vanuit Garage TDI stromen jaarlijks 3 tot
8 jongeren door naar HBO-theateropleidingen. Loods 13 jongeren-theater in Zuidoost Drenthe en Veenkoloniaal
Symfonieorkest ontvangen projectsubsidies. Daarnaast subsidie voor projecten als Kunstbende.
Samenwerkingsproces kunstencentra met Kunst en Cultuur Drenthe wordt ondersteund.
Diverse projecten gesubsidieerd.
Promotieonderzoek naar effect cultuurparticipatie op sociale cohesie in 2015 gereed.
Verantwoordelijkheid voor Regionale Omroep is per 1 januari 2014 overgedragen aan het Rijk.

Voorzien in dagelijks regionaal nieuws en rampenzender
Regionale omroep (tot 1/1/2014)

Bibliotheken

Stimuleren van bijzondere culturele programmering

Regionale omroep kan beroep doen op Subsidieregeling cultuurnota provincie Drenthe 2013-2016 (zoals Leukste dorp
van Drenthe).

Proces met gemeenten: lokale vraagformulering provinciale
ondersteunings-instelling: basis- of wettelijke taken leidend

Nieuwe Bibliotheekwet 2015 is leidend voor provinciale rol; 2015 is jaar waarin dit (verder) vorm krijgt in opdracht aan
Biblionet Drenthe voor 2016. In 2013-2014 zijn gemeenten voorbereid op provinciale taakopvatting en is eerste uitvraag
aan gemeenten/ bibliotheken gedaan voor opdracht aan Biblionet voor 2015.

Gemeenten en bibliotheken geven aan hoe zij denken over
nut en noodzaak van voorgenomen noordelijke
samenwerking provinciale ondersteuningsinstelllingen.

Door PSO’s aangekondigde visie en besluitdocument voor samenwerking PSO’s Drenthe, Groningen en Fryslân is er
(nog) niet. Moet betere (specialismen benutten) en goedkopere dienstverlening aan bibliotheken opleveren. Urgentie
voor opschaling ontbreekt kennelijk bij PSO’s.

Bevordering Drents en Duits in het onderwijs
Streektaal

Lobby hogere erkenning Nedersaksisch (deel II > deel III)
Stimuleren activiteiten gericht op streektaalgebruik jonge
kinderen, ouders en ouderen

Europese en landelijke programma’s
Alternatieve financiering en
stimulans
Prijzen, opdrachten etc.
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Actieplan komt in februari 2015 in FCBE.
Minister Plasterk volhardt vooralsnog in afwijzing Erkenning deel III; inspanning voor lobby is vervallen in provinciale
begroting 2014. We zijn nog wel in gesprek met BZK
Via veel acties van het Huus; Activiteitenrapportage driejaarlijks aan BiZa vanwege erkenning onder deel II van het
Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden is verstuurd.
Presentatie programma Creative Europe 2014-2020 ism Dutch Culture goed bezocht door culturele instellingen .
Internationaal gaan van Oktobermaand Kindermaand (K&C) met subsidie ondersteund. Verkenning van netwerk
Cultuur en Krimp platteland (Peergroup) en EU Jeugdtheaterfestival, projectontwikkeling netwerk Megalithic Routes
(Hunebedcentrum), oprichting Cultural Connection Northern-Europe (K&C) op podium Interreg Noordzeeconferentie
in juni in Assen
Opdrachten worden meer verstrekt, bijv. als stimulans voor ontwikkeling van evenementen.
De Grote Culturele Prijs van Drenthe (sinds 1955) is in 2014 uitgereikt aan Gerard Stout. Het instrumentarium ter
stimulans valt nog uit te breiden met prijzen, bijv. Productontwerpprijs met gebruik van de collectie Drenthe.
eindversie
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Evaluatie door culturele organisaties

3. Hoe gaat de uitvoering van het beleid volgens de culturele instellingen?
In welke mate sluiten de beleidsdoelen aan bij de doelen van de instellingen?
Feedback en methode
• In de periode september 2014 tot november 2014 zijn alle
culturele instellingen waarmee een meerjarige
subsidierelatie bestaat om feedback en input gevraagd
•

•

•

over de cultuurnota 2013-2016.
Doel is de resultaten te gebruiken om het provinciale
beleid te verbeteren, ze hebben niet als doel het
evalueren van individuele instellingen.
In totaal zijn er 23 feedbackformulieren (enquête)
verstuurd, waarvan er 14 zijn terug ontvangen. Garage
TDI heeft namens de drie afzonderlijk aangeschreven
jeugdtheaterinstellingen gereageerd. Dat betekent een
respons van 70 %.
Van het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen en
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, is feedback en
input verkregen in bestuurlijk overleg.

Hoe gaat de uitvoering van het beleid in de praktijk?
• Zeven van de dertien instellingen noemen de uitvoering

•

van het beleid in samenwerking met de provincie goed.
Vier instellingen hebben geen mening of geven hierop
geen feedback terug. Eén instelling is expliciet negatief.
Grootste gemene deler in de feedback is de wens tot het
verbinden van cultuur onderling, cultuur met de
toerisme- en recreatiesector, en met andere sectoren
zoals natuur. Dat dit nog te weinig gebeurt noemen
zeven van de dertien organisaties.

•

•

De instellingen zijn over het algemeen niet op de hoogte
van Europese subsidiemogelijkheden, ook al is daar in
2013 i.s.m. Dutch Culture een bijeenkomst over
georganiseerd. Twee instellingen geven aan dat Europese

In welke mate sluiten de beleidsdoelen aan bij de doelen
van de instellingen?
Beleidsdoelen

Geheel wel

Versterken ruimtelijke kwaliteit

Matig

Geheel niet

23 %

23 %

23 %

-%

31 %

62 %

23 %

-%

-%

15 %

Breed publieksbereik voor kwalitatief kunst- en cultuuraanbod

85 %

7,5 %

7,5 %

-%

-%

Versterken vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie

31 %

31 %

23 %

7,5 %

7,5 %

Herkenbare, onderscheidende culturele identiteit

•

De meeste instellingen geven aan dat de beleidsdoelen
aansluiten. Met name het werken aan een breed
publieksbereik voor een kwalitatief cultuuraanbod en de
aan een onderscheidende culturele identiteit scoren erg
hoog.

•

Wat opvalt is dat een aantal instellingen de doelstelling
versterken ruimtelijke kwaliteit geheel vinden aansluiten
bij de eigen doelstelling; de helft van de instellingen voert
hierop matig tot geheel geen beleid.

•

Het doel versterken vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie sluit voor 62 % van de instellingen aan bij hun
eigen doelen. Voor jeugdtheater en streektaal is dit
nauwelijks van toepassing.

subsidiemogelijkheden door de provincie worden verkend
en gebruikt door de provincie. Eén instelling is expliciet
negatief.
Er wordt ervaren dat er prestatiegericht gewerkt wordt;
over dit onderwerp is relatief weinig feedback.
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3.1 Welke feedback en suggesties geven de culturele instellingen?
Wat kan de provincie verbeteren aan de nota en

Suggesties voor beleidsuitvoering per beleidsdoel

Suggesties voor bijdragen van instellingen aan
beleidsdoelen in de komende twee jaar

uitvoering?
•

Visie: meermaals wordt aangegeven dat graag meer en
een bredere visie wordt gezien van de provincie.

•

Taakverdeling: de rollen en taken van provinciaal en
gemeentelijk cultuurbeleid kan duidelijker.

•

Nieuwe spelers: benoemd wordt dat de nota zich richt op

Ruimtelijke kwaliteit
• Stimuleer burgerparticipatie,
•
•
•

de traditionele spelers, en een andere instelling geeft aan

Ruimtelijke kwaliteit

Verbinden van instellingen bevorderen,
Zet een natuur-erfgoedfestival op,
Afdelingsoverstijgende samenwerking
niveau.

•
op

provinciaal

•
•

dat het verder opengooien van de cultuureducatiemarkt
een verbetering zou zijn.
•

Flexibilisering: het flexibeler kunnen inzetten van subsidie
en het ontschotten van subsidieregelingen (Dorpsinitiatievenregeling) als ook het verlagen van de
cofinancieringseis voor musea van provinciale betekenis.

•

•
•

Overleg met instellingen: meer contact over toekomstig
beleid, vaker langskomen om te kijken wat er met

verbeteren

(bv.

Culturele identiteit

Betrek gemeenten meer,
Professionaliseren van musea (bv. door aanstellen
museumconsulent).

•

Verbinden: de wens om een buddy die de instelling kan

•
•

Voeren van bovenregionale regierol zodat een hoogwaardig en onderscheidend aanbod ontstaat,
Meer financiële middelen.
Verbeter bereikbaarheid musea met openbaar vervoer

Meetbaar: het opnemen van meetbare doelen in de nota.
Versterking vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie
• Koppelen van diverse instellingen, met name Marketing
Drenthe (koppeling met culturele identiteit),

•

Combineren bestaand kunstfestival Peter de Grote met
historie van oude dorpskernen (wandelingen, met lokale
TIP’s),
Koppelen en clusteren (digitale) erfgoedinformatie op

•
•

onderscheidende onderwerpen om dit in recreatie en
toerisme uit te kunnen dragen,
Op zoek gaan naar ‘het Drentse verhaal’ in de kunsten,
Bevorderen Drents talent op festivals,

•

•
•

•

•
•

Onderzoek naar economische spin-off musea.

•

Tussentijdse evaluatie Cultuurnota
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Samenwerken met beroepsonderwijs voor stageplekken.

Versterking vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie
• Meten en concreet doel stellen,

•
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Project gericht op gezin, Drentse verhalen en recreatie in
natuur (Drents locatie sprookje in natuurgebied),
Masterplan herinrichting Hunebedcentrum.

Publieksbereik en kwalitatief kunst- en cultuuraanbod
• Bekendheid aanbod vergroten,
• Uitbouw publieksevenementen Drentse geschiedenis,
• Co-productie Peergroup en Het Houten Huis

Inspelen op specifieke vestigingswensen (heimwee
toerisme,
grensgebieden,
ondernemerschap
in
monumentale panden),
Koppelen van bedrijven en culturele evenementen,

•

Organiseren van een natuur-erfgoedfestival
Inhoudelijk advies aan Dorpsinitiatieven.

via

over wat de provincie met prestatiecijfers van instellingen

koppelen aan partijen in de recreatiesector.
•

erfgoed

over het voorlichten over uitvoering en regelingen en

Communicatie: zowel over het opstellen van beleid, als

doet.
•

van

Publieksbereik en kwalitatief kunst- en cultuuraanbod
• Verbinden en bijeenbrengen van instellingen en partijen,
• <zie visitatie>
• Samenwerken met gemeenten,

subsidie gedaan wordt.
•

Culturele identiteit
• Toegankelijkheid
bibliotheken),

•

Netwerken bouwen en steunen (bv. historische
verenigingen en monumenteneigenaren),
Samenwerken met Drenthe Biënnale, rol bij landmark
Drentsche Aa,

Combineren voorzieningen (bv. bibliotheken met bank,
winkel en horeca),
Verhalend zichtbaar maken cultuurhistorie Drenthe.

Januari 2015
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3.2 Conclusies en aanbevelingen Gedeputeerde Staten in reactie op feedback en suggesties instellingen
Conclusies en acties Gedeputeerde Staten:
•

Meer en een bredere visie op cultuurbeleid wordt
onderwerp van gesprek voor een nieuwe cultuurnota.

•

Grootste gemene deler in de feedback is het verbinden van
cultuur

onderling,

cultuur

met

de

toerisme-

en

recreatiesector, en met andere sectoren zoals natuur. Dat

Stichting

•

in een volgende cultuurnota gekozen kan worden.
We letten scherper op de taakverdeling tussen rijk,
•

Voor het provinciale bibliotheekbeleid
basistaken of wettelijke taken leidend;

-

De provincies hebben monumentenzorg als kerntaak
gekregen, waaronder restauratie en herbestemming;
Voor de rolverdeling bij cultuuronderwijs hebben we
een 10-jarig convenant getekend met rijk en

-

-

-

zijn

de

gemeenten;
Met alle 12 Drentse gemeenten is een erfgoedproces
ingezet, gericht op erfgoedbeleid en kansen voor
ruimtelijk erfgoed. In 2015 wordt een erfgoedverkenning of nulmeting uitgevoerd als een
gezamenlijke opdracht. We verwachten dat dit proces
tot nieuwe samenwerkingen leidt;
Naast deze vehikels waarin samenwerking zich
manifesteert, werken we samen in ruimtelijkeconomische projecten en ruimtelijke planvorming.

•

Nieuwe spelers: benoemd wordt dat de nota zich richt op

Buro

Het flexibeler kunnen inzetten van subsidie en het
ontschotten van subsidieregelingen alsook het verlagen van
de co-financieringseis voor musea van provinciale betekenis.
We verbeteren de communicatie, flexibiliteit van de
procedure van de Subsidieregeling cultuurnota 2013-2016,
en
vereenvoudigen
de
Herbestemmings-regeling

benutten. Opschaling kost extra inspanningen, waarvoor

-

expertise

ook weer het veld, zoals kan gebeuren met Libau.

organisaties. Hier liggen grote kansen

provincies en gemeenten:

van

JddV architecten (DOMunder). Soms verlaat een nieuwe speler

voor erfgoed en kunsten, die we nu nog maar ten dele

•

inzet

nominatie van de KvW, publieksconcept Holtingerveld door

dit nog te weinig gebeurt noemt het merendeel van de
geconsulteerde

Pauperparadijs,

SteenhuisMeurs/ Karvansera en Land-id in de werelderfgoed

•

•

•

karakteristiek bezit 2013-2015.
Overleg met instellingen: het volgende college zal al redelijk
snel na de start de contouren neerzetten van toekomstig
beleid en de dialoog daarover aangaan met het culturele
veld.
Wij voeren verbeteringen door in de communicatie over
uitvoering en regelingen en over wat de provincie met
prestatiecijfers van instellingen doet. Wij gebruiken
prestatiecijfers voor onze jaarcyclus verantwoording GS aan
PS (jaarverslag etc) en zetten een monitor op.
Meetbaar: het opnemen van meetbare doelen in de nota.
Juist open doelen bieden ruimte en creativiteit aan culturele
partners. We verstrekken een opdracht om een monitor in
te richten, met langjarig relevante indicatoren.
Samenwerken met gemeenten: Voor een goede
samenwerking met gemeenten leert de ervaring dat soms
een goed vehikel nodig is. Dat waren in het verleden de
culturele allianties. We gaan voort op de ingeslagen weg.
Projectmatig per gemeente of in gezamenlijke trajecten.

de traditionele spelers, en een andere instelling geeft aan
dat het verder opengooien van de cultuureducatiemarkt
een verbetering zou zijn. Wij kiezen voor continuïteit in de
culturele infrastructuur om kwaliteit en expertise vast te
houden en voegen nieuwe spelers toe. Voorbeelden zijn:

Ruimtelijke kwaliteit
• Smalle basis voor uitvoering beleidsdoel ruimtelijke
kwaliteit: het is helder dat een aantal instellingen een hele
directe verantwoordelijkheid heeft voor ruimtelijke

kwaliteit en die ook oppakt. Tegelijkertijd is een groot deel van
de instellingen zich niet bewust van de mogelijkheden van hun
handelen voor een beter beleefbare fysieke omgeving. Een
positieve uitzondering hierop is de Peergroup, die niet een
ruimtelijke verantwoordelijkheid heeft maar wel actief inspeelt
op de betekenis van landschap en een hoge ruimtelijke kwaliteit
(denk aan activiteiten in het kader van Kreatief met Krimp).
Kansrijk is de vernieuwde presentatie in het Hunebedcentrum
waarin naar voren kan komen hoe de hunebedden zich in
Drenthe manifesteren. We constateren dat we in de ambitie om
kunsten temidden van het landschap te presenteren zoeken naar
een balans waarbij we soms de grenzen opzoeken van wat kan
binnen een gastvrije natuur.
• Verbinden van instellingen bevorderen we bijv. via uitbouw
Dag van de Drentse Geschiedenis, Drenthe Biennale (Drents
Museum en Museum De Buitenplaats), Verhaal van Drenthe
•

(Drents Landschap en Drents Archief), CBK en KIK.
Een vergelijkbaar initiatief als een natuur-erfgoedfestival is
het FestivalderAa; een plan voor een verhalenfestival is in
ontwikkeling.

Culturele identiteit
• Erfgoedproces met gemeenten voor taakverdeling en
benutten van kansen.
Publieksbereik en kwalitatief kunst- en cultuuraanbod
•
•

Samenwerken met gemeenten zou je meer aan kunnen
doen, maar is het de tijd niet voor (bezuinigingen).
In noordelijk verband bezig om in rijkscultuurplan meer
middelen naar het noorden te halen voor een hoogwaardig
en onderscheidend aanbod.

Versterking vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie
•
•

Meten en concreet doel stellen pakken we op met grotere
evenementen, festivals en musea.
Combineren publiek - private voorzieningen gebeurt in
toenemende mate via gebiedsontwikkeling en herbestemming. Realisatiestrategie Platteland biedt kansen.
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Evaluatie met Provinciale Adviescommissie Cultuur

4. Welke feedback en suggesties geeft de Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC)?
Feedback adviescommissie op uitvoering cultuurnota :

Suggesties van adviescommissie voor verbetering :

Conclusies en acties Gedeputeerde Staten :

Werkwijze

Werkwijze
• Help organisaties proactief, maak adviezen openbaar,
toets ambtelijk strenger en verbeter het
aanvraagformulier.
• Informeer de commissie over provinciaal aangejaagde
projecten en programma’s, wees helder in adviesvraag en
zet kennis en kunde van de commissie in als feedback.

Werkwijze
• De verbetersuggesties zijn deels al gerealiseerd. Deels
nemen wij deze over.
• De verbetersuggesties nemen wij over.

•

Bevorder de kwaliteit van aanvragen.

•

Provincie is zelf vaker initiator en aanjager van projecten.
Rol van de commissie is daarbij onduidelijk.

Kwaliteit aanbod
•

Politieke lobby kan adviesrol van ambtenaren en van
onafhankelijke adviseurs bij het beoordelen van de
(artistieke) kwaliteit van producties en positie ervan in
het professionele veld beïnvloeden.

•
•

De toekomstbestendigheid is bij meerdere organisaties
wankel.

Vernieuwing
•

Jeugdtheater is op initiatief van provincie een proces van
fusie ingegaan; eindplaatje voorleggen aan
onafhankelijke commissie is weinig effectief.

Cultuur in relatie tot ruimte en economie
•

Cultuur is onderbelicht in de profilering van Drenthe. De
website van Marketing Drenthe geeft geen helder

•

Het inroepen van onafhankelijk advies is van belang om te
monitoren dat kunst en cultuur van hoge kwaliteit wordt

Kwaliteit aanbod
•

Een aantal festivals ontwikkelt zich goed, anderen
minder.

Kwaliteit aanbod

gesubsidieerd. De provinciale adviescommissie is en blijft
daarin een essentieel instrument.

Handel eenduidig en transparant: spreek spelregels af
die gelden voor iedereen en werk met onafhankelijk

•

Suggestie t.a.v. Festivals wordt overgenomen.

advies over de (artistieke) kwaliteit in het cultuurbeleid.

•

Wij gaan ons hier actiever op inzetten. Bijvoorbeeld in de

•

Bevorder dat festivals beter afstemmen met elkaar.

aanloop naar de nieuwe beleidsperiode willen we ronde

•

Laat organisaties meer met elkaar om tafel gaan om

tafelgesprekken Cultuur organiseren waar initiatiefnemers

verbindingen te zoeken

rondom thema’s met elkaar in contact gebracht worden.

Vernieuwing

Vernieuwing
•

Als je een vernieuwingsproces initieert, schakel de PAC in
aan het begin van het traject.

Cultuur in relatie tot ruimte en economie
• Geef Marketing Drenthe rol in zichtbaar maken van
cultuur in combinatie met natuur: profileren en verbinden
met meerdaags verblijf.

•

Indien wenselijk vanuit een inhoudelijk kwaliteitsadvies
maken wij hier gebruik van.

Cultuur in relatie tot ruimte en economie
• Wij zijn in gesprek met Marketing Drenthe en zullen de
opdracht op dit thema aanscherpen.

overzicht van wat Drenthe aan cultuur te bieden heeft.

.
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Visitatie musea van provinciale betekenis

5. Welke aanbevelingen geeft de Visitatiecommissie musea van provinciale betekenis?
In de cultuurnota 2013-2016, Oude Wereld, Nieuwe Mindset,
is voorzien in de toepassing van visitaties om een objectief
beeld te krijgen van de kwaliteit van de uitvoering van
beleidsdoelen en deze te verbeteren. Als onderdeel hiervan

Algemene aanbevelingen :
•

•

Dat de provincie voorkeur geeft aan projectsubsidies
boven

een

structurele

subsidie

maakt

het

meerjarenperspectief van het museum minder zeker. Het

hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven tot visitatie
van de vijf musea van provinciale betekenis: het Drents
Museum, het Museum De Buitenplaats, het Hunebedcentrum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, en het

is zoeken naar de optimale verhouding tussen fixatie en

Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen. Het proces,
bestaande uit een zelfevaluatie en een museumbezoek door
een onafhankelijke commissie, stimuleert het museum om de
eigen organisatie tegen het licht te houden. De visitatie is

meerjarenperspectief.

door de Provincie Drenthe echter vooral bedoeld om een
objectief beeld te krijgen van de kwaliteit van de uitvoering
van beleidsdoelen (*) en deze te verbeteren.
Drie van de vijf voornoemde musea hebben ingestemd met
visitatie; het Nationaal Gevangenismuseum en het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork hebben een visitatie

flexibiliteit in de subsidieverhouding. Weeg af om
structurele subsidie (in exploitatie) of incidentele subsidie
(i.e. project) te verlenen op basis van plan versus

•

financiële uitdagingen en de onontkoombare noodzaak
van duidelijke inhoudelijke keuzes in missie en strategie.
Financieel is de organisatie kwetsbaar. (...) Vooral de
Gemeente Tynaarlo is nu aan zet. Ook als Museum De
Buitenplaats er op langere termijn in slaagt geheel of

onafhankelijke visitatiecommissie langs te sturen. Dat
deelname aan de visitatie überhaupt een vraag is voor deze
musea verwondert ons gezien feit dat Herinneringscentrum
en Hunebedcentrum een meerjarensubsidie van de provincie

een plan B uit met daarin een aantal worst case scenario’s

Weldadigheid en heeft de provincie onlangs in dat kader een
subsidie verleend voor een haalbaarheidsonderzoek naar
herbouw van de vierde zijde van het museumgebouw.

van de ‘veelkoppigheid’ van en administratieve belasting
door de Provincie. De instelling zelf munt echter niet uit
in effectiviteit van zijn communicatie. (..) De commissie
adviseert een constructieve dialoog in een zakelijke,

De Visitatiecommissie erkent nieuwe vitaliteit en nieuwe
plannen onder een nieuwe directie en constateert nieuwe

•

vrijwel geheel zonder structurele subsidie te kunnen zal
het toch voor de kortere termijn méér zekerheid moeten
inbouwen. Het advies van de visitatiecommissie: werk
en de eventuele ‘oplossingen’.
•

Museum De Buitenplaats gaat een nieuw collectieplan
voorbereiden en wil aan de hand daarvan de collectie in
de toekomst gaan uitbreiden. De commissie heeft
vooralsnog twijfels bij de vraag of collectioneren wel een
kerntaak van dit museum kan zijn.

Aanbevelingen voor provinciale betrokkenheid bij
Hunebedcentrum :
• Het beleid van de provincie Drenthe draagt door
projectsubsidies wezenlijk bij aan het functioneren van

de provinciale context moet bovendien een stap worden
gezet op weg naar een betere en meer zakelijke
verstandhouding met de provinciale overheid.
De commissie vernam dat het museum het politieke
draagvlak vanuit de gemeente Borger-Odoorn als heel
goed ervaart. Daarentegen is er kennelijk verbetering
mogelijk in de relatie tussen Hunebedcentrum en
Provincie Drenthe. De relatief kleine instelling heeft last

Aanbevelingen voor provinciale betrokkenheid bij Museum
De Buitenplaats :

om hen moverende redenen niet gewild. Het Hunebedcentrum werkte mee aan het visitatiebezoek, maar deed
voorafgaand aan het visitatiebezoek geen zelfevaluatie.
De provincie heeft geen zeggenschap, geen basis om een

ontvangen. Voor het Gevangenismuseum geldt die
meerjarensubsidie niet. Wel hebben provincie en
Gevangenismuseum hetzelfde doel met de Unesco –
werelderfgoed-waardering
voor
de
Koloniën
van

•

De commissie heeft bij het Hunebedcentrum aandacht
gevraagd voor de ‘governance’ (conform de Governance
Code Cultuur) en met name voor een goede rolverdeling
tussen bestuur en directie. Voor een goed functioneren in

•

professionele context te zoeken en goede toekomstbestendige afspraken te maken.
Het Hunebedcentrum heeft de strategische keuze
gemaakt tot verbreding van de thematiek naar de hele
prehistorische periode vanaf de ijsbedekking, ca. 150.000
jaar geleden. Zo is het ‘oertijdpark’ – het buitenmuseum
naast het hunebed en het Hunebedcentrum – uitgebreid
met reconstructies van huizen uit de metaaltijden.
Inhoudelijk is daar discussie over mogelijk, maar deze
keuze is goed te legitimeren door de versterking van de
publieksaantrekkelijkheid en daarmee van de continuïteit
van het Centrum. Eenmaal gemaakt, komt het nu aan op
een consistente uitwerking. De commissie adviseert
overigens het hunebed zelf wel als het raison d’être van
het Centrum te blijven zien en als zodanig zijn centrale
plaats te geven. Daarnaast is in komende jaren een
zakelijke bedrijfsvoering van groot belang om financiële
risico’s te kunnen beheersen.

het Hunebedcentrum, óók in de specifiek provinciale
context.
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Visitatie musea van provinciale betekenis

5. Welke aanbevelingen geeft de Visitatiecommissie musea van provinciale betekenis?
Aanbevelingen voor provinciale betrokkenheid bij het
Drents Museum :
• De provincie Drenthe draagt substantieel bij aan het
kunnen functioneren van het Drents Museum, niet alleen

Conclusies en acties Gedeputeerde Staten :
• We willen vasthouden aan de mogelijkheid tot maximaal
vierjarige subsidies voor meerjarenplannen van de vier
musea van provinciale betekenis en voor podiumkunst-

binnen het bestek van het Drents belang, maar ook als
museum van landelijke betekenis. Het museum levert
daarmee een een bijdrage aan de positionering van
Drenthe, en zelfs een zeer prominente;

gezelschappen. Dit doen we project- of prestatiegericht,
waarbij we voor de culturele ruggengraat aandacht hebben
voor de balans tussen meerjarenprojecten en domweg
zorgen voor instandhouding.

Hunebedcentrum hiervan gebruik maakt. Met het
Hunebedcentrum is afgesproken de constructieve
zakelijke dialoog voort te zetten over een masterplan met
focus op (de tijd van) het hunebed en waarin diverse

Aanbeveling aan GS en PS is in een volgende beleidsperiode
aan meerjarensubsidies te verbinden dat visitatie toegepast
kan worden (voorstel= 1 keer in de 4 jaar, als onderdeel van
kwaliteitscyclus). Hier staat tegenover dat een instelling

projectplannen in aanvulling op meerjarensubsidie
Hunebedcentrum passen. Vooruitlopend daarop dient
Hunebedcentrum wel een subsidieaanvraag voor
uitwerking van het Oertijdpark in.

•

•

Het museum functioneert zodanig dat de commissie
slechts op een beperkt aantal onderdelen suggesties
geeft voor verbeteringen die in relatie staan tot het
provinciaal belang; daartoe behoren verdere digitale
ontsluiting, maar ook de dialoog met de provincie over
beter hanteerbare streefcijfers en een verantwoord
weerstandsvermogen;
Het aantal bezoekers is heel behoorlijk, maar de

•

minder overige controle krijgt.
Het Drents Museum kent na nieuwbouw en verbouw een
prestatie-eis van 150.000 bezoekers per jaar met een
ondergrens van 135.000 bezoekers. Wij willen de

inschatting voor 2014 is iets onder de norm van 150.000
(ambitieniveau en de nieuwbouw). (..) Het Drents
Museum moet in de komende jaren kunnen uitzoeken
wat een voor het museum ‘natuurlijk’ aantal bezoekers is.

gezamenlijke ambitie niet prematuur afzwakken en alert
blijven op de prestatie. Tegelijkertijd willen wij het museum
(op aanbevelen van de visitatiecommissie Drentse musea)
ruimte bieden om blockbusters af te wisselen met

Het moet de ruimte krijgen om blockbusters af te
wisselen met tentoonstellingen voor een specifieker
publiek dat beperkter in omvang is. Het moet de
mogelijkheid hebben om te programmeren in cycli die

tentoonstellingen voor een specifieker publiek dat beperkter
van omvang is. Daarom stellen wij de jaarlijkse ondergrens
qua bezoekersaantallen bij van 135.000 naar 125.000
bezoekers, met een gemiddeld bezoekersaantal van 150.000

boven kalenderjaren uit stijgen. De aanbeveling aan de
provincie is om per periode van enkele jaren een
prestatieafspraak te maken over een gemiddeld aantal
bezoekers.
•

•

Het lukt tot dusverre goed om veel publiek van buiten
Drenthe te trekken. Een aanvaardbaar aandeel Drenten
moet natuurlijk gerealiseerd blijven, in het bijzondere uit
de directe omgeving. De commissie geeft provincie,

•

•

Voor het Hunebedcentrum bevestigen wij de werkwijze
met één accounthouder die aanspreekpunt is bij de
provincie en de subsidierelatie coördineert. Van
veelkoppigheid is geen sprake meer als het

Bij Museum De Buitenplaats houden we vast aan het niet
bestemmen van provinciale subsidie voor collectioneren
(incl. tijdsinvestering en collectiedepot).

per jaar over een periode van vier jaar.

•

Over het weerstandsvermogen van het Drents Museum
zijn in 2013 afspraken gemaakt met het museum. De
suggestie over onderzoek naar het versterken van de
band tussen Drents Museum en Assenaren bespreken wij
met de gemeente Assen en het museum.

gemeente Assen en museum in overweging om te
onderzoeken hoe er een sterkere band tussen de
Assenaren en het museum kan ontstaan. Gratis toegang
voor Assenaren biedt daarop onvoldoende uitzicht.
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Evaluatie door culturele organisaties, Provinciale Adviescommissie Cultuur en Provinciaal Team Subsidies

6. Hoe wijzigen we de Subsidieregeling Uitvoeringsbesluit cultuurnota provincie Drenthe 2013-2016?
Feedback van instellingen :
•

Onduidelijk met wie haalbaarheid project bespreken.

•

Onduidelijk hoe wordt getoetst aan criteria.

•

Er zou meer tijd en aandacht kunnen zijn voor

Conclusies Gedeputeerde Staten :
Communicatie werkwijze
• Alle instellingen met een meerjarensubsidie hebben een
accounthouder als eerste aanspreekpunt voor de
(subsidie)relatie met de provincie. Ook zijn er provinciaal
beleidsmedewerkers op de verschillende cultuurdisciplines.

voorlichting over de handelswijze en gang van zaken.
•

Communicatie verbeteren.

•

De tendersystematiek wordt niet toegepast: schrappen.

•

Co-financiering van 50% is lastig te realiseren.

•

Co-financiering van 25% is lastig te realiseren.

•

Geen klachten, verloopt zonder problemen.

•

Aanpassen provinciale subsidiesystematiek aan landelijke
BIS en fondsen.

Feedback van Provinciale Adviescommissie Cultuur :
• Stimuleer focus in subsidieaanvragen door omvang
aanvraag via functionaliteit formulier te beperken.
Feedback van Team Subsidies:
•

Ervaring leert dat ondergrens van € 2.500,- aan subsidie
passender is dan € 5.000,-.: stimuleert ondernemerschap
bij voldoende schaalgrootte.

•

Extra subsidieronde is klantvriendelijker: aanvragers

•
•
•

Bij de subsidieregeling toelichten wat de handelswijze is.
In de subsidieregeling nader beschrijven wat je wilt aan
projecten, dit geldt specifiek voor innovatie.
De tendersystematiek wordt toegepast als noodzaak

Focus in aanvragen
• De ingeslagen weg van verzakelijking (nieuwe mindset)
houdt in dat plannen worden gevraagd en
verantwoording van de besteding van provinciale
middelen. Hierbij is het belangrijk om geen onnodige
administratieve lasten te creëren bij instellingen. Onder
de € 25.000 aan verleende subsidie wordt geen
verantwoording gevraagd.

daar is omdat het budget overschreven wordt. Daarom
laten we deze systematiek in de subsidieregeling staan.
Flexibiliteit procedure
•
•
•

Extra jaarlijkse subsidieronde toevoegen in april.
Schrappen tijdvak waarin project moet plaatsvinden en
daaraan verbonden datum van indienen.
De provinciale subsidiesystematiek (aanvraagwijze en
verantwoordingswijze) volgt in principe de grootste
subsidiegever, ongeacht of dat SNN of een landelijk
fonds is.

hoeven minder ver van tevoren subsidie aan te vragen en
de doorlooptijd wordt korter.
•

Schrappen tijdvak waarin project moet plaatsvinden en
daaraan verbonden datum van indienen (volgens de
Algemene Subsidieverordening (ASV) kan in bijzondere
gevallen ook achteraf subsidie aangevraagd worden).

•

Co-financiering
• Ondergrens subsidieaanvragen in subsidieregeling
bijstellen van € 5.000,- naar € 2.500,-.
• GS kunnen afwijken van co-financieringspercentage
wanneer daar een zwaarwegende reden voor is.

Op subsidiemogelijkheden voor innovatieve projecten ter
publieksverbreding komen relatief weinig
projectaanvragen binnen.
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