2016-745

Ontwerp-Cultuurnota 2017-2020 'De verbeelding van Drenthe'

Voorgestelde behandeling:
- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 14 september 2016
- Provinciale Staten op 28 september 2016
- Fatale beslisdatum: 28 september 2016

Behandeld door mevrouw R. Kosse, telefoonnummer (0592) 36 59 47, e-mail: r.kosse@drenthe.nl
Portefeuillehouder: de heer C. Bijl

Beleidsbrief

aan Provinciale Staten van Drenthe

2016-745-1

Inleiding
Algemeen
Voor de periode 2017-2020 is een nieuwe Cultuurnota en daarbij behorend uitvoeringsbesluit (subsidieregeling) opgesteld. De looptijd van de huidige Cultuurnota 'Oude wereld, nieuwe mindset. Cultuurbeleid 2013-2016’ nadert haar einde. In het Collegeakkoord op hoofdlijnen 2015-2019 ‘Dynamisch en
Ondernemend’ is de ambitie opgenomen dat een nieuwe Cultuurnota wordt opgesteld.
Proces
In onze brief van 7 oktober 2015 hebben wij uw Staten geïnformeerd over de uitgangspunten voor de
nieuwe Cultuurnota. Per brief van 12 oktober 2015 is het culturele veld uitgenodigd input te leveren
voor de nieuwe nota. Een vervolgbrief over het proces is naar het veld gestuurd op 15 december
2015. In diverse overleggen en in persoonlijke gesprekken met het veld en met de gemeenten is
gesproken over de opzet van de nieuwe nota. De uitkomsten zijn verwoord in de voorontwerpCultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’, door ons vastgesteld op 16 februari 2016.
De voorontwerp-Cultuurnota is gepubliceerd voor inspraak in de periode 22 februari tot 9 april 2016.
Drie informele sessies zijn georganiseerd met Statenleden om de uitgangspunten en ambities van de
nieuwe nota te kunnen toelichten (18 november 2015, 2 december 2015 en 24 februari 2016).
Inspraak
In de inspraaknota geven wij onze reactie op ontvangen inspraakreacties op de voorontwerpCultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’. In totaal ontvingen wij 37 inspraakreacties.
Wanneer een inspraakreactie heeft geleid tot wijziging in het ontwerp, is aangegeven hoe en waar in
de definitieve nota.
Europese aspecten
In de nieuwe nota is de ambitie opgenomen instellingen en gezelschappen actief te ondersteunen bij
het leggen van contacten en het aanvragen van subsidies bij Europese of andere internationale fondsen. Waar nodig stellen wij cofinanciering ter beschikking bij internationale projectuitvoering. Samenwerking met Fryslân/Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa vindt plaats.
Economie/werkgelegenheid
Met deze Cultuurnota willen wij economische groei bevorderen, een goed vestigingsklimaat stimuleren
en de provincie aantrekkelijker maken voor toeristen en de inwoners. Dit doen wij door onder andere
de Drentse culturele basisinfrastructuur op orde te brengen, door te investeren in het vermarkten van
cultureel erfgoed en kunsten en extra in te zetten op grootschalige evenementen en festivals met een
bovenlokale spin-off.
Participatie
Deze Cultuurnota is mede tot stand gekomen door input van onze stakeholders (Drentse gemeenten,
het culturele veld en andere belanghebbenden).
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Advies
1.
2.
3.

4.

5.
6.

De ontwerp-Cultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’ vast te stellen.
De financiële vertaling van het cultuurbeleid 2017-2020 door te trekken naar 2020, waarbij de
daadwerkelijke toekenning wordt meegenomen bij de integrale afweging van de Begroting 2017.
Vooruitlopend op de vaststelling van de Cultuurnota, een bedrag van € 525.000,-- te reserveren
in de Voorjaarsnota 2016 voor de uitvoering van de extra ambities in de nota en benodigde extra
middelen voor de wettelijke taak Noordelijk Archeologisch Depot.
Voor aanstaand Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid ook voor na 2019 structureel middelen op te nemen, waarbij de daadwerkelijke toekenning wordt meegenomen bij de integrale afweging van de Begroting 2017.
Van de inspraaknota voorontwerp-Cultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’ kennis te
nemen.
Van de Uitvoeringsregeling subsidieverlening Cultuurnota 2017-2020 provincie Drenthe kennis te
nemen.

Beoogd effect
De Cultuurnota geeft de kaders aan voor ons beleid voor de komende vier jaar; dit draagt bij aan een
goede en transparante samenwerking met onze partners (het veld, Drentse gemeenten, noordelijke
overheden en de Rijksoverheid).
Met deze Cultuurnota werken wij de komende vier jaar aan drie doelstellingen:
- Cultuur en maatschappij: een sociaal-cultureel klimaat, waarin toonaangevende kunst- en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen;
- Cultuur, economie en ruimte: cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen;
- Cultuur en erfgoed: het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken
naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen.
Om de impact van ons beleid te kunnen volgen, hebben wij, gezamenlijk met provinciaal gefinancierde
instellingen, de Cultuurmonitor Drenthe ontwikkeld.

Argumenten
1.1. Eind 2016 loopt de huidige Cultuurnota ‘Oude wereld, nieuwe mindset. Cultuurbeleid 2013-2016’
af.
Cultuur is een kerntaak van de provincie. Een nieuwe Cultuurnota is nodig om beleidsmatig en
financieel invulling te geven aan deze kerntaak voor de komende vier jaar. In de nieuwe Cultuurnota 2017-2020 leggen wij de kaders vast voor ons beleid in de komende vier jaar.
1.2. Het Collegeakkoord ‘Dynamisch en Ondernemend 2015-2019’ vraagt om uitwerking van de ambities die wij hebben geformuleerd voor het culturele domein.
De culturele basisinfrastructuur brengen wij op orde met een plus op de musea van provinciaal
belang en de kleine musea. Cultuur is van belang voor recreatie en toerisme. Het vermarkten van
het cultureel erfgoed en de kunsten in Drenthe is een prioriteit, samen met het Programma
Vrijetijdseconomie.
Wij organiseren aansprekende culturele evenementen met bovenlokale spin-off. Wij zetten extra
in op leefbaarheid door meer culturele participatie en bijzondere kunst en cultuur op het Drentse
platteland. Broedplaatsen van creativiteit en ondernemerschap willen wij de ruimte geven.
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1.3. De wettelijke en bestuurlijke afspraken vragen om een beleidsmatige invulling voor de jaren
2017-2020.
Wettelijke en bestuurlijke taken kennen wij binnen meerdere cultuur-domeinen: zorg voor historische provinciearchieven, steunpunten monumentenzorg, archeologie, restauratie van rijksmonumenten, bibliotheken, kunsten en cultuureducatie. De Rijksoverheid hanteert daarbij ook telkens
een vierjarige beleidsperiode, die in 2017 opnieuw ingaat. Bijna alle lagere overheden in Nederland sluiten hierbij aan.
1.4. Het autonoom cultuurbeleid vraagt om een beleidsmatige invulling voor de jaren 2017-2020.
Autonoom beleid voeren wij op de terreinen: museumbeleid, podiumkunsten, beeldende kunst,
cultuurparticipatie en zorg voor ons erfgoed (waaronder monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie).
2.1. Bij het vaststellen van deze Cultuurnota moeten er voldoende middelen zijn om het hierin
omschreven beleid vorm te kunnen geven.
De Meerjarenbegroting loopt tot en met 2019. Om continuïteit van beleid te waarborgen tot en
met 2020 willen wij de financiële vertaling van het cultuurbeleid 2017-2020 doortrekken naar
2020.
Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende financiële context van de provincie.
3.1. Voor het realiseren van de extra ambities in de Cultuurnota 2017-2020 is in de Voorjaarsnota
2016 een bedrag geclaimd van € 525.000,--.
In de Statenbrief van 18 februari 2016, kenmerk 7/3.6/2016000611, hebben wij u geïnformeerd
over het voornemen om via de Voorjaarsnota 2016 een voorstel te doen voor enkele ambities uit
de nieuwe Cultuurnota die niet te dekken zijn uit het bestaande cultuurbudget. Het gaat om ambities voor de onderdelen Verhaal van Drenthe, Podium Platteland, de Noordelijke Cultuuragenda,
Creatieve industrie, Internationalisering en Talentontwikkeling (€ 500.000,--). Ook is een extra
bedrag van € 25.000,-- noodzakelijk voor de wettelijke taak Noordelijk Archeologisch Depot in
Nuis.
4.1. Dit is een goed moment om de bestaande financiering structureel te maken.
Wat betreft de officiële nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO werelderfgoed
vindt een bestuurlijke consultatie van uw Staten plaats. Deze is voorzien voor de vergadering van
uw Staten van 28 september 2016. Vervolgens worden de Koloniën van Weldadigheid in januari
2017 door het Rijk voorgedragen aan UNESCO als werelderfgoed. Nu is dan ook het moment om
het al jaren bestaande Drentse aandeel in de financiering (€ 62.000,-- per jaar) na aanwijzing
structureel te maken.
4.2. Een structurele post op de begroting voor Werelderfgoed ondersteunt de nominatie.
De beste manier om werelderfgoed te worden, is handelen alsof je het al bent. Hierbij hoort ook
het beschikbaar hebben van financiële middelen op structurele basis. De werelderfgoedstatus is
iets dat langjarig blijft bestaan.

Tijdsplanning
Niet van toepassing.
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Financiën
Het uitgangspunt van deze nieuwe Cultuurnota 2017-2020 is het grotendeels voortzetten van het huidige cultuurbeleid. Wij brengen de basis op orde met een plus op de musea van provinciaal belang en
de kleine musea. Deze basis met plus kunnen wij financieren uit het beschikbare budget (Programma
6, Cultuur).
Voor enkele ambities van de nieuwe Cultuurnota die niet te dekken zijn uit het bestaande cultuurbudget, hebben wij voorstellen gedaan via de Voorjaarsnota 2016.
Van twee andere thema’s stellen wij voor tevens dekking te zoeken in andere programma’s:
- Creatieve industrie en internationalisering: als zich kansen voordoen op het snijvlak van economie
en cultuur worden vanuit de integrale gedachte budgetten economie en cultuur gecombineerd;
- Podium Platteland: bij de uitwerking van de Visie op Krimp en Leefbaarheid 2016-2020 wordt
deze wens ingebracht.

Monitoring en evaluatie
In afstemming met provinciaal gefinancierde culturele instellingen ontwikkelen wij de Cultuurmonitor
Drenthe. De monitor wordt ontwikkeld in twee fasen, waarbij fase 1 (inmiddels afgerond) bestond uit
het inzicht creëren in beschikbare én ontbrekende gegevens.
Fase 2 betreft het vormgeven van de monitor met indicatoren op basis van vier waarden van cultuur:
artistieke waarde, economische waarde, maatschappelijke waarde en ruimtelijke waarde. Samen met
het veld zijn bij deze waarden indicatoren geselecteerd. De definitieve lijst met indicatoren is eind april
in de monitor opgenomen, als nulmeting voor de start van de notaperiode.
De Cultuurmonitor Drenthe kan de basis vormen voor nadere analyses (kwantitatief en/of kwalitatief)
die kunnen leiden tot bijstelling van beleid.

Communicatie
Via een persbericht worden alle betrokkenen geïnformeerd. Daarnaast ontvangen alle instellingen en
personen die een inspraakreactie hebben ingestuurd, de inspraaknota en de definitieve Cultuurnota.

Bijlagen
1. Cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe 2017-2020’
2. Inspraaknota voorontwerp-Cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe 2017-2020’
3. Uitvoeringsregeling subsidieverlening 2017-2020

Assen, 9 juni 2016
Kenmerk: 23/3.2/2016002771

Gedeputeerde Staten voornoemd,
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris
mb/coll.

Ontwerpbesluit
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 juni 2016, kenmerk
23/3.2/2016002771;

BESLUITEN:

I.

de ontwerp-Cultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’ vast te stellen;

II.

de financiële vertaling van het cultuurbeleid 2017-2020 door te trekken naar 2020, waarbij de
daadwerkelijke toekenning wordt meegenomen bij de integrale afweging van de Begroting
2017;

III.

vooruitlopend op de vaststelling van de Cultuurnota, een bedrag van € 525.000,-- te reserveren in de Voorjaarsnota 2016 voor de uitvoering van de extra ambities in de nota en benodigde extra middelen voor de wettelijke taak Noordelijk Archeologisch Depot;

IV.

voor aanstaand Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid ook voor na 2019 structureel middelen op te nemen, waarbij de daadwerkelijke toekenning wordt meegenomen bij de integrale
afweging van de Begroting 2017.

Assen, 28 september 2016

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier
mb/coll.

, voorzitter

Cultuurnota
2017-2020

Provinciale Staten van Drenthe
September 2016

Voorwoord

Wat bedoelen wij eigenlijk met De Verbeelding van Drenthe? Die titel is op meerdere
manieren uit te leggen. Dat wij ons als Drenthe wel heel wat verbeelden? Trots is niet per
definitie een onderdeel van de Drentse volksaard. Toch zijn er ook tekenen van verandering
in Drenthe. Van een nieuw elan, zelfbewustzijn en de nodige verbeelding. Kunst en cultuur
zijn daarbij van wezenlijk belang.
Cultuur maakt ons tot de mensen die wij zijn. Zonder cultuur raken we vervreemd van onze wortels en onze
geschiedenis. Zingeving in het heden en richtingen voor de toekomst komen daarmee ook op losse schroeven te
staan. De kunsten, of dat nu in de vorm van verhalen, muziek, een schilderij, een dansvorm of wat dan ook is,
helpen ons om onze cultuur te verbeelden en uit te dragen.
Behalve die essentiële waarde is cultuur in onze provincie ook een belangrijke motor voor bedrijvigheid, toerisme
en leefbaarheid. Met deze cultuurnota geven wij inhoud aan de ambitie die we in het collegeakkoord hebben we
verwoord. We willen samen met onze partners in het veld, van kunstenaars tot ondernemers, van musea tot podiumgezelschappen, van gemeenten tot de vele vrijwilligers werken aan een bruisend cultureel aanbod in onze provincie.
Daarnaast willen we de komende tijd inzetten op een aantal grensverleggende projecten. Over de grenzen van
beleidsvelden heen, over provinciegrenzen en landsgrenzen.
Omdat wij ons verbeelden dat het verhaal van Drenthe de moeite waard is. Omdat wij vinden dat we daar tot nu toe
te weinig de vruchten van hebben weten te plukken. Verbeelding maakt verre horizonten zichtbaar. Verbeelding kan
een blik bieden op het verleden en op ons heden. Cultuur zorgt voor openingen. Een open blik verruimt het denken.
Cultuur kan de smeerolie zijn bij de maatschappelijke opgaven waar we in onze provincie voor staan: leefbaarheid,
werkgelegenheid, economische groei, duurzaamheid, en last but not least instandhouding van ons erfgoed.
In de voorbereiding van dit plan stelden we regelmatig vast: ‘We doen het hier in Drenthe zo gek nog niet.’

Cees Bijl, gedeputeerde cultuurbeleid
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Leeswijzer
Deze nota heeft de vorm van een interactieve PDF. Met pijltjes kunt u door de tekst navigeren, via
de ‘home-knop’ vindt u de inhoudsopgave. Wij lichten in deze tekst op hoofdlijnen toe hoe wij
aankijken tegen het betreffende onderwerp. U kunt vervolgens een toelichting krijgen bij onderwerpen door te klikken op het loepje met een + erin. Wilt u van de toelichting weer terug naar de
tekst waar u gebleven was, dan kunt u klikken op het loepje met een – erin.
Daarnaast hebben we hier en daar verwijzingen opgenomen naar informatie die geen onderdeel uitmaakt van onze nota maar er wel aan raakt, zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvisie
Drenthe of de website van de gezamenlijke Drentse Musea. Deze verwijzingen zijn bedoeld als
illustratie of ter verduidelijking, maar vormen geen onderdeel van deze nota.
Deze cultuurnota bestaat uit drie delen:

Verklaring van de symbolen

Deel 1
Onze visie met hierin onze blik op de waarde van cultuur
voor onze provincie en de rol die wij op ons kunnen en
willen nemen in een veld waar vele anderen actief zijn.

Home-page

Deel 2
De basis op orde in dit deel komen alle basiselementen
van ons cultuurbeleid aan bod: zorg voor ons erfgoed, voor
de kunsten, bibliotheken en de media.
Deel 3
Verbinding en vernieuwing in dit deel komt een aantal
integrale trajecten in beeld, waarmee we de verbinding
leggen met maatschappelijke ontwikkelingen en opgaves.
Cultuur kan hier een belangrijke versterkende bijdrage
leveren, waarmee we de waarde van cultuur voor onze
provincie willen vergroten.

Financiën
		

Monitoring
en instrumentarium

Toelichting
		

Terug
naar tekst
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Onze visie
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1 Onze visie op cultuur en cultuurbeleid
In dit hoofdstuk leest u onze visie op cultuur en cultuurbeleid en onze rol en taak daarin. We gaan
in op de waarde van cultuur, met name voor jongeren, de leefbaarheid, identiteit en de economische
ontwikkeling in onze provincie.
1.1

Cultuur als kerntaak
Cultuur is een kerntaak van de provincie waar wij ons met overtuiging voor inzetten. Cultuur heeft intrinsieke, maatschappelijke , ruimtelijke
en economische waarde. Cultuur in deze provincie is zowel van persoonlijk belang voor onze inwoners (verbeelding, reflectie, identiteit en
creativiteit), als van sociaal belang (verbinding aan een groep, dorp of stad). Cultuur is daarnaast goed inzetbaar bij provinciale maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld krimp en leefbaarheid, maar ook het bevorderen van economische groei, een goed vestigingsklimaat en
het aantrekkelijk maken van de provincie voor toeristen en de inwoners van de provincie. Cultuur raakt ons als individu en als samenleving en
draagt bij aan onze kwaliteit van leven.
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: zorg voor historische provincie
archieven, steunpunten monumentenzorg, archeologie, restauratie van rijksmonumenten, b ibliotheken, kunsten en cultuureducatie.
Autonoom beleid voeren wij op de terreinen: museumbeleid, podiumkunsten en beeldende kunst, cultuurparticipatie en zorg voor ons erfgoed
(waaronder monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie).

1.2

Wat willen wij bereiken?
Met het Drentse cultuurbeleid werken wij aan de volgende hoofdthema’s:
1. Cultuur en maatschappij: een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen
aan mee kunnen doen.
2. Cultuur, economie en ruimte: cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
3. Cultuur en erfgoed: het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te
vertellen.
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Bij het opstellen van de cultuurnota voor de periode 2017-2020 zijn wij uitgegaan van:
• Het collegeakkoord op hoofdlijnen 2015-2019 ‘Dynamisch en ondernemend’.
• De input van gemeenten en culturele instellingen.
• De cultuurnota ‘Oude wereld, nieuwe mindset. Cultuurbeleid 2013-2016’ en de tussentijdse evaluatie daarvan.
• De Provinciale Omgevingsvisie en de bijbehorende verordening en het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe, als belangrijke basis voor ons
provinciaal archeologisch en cultuurhistorisch beleid.
Wij werken nauw samen met gemeenten en uitvoeringspartners. Daarbij zetten we in op een aantal doelen, deels gericht op een goede basisinfrastructuur voor de zorg voor erfgoed, kunsten, bibliotheken en media, deels gericht op verbinding en vernieuwing op een aantal terreinen.

De hoofdlijnen van de cultuurnota 2017-2021 op een rij:
1. De basis van ons cultuurbeleid op orde, de puntjes op de i. Dit betekent onder meer extra aandacht voor de musea, maar ook oog
voor cultuureducatie en de rol van bibliotheken.
2. Investeren in het behoud van ons erfgoed.
3. Cultuurhistorie inzetten bij de aanpak van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan (zowel ruimtelijk, als economisch en
sociaal).
4. Archeologisch en landschappelijk erfgoed nog meer op de kaart; beleven en benutten is een thema.
5. Voortzetten proces om de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te krijgen.
6. Vermarkten van cultureel erfgoed en kunsten in Drenthe. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van een Strategisch Narratief.
7. Culturele participatie en bijzondere kunst- en cultuurprojecten op het Drentse platteland stimuleren via het programma Podium
Platteland.
8. Inzetten op culturele evenementen en festivals, deels op het platteland maar ook in de Drentse steden.
9. Met andere Noordelijke overheden investeren in een gezamenlijke Noordelijke cultuuragenda en de samenwerking met Overijssel
continueren. Talentontwikkeling is daar een onderdeel van.
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1.3

De waarde van cultuur
De intrinsieke waarde van kunst en cultuur gaat over de persoonlijke betekenis die kunst of erfgoed heeft voor een individu. In de kunsten (literatuur, muziek, drama, dans en beeldend) wordt een lezer, luisteraar of toeschouwer aangesproken door de esthetische kwaliteiten van een kunstwerk. Op die manier kan het schoonheid, ontroering, herinnering of bezinning bieden, maar ook confrontaties, afkeer en verdriet. Bij de beleving
van ons erfgoed gaat het om persoonlijke verbindingen die mensen leggen tussen hun eigen geschiedenis, verhalen en tradities, en die van
anderen. In alle gevallen, of het nu om erfgoed gaat of de kunsten, gaat het om verdieping van en reflectie op de kwaliteit van ons bestaan, onze
manier van leven en samenleven. De beoefening van kunsten en de beleving van erfgoed zijn niet alleen doel op zich (l’art pour l’art) maar vinden
plaats in een maatschappelijke context en in een culturele, ruimtelijke en economische omgeving. Een aantal thema’s belichten wij hier nader.
Jongeren en cultuur
Het provinciale cultuurbeleid begint bij onze jeugd. Cultuuronderwijs in de scholen en mogelijkheden voor talentonwikkeling dragen bij aan de
ontwikkeling van hun cultuurhistorisch besef, creativiteit, zelfbewustzijn en het vermogen tot zelfexpressie. Kinderen leren zich te uiten én zich
in te leven in anderen: essentiële grondstoffen voor een tolerante samenleving. Maar het stimuleert ook de trots op waar je vandaan komt. Door
deelname van Drentse jongeren aan spannende culturele activiteiten als een theaterschool, beeldende kunst, popmuziek-contest of een hiphopschool krijgen zij vertrouwen in zichzelf en in de omgeving waar zij vandaan komen, en verbinden zij zich met elkaar en die omgeving. Drentse
jongeren mogen zich best wat verbeelden! Wij vinden de ontwikkeling van cultuureducatie en specifiek muziekonderwijs daarom van groot belang.
Cultuur en leefbaarheid
De leefbaarheid op het platteland staat onder druk. Dorpen krijgen meer kleur door de vele beoefenaars van amateurkunsten, cultuurhistorische verenigingen en bijzondere ‘community art’ projecten. In Drenthe is bepaald geen sprake van overaanbod en is er nog een groot potentieel aan publiek. Daarbij blijkt vaak een open houding van de lokale bevolking en een bereidheid tot ‘meedoen’ en meewerken aan kunstproducties en festivals. Daarmee bereiken we ook nieuwe doelgroepen op het platteland, in dorpen en in stadswijken. Het historisch besef
in dorpen neemt daardoor toe, markante gebouwen en openbare plaatsen worden gezamenlijk opgeknapt en steeds vaker herbestemd tot
podia. Plaatselijke koren, harmonieorkesten, muziekscholen, toneelverenigingen en galerieën zorgen voor programmering. De sociale cohesie
is daarmee zeer gediend. De vele vrijwilligers in Drenthe die de plaatselijke molen of het museum draaiende houden zijn daarbij onmisbaar,
evenals de honderden vrijwilligers die landschapselementen onderhouden.
Het Drentse gezicht
Cultuurhistorische en archeologische waarden zijn onderdeel van onze Drentse kernkwaliteiten. Deze waarden zijn essentieel om de kwaliteit
en identiteit van ‘het Drentse gezicht’ te bewaren, uit te dragen en waar nodig te herstellen. Of dat nu gaat om het aangezicht van onze karakteristieke cultuurlandschappen, onze dorpsgezichten, monumentale gebouwen, archeologische monumenten zoals hunebedden en grafheuvels,
karakteristieke flintenwegen of historische vaarwegen in de Veenkoloniën: dat alles vormt ons zichtbare en onzichtbare cultuurhistorisch en
archeologisch kapitaal. Het onderscheidt ons van andere delen van het land. Dat is ook een van de belangrijke redenen waarom niet-Drenten
naar onze provincie komen.
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Economische waarde
Dat laatste brengt ons op de economische effecten van het Drentse kunst- en cultuurbeleid. Om te beginnen brengt de kunst- en cultuursector
zelf werkgelegenheid met zich mee en zorgt zij dat mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt actief blijven. Daarnaast zorgt het
aanbod van culturele evenementen en festivals, musea, theaters, muziek, dans en beeldende kunst voor een flinke bezoekersstroom, waarvan
een deel afkomstig is van buiten onze provincie. In combinatie met de verblijfsrecreatie, horeca en andere toeristische voorzieningen zorgt dit
voor een stimulans van de vrijetijdseconomie. Drenthe biedt naast de prachtige natuur, rust en ruimte dus ook bijzondere culturele en kunst
zinnige belevingen, van een ‘weekendje Shakespeare’ in Diever, een uniek theaterspektakel in Veenhuizen tot een spraakmakende tentoonstelling in het Drents Museum. Ook de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor mensen die hier willen wonen of werken wordt daarmee
vergroot. Tot slot kan de ontwikkeling van de creatieve industrie een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van onze provincie.

1.4

De rol(len) van de provincie
De rol die de provincie speelt in het culturele veld is divers. Deels wettelijk bepaald, deels ingegeven door onze visie op wat wij in deze
provincie willen neerzetten. Dat kunnen wij alleen doen in goede samenwerking met gemeenten en het culturele veld. Wij vervullen onze rol
met een open blik naar buiten en met een focus op resultaat en kwaliteit. De provincie onderneemt, verbindt, participeert, inspireert, investeert
en toont, waar nodig, doorzettingskracht.
De provincie als ‘ondernemer’ in het culturele domein
Vooral in de uitvoering van het provinciale cultuurbeleid schuilt ons ondernemerschap. Daarbij zijn we zowel investeerder als subsidie
verstrekker. We sturen daarbij op resultaat.
Om onze prioriteiten uitgevoerd te krijgen, doen we actief aan projectontwikkeling. We laten daarbij op enig moment bewust de a rtistieke
ruimte en de concrete culturele invulling aan cultuurprofessionals en kunstenaars. Daarbij betrekken we partijen die garant staan voor een
hoge kwaliteit en ondernemerschap. Voorbeelden hiervan zijn de herbestemming van monumenten en de ontwikkeling van grote kunstproducties of -programma’s. Ondernemerschap zit ook in het feit dat we nieuwe initiatieven een kans durven geven.
De provincie als verbinder in het culturele domein
We verbinden initiatieven, partijen en netwerken met elkaar, binnen het culturele domein, maar ook daarbuiten. We participeren in vele
netwerken, met culturele organisaties in en buiten Drenthe, gemeenten, Noord-Nederland, het Rijk, Europa en wereldwijd (UNESCO), met
particuliere marktpartijen, universiteiten en onderwijsinstellingen. We zetten ons netwerk in, en gebruiken procesregie en projectmanagement,
om die verbindende rol te kunnen spelen en waar nodig strijdige belangen of conflictsituaties tot een waardevolle uitkomst te brengen.
We blijven inzetten op een stevige verbinding tussen het culturele, ruimtelijke en economische domein in programma’s, projecten en beleidsuitvoering.
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De provincie als inspirator in het culturele domein
We bieden een platform waar gemeenten en culturele organisaties inspiratie kunnen opdoen, of juist hun best practises en ideeën kunnen
delen met anderen. We faciliteren bijeenkomsten waarop dat gebeurt. Soms in combinatie met al bestaande happenings, zoals bijvoorbeeld
de uitreiking van de Culturele Prijs van Drenthe, soms totaal nieuw of kleinschalig en gericht op een specifiek doel. Inspiratie en ruimte voor
improvisatie is een belangrijk ingrediënt voor innovatie in de culturele sector. Daarnaast zijn we als provincie ook opdrachtgever. Voor culturele projecten, voor kunstwerken in de openbare ruimte, voor onderzoeken en voor publicaties.
De normerende provincie in het culturele domein
Burgers, culturele organisaties en gemeenten zijn gebaat bij duidelijkheid van de provincie. Om duidelijk te kunnen zijn, zijn heldere regels
nodig, die consequent gehanteerd en gehandhaafd worden. Dat gaat om subsidieverstrekking, het inkoopbeleid, en de uitvoering van beleid
voor archeologie en cultuurhistorie in het ruimtelijke domein (wat kan waar wel of niet en op welke wijze, gezien vanuit het provinciaal
belang). Ook gaat het om handelen volgens de vigerende ruimtelijke wetgeving, de Monumentenwet/Erfgoedwet, de Archiefwet en de
Bibliotheekwet. Waar nodig zullen wij doorzettingskracht tonen.
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De basis
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2 De basis op orde
erfgoed, kunsten, bibliotheken en media
Wij zien het als onze taak om samen met de partners in het veld te zorgen voor een goede culturele
basisinfrastructuur voor het behouden, benutten en beleven van ons erfgoed, de ontwikkeling van
de kunsten, de bibliotheken en media. Wij zijn trots op wat wij in onze provincie, met alle partijen
die in het culturele veld actief zijn, hebben bereikt. Wij zetten het beleid uit de cultuurnota voor
2013-2016 dan ook met enthousiasme voort. Hier en daar zetten we de puntjes op de i, zodat we
kunnen zorgen voor de in onze ogen noodzakelijke verdieping en doorontwikkeling.
2.1

Erfgoed
In het provinciaal beleid hebben we de zorg voor ons erfgoed verdeeld in drie categorieën: collecties en tentoonstellingen, het ruimtelijk erfgoed en het immaterieel erfgoed, waaronder de streektaal. Investeren in het behoud en
de ontwikkeling van dit erfgoed blijft noodzakelijk. Dit doen we langs verschillende wegen (subsidies, opdrachten,
Steunpunt Erfgoed, kennis, kernkwaliteitenteam), adequaat en passend en zo veel mogelijk in samenhang met
elkaar. Een van onze grootste partners in behoud van het Drentse erfgoed is Het Drentse Landschap. Zij hebben een
belangrijke rol in het rentmeesterschap voor het Drentse erfgoed en de maatschappelijke en educatieve betekenis
voor de Drentse samenleving. Op grond hiervan ontwikkelt Het Drentse Landschap zich tot een Drentse trust.
Erfgoed omvat zowel tastbare als niet of minder tastbare zaken: tastbaar zijn voorwerpen, historische
documenten, interieurs, gebouwen, landschappen en de ondergrondse sporen. We spreken hierbij van materieel erfgoed. Streektaal, verhalen,
muziek, gebruiken als een bloemencorso en het beheren van een schaapskudde zijn vormen van immaterieel erfgoed. De zorg voor de streektaal als immaterieel erfgoed maakt onderdeel uit van ons provinciaal cultuurbeleid. Het levend houden van de streektaal is in goede handen
bij het Huus van de Taol, daar blijven wij in investeren.
Het Drents Archief is een spin in het web bij projecten als het Verhaal van Drenthe en het Geheugen van Drenthe. Ons ruimtelijk erfgoed
-onze cultuurhistorie, archeologie en gebouwde monumenten – wordt niet alleen beschermd via de Erfgoedwet, maar ook via de ruimtelijke
wetgeving. Dat hebben wij in onze provincie goed op orde. Wij willen gemeenten beter ondersteunen bij de bescherming van het ruimtelijk
erfgoed door opnieuw het Steunpunt Erfgoed Drenthe in te richten.
Belangrijke thema’s zijn: herbestemming, benutten en beleven van archeologisch erfgoed, kennisontwikkeling en -ontsluiting van archeologisch
erfgoed en het inzetten van cultuurhistorie bij maatschappelijke vraagstukken.
Collecties en tentoonstellingen

Musea en archieven bewaren een deel van ons erfgoed in de vorm van voorwerpen en verhalen. Zij
ontsluiten ze en geven ze zo door aan de samenleving. Ze zijn de hoeders van collecties. Wij blijven
de Drentse musea en het Drents Archief ondersteunen bij het uitvoeren van die rol.
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De Drentse musea en het Drents Archief hebben samen een rol in het beheren en behouden van een deel van ons erfgoed en het toegankelijk
maken ervan. Werk van deze organisaties is niet alleen daarom van belang: zij zorgen samen voor een belangrijke impuls voor het toerisme
en voor het verkrijgen van inzicht en het verbeelden van het verhaal van Drenthe. Zowel het Drents Museum als Museum De Buitenplaats zijn
daarnaast actief op het terrein van de beeldende kunst. Het tentoonstellen van beeldende kunst en het daarmee laten zien van ontwikkelingen
op dit terrein, heeft een eigen waarde. Daarnaast kan datgene wat deze musea nu laten zien, tot het toekomstige erfgoed gaan behoren of
behoort daar al toe.
Musea

De hoofdlijn van het huidige museumbeleid houden wij in stand. Het Drents
Museum blijft onze parel met nationale en internationale uitstraling. Wij investeren
de komende periode extra in de twee musea/bezoekerscentra in de beide Koloniën
van Weldadigheid. Daarnaast onderzoeken we of we het Hunebedcentrum en het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork kunnen ondersteunen bij de gewenste
vernieuwingen. Dat geldt ook voor het Drents museum. De Drentse investerings
agenda biedt hiervoor mogelijkheden.
Onze provincie kent maar liefst 45 musea. Deze musea, groot en klein, zijn met elkaar van groot belang
voor het culturele, cultuurhistorische, toeristische en vrijetijds-economische profiel van Drenthe. Ze zorgen ervoor dat er veel te doen en veel te
bekijken is in Drenthe en ze dragen in belangrijke mate bij aan het vertellen van specifieke onderdelen van het Verhaal van Drenthe.
Musea vervullen, naast hun specifieke culturele of cultuurhistorische functie, ook altijd een belangrijke sociale functie. In een aantal musea zijn
ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief en vele vrijwilligers vinden in de musea een zinvolle en inspirerende vrijetijdsbesteding.
Het Drents Museum

In het Drentse museumlandschap heeft het Drents Museum een unieke positie, dat willen wij
zo houden.
Het Drents Museum timmert nationaal en internationaal met spraakmakende tentoonstellingen op zeer
succesvolle wijze aan de weg. Het museum heeft als basis enerzijds veel aandacht voor archeologie en
geschiedenis en anderzijds voor de beeldende kunst, zowel voor de kunst rond 1900 als voor de hedendaagse realistische kunst.
Collectie en gebouwen van het Drents Museum zijn eigendom van de provincie Drenthe. Dat verklaart
de bijzondere positie die het Drents Museum in financieel opzicht heeft ten opzichte van de andere
musea in Drenthe.
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Musea van provinciaal belang

Wij houden het principe van Musea van provinciaal belang in stand, aan de oorspronkelijke vier
voegen we het Koloniecentrum in Frederiksoord toe.
Naast het Drents Museum krijgen ook vier andere musea financiële ondersteuning van de provincie. Aan die vier musea hebben wij de
afgelopen jaren de status “museum van provinciaal belang” toegekend. Het gaat om: Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen,
Museum De Buitenplaats in Eelde, het Hunebedcentrum in Borger en het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Onder de nadrukkelijke
voorwaarde van een goed meerjarenplan over opzet, inrichting en organisatie van dit nieuwe bezoekerscentrum/museum, voegen wij hier het
Koloniecentrum in Frederiksoord aan toe.
Onze criteria voor de toekenning van het etiket museum van provinciaal belang zijn de volgende:
• de kwalitatieve status van landelijk erkend, of geregistreerd museum
• goed bereikbaar voor publiek (voorzieningen en openingstijden)
• een aanbod van bovenprovinciale betekenis of een collectie van (kunst)historisch belang voor Drenthe
• van belang voor provinciebrede cultuureducatie
• een aantoonbare toeristische en daarmee economische functie.
Deze vijf musea van provinciaal belang krijgen van ons de komende vier jaar een vast subsidiebedrag per jaar. Het gaat om een voor ieder
museum gelijk bedrag. Zij krijgen dit onder voorwaarde van een helder plan, waarin staat wat zij specifiek in het betreffende jaar gaan doen.
Impuls voor Koloniecentrum en Gevangenismuseum

In het spoor van het proces dat moet uitmonden in de definitieve verwerving van de
status van Unesco Werelderfgoed voor de Koloniën van Weldadigheid, willen wij de
twee musea in deze Koloniën een extra impuls geven. Beide musea werken al samen,
ook met de bezoekerscentra in de andere Koloniën van Weldadigheid, en vergroten
daarmee de omvang van hun publiek.
Op dit moment is de museale functie in Frederiksoord kleinschalig ingevuld en in een zeer bescheiden
gebouw ondergebracht (de Koloniehof). De maatschappelijke betekenis van de vrije kolonie en de te
verwerven status van Unesco Werelderfgoed vraagt echter om een andere aanpak. Mede daarom is het
Inforium in Frederiksoord aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid. Het is de bedoeling dat
hier het vernieuwde museum/bezoekerscentrum onder de naam Koloniecentrum komt. Hier kan behalve
het publiek uit het Noorden ook het nationaal en internationaal in werelderfgoed geïnteresseerde
publiek ontvangen worden. Het verhaal van het begin van de Maatschappij zal hier op een hedendaagse, aantrekkelijke manier verteld worden, waarbij in Frederiksoord de vrije koloniën centraal zullen
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staan. In Frederiksoord is het verhaal van Johannes van den Bosch en de Maatschappij van Weldadigheid immers begonnen. Nu al wordt,
samen met de musea/bezoekerscentra In Veenhuizen, Ommerschans en Merksplas gewerkt aan een gezamenlijk project (‘1 geschiedenis, 5
verhalen’). De museale expertise van het Gevangenismuseum is hierbij van groot belang.
Wij zullen het Gevangenismuseum in Veenhuizen ondersteunen op de korte termijn om, naast het verhaal van Misdaad en Straf, veel sterker
dan tot nu toe het verhaal van De Maatschappij van Weldadigheid en dan met name het verhaal van de onvrije koloniën gaan vertellen.
Verpaupering en Heropvoeding zullen hierbij centraal staan. Ook daar met een moderne, eigentijdse inrichting en presentatie. Voor de langere
termijn gaan wij met het museum in gesprek over hun wens voor herbouw van de vierde vleugel.
Vernieuwing Hunebedcentrum en uitbreiding Herinneringscentrum

In 2016 gaan wij nader onderzoeken of wij kunnen en willen bijdragen aan de vernieuwing van het
Hunebedcentrum en de gewenste uitbreiding van het Herinneringscentrum.
Wij onderkennen dat het voor het Hunebedcentrum noodzakelijk is om in ieder geval de huidige presentatie qua vormgeving en inhoud te
moderniseren en te actualiseren. Het bezoekersaantal van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork ligt al een aantal jaren rond de 150.000 per
jaar. Dat is één van de redenen om tot aanpassingen te komen bij het Herinneringscentrum. Dit centrum onderscheidt zich door haar specifieke
maatschappelijke betekenis. Dat blijkt ook uit het feit dat dit centrum van de Europese Commissie het European Heritage Label heeft ontvangen.
Museum de Buitenplaats
Museum de Buitenplaats is uit meerdere oogpunten van grote waarde. Het museum vormt een opvallend ensemble van een prachtig 17e
eeuws monument met een aantrekkelijk nieuw gebouwd museum. Dit wordt gecompleteerd met een mooie tuin met een podiumvoorziening.
Ondersteuning kleinere musea

Naast het Drents Museum en de musea van provinciaal belang zijn de vele kleine Drentse musea
voor onze provincie belangrijk. Wij willen ze ondersteunen door het Platform Drentse Musea
structureel te subsidiëren.
Vrijwel alle Drentse musea (klein en groot) zijn verenigd in het Platform Drentse Musea. De afgelopen jaren hebben wij het Platform op
projectbasis gesteund. In de komende vier jaar willen wij in overleg met het bestuur dit Platform structureel gaan ondersteunen. Hiermee
willen wij het Platform ondere andere in staat stellen om de website www.museaindrenthe.nl te continueren.
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Archieven

De wettelijke bewaarplaats voor historische, openbare, provinciale archiefbescheiden
is voor ons het Drents Archief, tevens functionerend als Regionaal Historisch Centrum.
Daarnaast is het Drents Archief de organisatie die op creatieve wijze werkt aan de
bevordering van de geschiedschrijving van Drenthe en het vertellen van het Verhaal
van Drenthe. Zij doet dat door middel van bijzondere (online) publieksactiviteiten en in
samenwerking met steeds meer organisaties in onze provincie. Wij vragen het Drents
Archief dit netwerk verder uit te bouwen en te coördineren om zo de aanwezige
kennis te verenigen en de geschiedschrijving van Drenthe te stimuleren. Daarnaast
zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het Drents Archief in de projecten Geheugen van
Drenthe, Verhaal van Drenthe en het Strategisch Narratief (zie deel 3 van deze nota).
Wij maken voor de nieuwe beleidsperiode afspraken met het Regionaal Historisch Centrum Drents Archief over het publieksbereik en culturele
activiteiten met historische bronnen. Daarnaast maakt de door het college aangestelde provinciearchivaris afspraken met het Drents Archief
over het wettelijke archiefbeheer. De zorg voor een goede, geordende en toegankelijke staat en duurzaamheid van de eigen provinciale
openbare (historische) archiefbescheiden wordt niet via deze cultuurnota aangestuurd of beperkt.
Het Geheugen en het Verhaal van Drenthe
De projectmatige ondersteuning van publieksactiviteiten van het Drents Archief die bijdragen aan het vertellen van het historische Verhaal
van Drenthe, een onderscheidend Verhaal in combinatie met dito cultureel aanbod, wordt gecontinueerd. Het fundament voor het Verhaal van
Drenthe wordt gevormd door het Geheugen van Drenthe. Dit is een digitale infrastructuur die in staat is cultuurhistorische informatie over
allerlei onderwerpen en locaties te vergaren uit alle databases ter wereld die hiervoor in aanmerking komen. De vernieuwde digitale Drentse
Encyclopedie is in 2016 een eerste voorbeeld van het gebruik van het Geheugen van Drenthe. Het is de bedoeling dat de encyclopedie dankzij
het publiek actueel blijft en door de inzet van een redactie bovendien betrouwbaar. Ook zijn er zestien voor Drenthe onderscheidende erfgoedlocaties locatiedossiers ontwikkeld, waarin voor elk het Verhaal wordt verteld in tekst en beeld. Wij vragen het Drents Archief een voorstel te
maken voor het verder uitbouwen, versterken en invullen van het Verhaal van Drenthe inclusief een digitale strategie voor het Drentse erfgoed,
met daarin een coördinerende rol voor het archief.
Netwerk
Het Drents Archief is al de verbindende factor in het historische en digitale erfgoed en wij willen graag dat zij die rol verder verbreedt én
verdiept. Het Drents Archief brengt de kennis en ervaring, faciliteiten en het enthousiasme van veel organisaties en betrokken burgers in het
erfgoedveld bij elkaar in een netwerk om zo het Verhaal van Drenthe nog beter te ontsluiten en te vertellen. Mogelijke partners in het netwerk
zijn bijvoorbeeld de Drentse Historische Vereniging, het Steunpunt Erfgoed Drenthe, het Noordelijk Archeologisch Depot, de noordelijke vereniging voor amateurarcheologen AWN-Noord, de Rijksuniversiteit Groningen, K&C en vele bedrijven en zzp-ers. Het uitbouwen en coördineren
zou door een erfgoedconsulent kunnen gebeuren.
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Ruimtelijk erfgoed

Naast het erfgoed in musea en in archieven hebben we in onze provincie ruimtelijk erfgoed, onder
te verdelen in cultuurhistorie, archeologie en monumenten. De bescherming en ontsluiting van dit
erfgoed zetten we voort met een aantal specifieke en nieuwe accenten. Het Steunpunt Erfgoed
Drenthe zullen we opnieuw vormgeven. Samen met de gemeenten gaan wij werken aan het
vermarkten van het Drentse erfgoed.
Het ruimtelijk erfgoed maakt deel uit van een zich voortdurend ontwikkelende leefomgeving. De bescherming en ontwikkeling hiervan is
daarom onderdeel van ons ruimtelijk beleid.
Het cultuurhistorische en archeologische erfgoed dat wij van bovenlokaal, provinciaal belang vinden, hebben we als ‘’kernkwaliteit’
benoemd in de Provinciale Omgevingsvisie en bijbehorende Omgevingsverordening, het Cultuurhistorisch Kompas en de Provinciale
Monumentenverordening. De basiszorg voor ons ruimtelijk erfgoed hebben we in onze provincie samen met de gemeenten goed op orde
gebracht, onder andere door gemeentelijke archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten te laten maken, onmisbare instrumenten
voor zowel het gemeentelijke als het provinciale erfgoedbeleid. Na vaststelling van de ‘Outstanding Universal Values’ van de Koloniën van
Weldadigheid zullen wij, rekening houdend met de inhoud van de relevante stukken en daarover gemaakte afspraken met onze partners, deze
opnemen in de eerstvolgende wijzigingsronde van de Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende verordening.
Wij willen gemeenten verder ondersteunen door het Steunpunt Erfgoed Drenthe opnieuw vorm te geven. Met het traject ‘Erfgoedkansen voor
Drenthe’ stellen we samen met gemeenten prioriteiten en brengen we kansen voor concrete projecten en samenwerking in kaart. Ook andere
partners uit het erfgoedveld zijn hierbij betrokken. Een eerste prioriteit is al door gemeenten en provincie benoemd: het laten maken van een
Strategisch Narratief dat als onderlegger moet dienen voor het vermarkten van het Drentse erfgoed. Hieraan ligt de wens ten grondslag tot
meer eenheid en samenhang in aanbod en organisatie van het erfgoedtoerisme en de kans om met erfgoed een sterke bijdrage te leveren aan
het imago en de marketing van Drenthe. Hierover leest u meer in deel 3 van deze nota.
Cultuurhistorie

Op het gebied van cultuurhistorie willen wij de komende tijd samen met de
gemeenten werken aan kennis- en beleidsontwikkeling. Daarbij is er de komende
jaren extra aandacht voor thema’s als groen erfgoed, jonge ontginningen en ruil
verkavelingen. Daarnaast willen we cultuurhistorie nog meer inzetten als wegingsfactor en inspiratiebron bij ruimtelijke planvorming, vrijetijdseconomie, sociale cohesie
en andere maatschappelijke vraagstukken, zoals leegstand en herbestemming.
Cultuurhistorie is het totaal aan sporen van menselijke activiteiten boven de grond, in de stad en op het platteland, bebouwde en onbebouwde
omgeving. Deze sporen leveren ons niet alleen informatie over leven en werken van de mens in vroeger tijden (de bewoningsgeschiedenis)
maar vormen ook een belangrijke verklaring waarom onze omgeving er nu uit ziet zoals ze eruitziet. De cultuurhistorie in Drenthe omvat dus
zowel het historisch-(steden-)bouwkundig als het historisch landschappelijke erfgoed.
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De historisch-ruimtelijke structuren hebben wij gebiedsgericht vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur, in de beleidsnota
Cultuurhistorisch Kompas Drenthe (gekoppeld aan de Provinciale Omgevingsvisie). Met deze basis zoeken wij samenwerking met gemeenten
en andere relevante partners voor ons werk aan behoud, ontwikkeling, kennis verdieping en verbinding. Wij zetten cultuurhistorie in als
wegingsfactor en inspiratie bij ruimtelijke planvorming, vrijetijdseconomie, sociale cohesie en andere maatschappelijke vraagstukken.
Thema’s voor de komende periode
We zien het als onze taak om overkoepelende thema’s en opgaven op de agenda te zetten en uit te
werken met relevante partners, zoals gemeenten. We richten ons met name op kennisontwikkeling,
kwaliteit in de zorg voor Cutluurhistorie, beleid en instrumentarium en verbinding met de praktijk.
Thema’s die in ieder geval aanbod zullen komen omdat ze al gesignaleerd zijn bij de cultuurhistorische
waardenkaarten en de Erfgoedverkenning zijn:
Groen erfgoed
We ondersteunen de oprichting van een platform Groen Erfgoed, dat reeds is geïnitieerd door het
Steunpunt Erfgoed Drenthe. Hierin kunnen alle partijen die met groen erfgoed te maken hebben,
ervaringen uitwisselen, kennis opdoen etc.
Jonge ontginningen en ruilverkavelingen
Dit gaat om relatief jonge geschiedenis, maar de jonge ontginningen en ruilverkavelingen bepalen wel in belangrijke mate het Drentse cultuurlandschap: een groot deel van Drenthe is pas na 1900 ontgonnen. De ruilverkavelingen werden uitgevoerd voor de rationalisatie en schaal
vergroting in de landbouw, en ‘her’-vormden ook weer grote gebieden, met eigen kenmerken. We willen het verhaal en de karakteristieken
gaan onderzoeken en die nieuwe kennis benutten voor beleid, inspiratie en beleving.
Landgoederen
We willen de kennisontwikkeling bevorderen over deze bijzondere historische laag in de Drentse geschiedenis, zowel over de ruimtelijke
aspecten als die van hun bewoners en de maatschappelijke context. Daarnaast liggen veel van de landgoederen en buitenplaatsen in het
Nationaal Natuurnetwerk Nederland (de vroegere Ecologische Hoofdstructuur, EHS); we onderzoeken of aanvullend beleid vanuit cultuurhistorie nodig is om de specifieke tuinaanleg en de relatie met de landhuizen recht te doen.
Maatschappelijke opgaven
Voor de gebouwde omgeving laat ons beleid voor Leegstand en Herbestemming al zien hoe erfgoed een integrale en belangrijke rol kan spelen in
maatschappelijke ontwikkelingen als leegstand, krimp en leefbaarheid. In de komende beleidsperiode willen we ook de gebiedsgerichte cultuurhistorie sterker en innovatief gaan inzetten hierin, net als in andere maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. In deel 3 gaan we hier nader op in.
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Archeologie

Wat archeologie betreft zullen we meer accent leggen op kennisontwikkeling, kennisontsluiting en
beleven en benutten van het archeologisch erfgoed. We richten ons daarbij op regionale thema’s
en zetten onze samenwerking met de gemeenten voort.
Archeologie houdt zich bezig met de reconstructie van oude culturen door middel van de bestudering van materiële
overblijfselen van deze culturen. Daarbij gaat het om alles dat de mens ooit heeft achtergelaten: bijvoorbeeld restanten
van hun huizen, begraafplaatsen, wapens, sieraden, huisraad, afval en voedselresten. Deze overblijfselen kunnen duizenden
jaren oud zijn of ‘slechts’ een paar honderd jaar. Samen vertellen ze hoe onze voorouders woonden, werkten en leefden.
Wij hebben op het terrein van archeologie wettelijke taken en autonome en daarnaast ook besteltaken die voortkomen uit de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie. De leidende principes van het provinciaal beleid blijven: behoud in-situ (in de bodem) en borging van kwaliteit van
archeologisch onderzoek (zodat de in de bodem aanwezige informatie goed g edocumenteerd wordt als behoud in-situ niet mogelijk is). We
volgen daarbij de landelijke kwaliteitsnorm van de beroepsgroep a rcheologie. Wij houden samen met de provincies Friesland en Groningen,
het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis in stand. Behalve het op v erantwoorde wijze beheren van de collectie, werken we voortdurend aan
het vergroten van de toegankelijkheid van de collectie, zowel voor wetenschappers als voor publiek. We voeren zelf een provinciaal loket voor
meldingen van toevalsvondsten en vandalisme en zorgen voor de wettelijke melding aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Kennisontwikkeling
Op het gebied van kennisontwikkeling zullen we ons in ieder geval focussen op kennislacunes op het gebied van: de archeologie van de
Neanderthalers, funerair erfgoed (begraafplaatsen, kerkhoven en grafmonumenten) en de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Drenthe.
Kennisontsluiting
Wij gaan verder met het ontsluiten, zowel inhoudelijk als digitaal, van de Drentse collectie van het Noordelijk Archeologisch Depot. Ook willen
we verkennen of de actualisatie, het beheer en het digitaal toegankelijk maken/houden van de gemeentelijke archeologische waardenkaarten
gezamenlijk ter hand kan worden genomen.
Beleven en benutten
We willen de resultaten van uitgevoerd archeologisch onderzoek vaker, sneller en breder benutten en beleefbaar maken. Archeologisch erfgoed
wordt ingezet als sterk merk voor toerisme en recreatie en maakt deel uit van de opdracht voor het Strategisch Narratief (zie deel 3).
Monumentenzorg

Monumentenzorg, de bescherming en instandhouding van onroerende goederen die van belang zijn
vanuit hun cultuurhistorische waarde, blijft voor ons een belangrijke taak. Aandachtspunten voor
de komende periode: informatievoorziening voor eigenaren van karakteristiek bezit over tijdig en
duurzaam restaureren om hoge kosten te voorkomen, het ondersteunen van burgerinitiatieven bij
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het behoud van karakteristiek bezit, een nieuwe vorm voor het Steunpunt Erfgoed Drenthe en het
bevorderen van hergebruik van historische bouwmaterialen. Tot slot gaan wij een nieuw programma
Herbestemming Karakteristiek Bezit ontwikkelen.
Onder Monumentenzorg verstaan we de bescherming en instandhouding van onroerende goederen die van algemeen belang zijn vanuit hun
cultuurhistorische waarde. We hebben het dan vooral over gebouwen, maar ook over andere gebouwde objecten, zoals trafohuisjes, bruggen,
straatmeubilair etc. Onder karakteristiek bezit verstaan wij: beschermde monumenten (panden/objecten) en de door gemeenten benoemde
beeldbepalende of karakteristieke panden/objecten. Ze vormen belangrijke onderdelen van onze dorpen en steden en hebben veelal een sterke
relatie daarmee en met het landschap. Onze Provinciale Monumentenlijst is hiervan een voorbeeld. provincialemonumentendrenthe.nl
Informatievoorziening voor eigenaren van karakteristiek bezit

Wij investeren in de informatievoorziening voor eigenaren van karakteristiek bezit.
Wanneer een eigenaar op tijd weet wat onderhoud, restauratie of verduurzaming (energiebesparende maatregelen) nodig heeft en hoe dat
aan te pakken, dan kan dat onnodig hoge kosten voorkomen. Naast de bestaande inspectierapporten op basis van abonnementen wordt deze
preventieve monumentenzorg verbreed naar algemene informatievoorziening aan alle eigenaren van karakteristiek bezit. Deze verbreding in
taak hebben wij neergelegd bij de Monumentenwacht Drenthe. Ook willen wij de komende periode extra inzetten op duurzame monumentenzorg (informatievoorziening over energiebesparende maatregelen, zie deel 3 Duurzame Monumentenzorg).
Ondersteuning burgerinitiatieven bij behoud karakteristiek bezit

Wij willen ervoor zorgen dat het behoud van karakteristiek bezit op initiatief van groepen burgers
ondersteuning krijgt.
Steeds vaker nemen groepen burgers het initiatief om een leegstaand en moeilijk te exploiteren monumentaal en beeldbepalend pand
(karakteristiek bezit) te behouden. Denk daarbij aan kerken, molens, schaapskooien e.d. Men knapt het pand op, bijvoorbeeld als podium
voor allerlei activiteiten, waarmee een impuls wordt gegeven aan de vrijetijdseconomie in Drenthe. De inzet van deze burgers is van onschatbare waarde voor het behoud van deze panden. Maar er zit ook een kwetsbare kant aan. Een tekort aan vrijwilligers en/of het tekort aan
organiserend vermogen bij deze groep, maakt dat het behoud van het pand alsnog in gevaar komt en leegstand en verval in het verschiet ligt.
Daarom willen wij zorgen voor professionele ondersteuning voor dit soort burgerinitiatieven, zodat behoud van dit karakteristiek bezit wordt
gegarandeerd.
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Steunfunctie monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe wordt voortgezet in een nieuwe vorm.
Gemeenten hebben een belangrijke taak in de bescherming van ons ruimtelijke erfgoed. Zij hebben aangegeven daarbij graag ondersteuning
te willen. Daarnaast is er behoefte aan een platform voor kennisoverdracht en uitwisseling, voorlichting over wet- en regelgeving en input op
het gebied van thema’s en trends. Het Steunpunt Erfgoed Drenthe voorziet in die behoefte en heeft daarvoor een nieuwe vorm gekregen.
www.erfgoeddrenthe.nl
Hergebruik historische bouwmaterialen

Wij zetten in op hergebruik van historische en oude bouwmaterialen.
Historisch bouwmateriaal kan ingezet worden bij een restauratie, maar het materiaal kan ook gebruikt worden voor educatieve- of
voorlichtingsdoeleinden. Daarnaast kan hergebruik van oude bouwmaterialen zowel herbestemming als de creatieve industrie een flinke
impuls geven. Monumentenwacht Drenthe treedt op als provinciale depothouder.
Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit

Monumentale kerken, scholen, boerderijen etc. staan leeg of dreigen leeg te komen
staan als gevolg van onder meer een krimpende bevolking of een verminderende economische dynamiek. Leegstand leidt tot verval en uiteindelijk verlies van ons gebouwde
erfgoed. Herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden blijft dus hard
nodig. Dit vraagt om nieuwe strategieën in methodes van behoud en herbestemming
vanuit onze maatschappelijke -, economische - en ruimtelijke opgaven. Daarom gaan wij
een nieuw programma Herbestemming Karakteristiek Bezit ontwikkelen.
Immaterieel erfgoed

Binnen het immaterieel erfgoed voeren wij structureel beleid voor streektaal en ondersteunen wij
tradities en gebruiken om op de Nationale inventaris van Unesco te komen.
Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of
vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk
is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.
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Wij hechten aan het voortbestaan van tradities zoals de Drentse Boermarken, het bloemencorso, schaapskuddes, streekverhalen en andere
Drentse gebruiken. Wij voeren hier geen specifiek beleid op, maar zien ze als deel van het Verhaal van Drenthe. Naast incidentele project
gerichte subsidies, kunnen wij initiatieven ondersteunen om een traditie op de nationale inventarislijst van UNESCO te laten plaatsen.
De gescheperde schaapskuddes in Drenthe zijn recent voorgedragen voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit is een
noodzakelijke stap in het proces om door Nederland te kunnen worden voorgedragen voor de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed.
Streektaal

Wij zetten ons op meerdere manieren in voor een betere borging van het Drents. Wij willen de
bewustwording van de meerwaarde van de streektaal bevorderen. Streektaal verbindt mensen: met
elkaar en met de streek waar ze wonen.
Gebruik van de Drentse taal roept solidariteit, vertrouwdheid en herkenning op en draagt bij aan de identiteit van Drenthe. In de afgelopen
jaren hebben wij ons, samen met (en vooral via de activiteiten van) het Huus van de Taol, ingezet voor verbetering van het imago van de
streektaal. Het Drents is op bijzondere en eigentijdse manieren ‘in de markt’ gezet, bijvoorbeeld door popmuziekprojecten, maar ook door
het aanspreken van jongeren via moderne digitale technieken en media. Wij blijven het Huus van de Taol ondersteunen om haar diverse
activiteiten uit te voeren. In 2015 zijn wij gestart met het vierjarige project ‘Bevordering Drents en Duits’. Hogeschool Stenden zorgt er, samen
met een groep basisscholen, voor dat op meerdere basisscholen in Zuidoost-Drenthe lessen Drents en Duits worden gegeven. Daarnaast zorgt
het Huus van de Taol voor het actualiseren en uitbreiden van de website www.wiesneus.nl. Deze website willen we laten doorgroeien tot een
gemakkelijk toegankelijke en informatieve website voor iedereen die zich met het Drents wil bezighouden.

2.2

Kunsten
Met ons cultuurbeleid stimuleren wij de professionele kunsten, wij bevorderen cultuurparticipatie
(door het ondersteunen van amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling) en zetten ons
in voor kunst in de openbare ruimte.
Professionele kunsten (podiumkunsten, culturele festivals en evenementen)

Wij willen in onze provincie een levendig cultureel klimaat met een interessant,
aansprekend en soms spraakmakend aanbod. Daarom stimuleren wij de professionele
podiumkunsten, culturele festivals en culturele evenementen van kwalitatief hoog
niveau. De kunsten worden ingezet in relatie tot het unieke Drentse landschap en ons
cultuurhistorisch erfgoed.
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De podiumkunsten dragen in hoge mate bij aan de Drentse identiteit, het imago van de provincie en de trots en het z elfbewustzijn van haar
inwoners. Podiumkunsten kunnen worden ingezet voor de ontsluiting van het vele cultuurhistorisch erfgoed dat Drenthe rijk is. Kunstaanbod dat
op hoog niveau wordt uitgevoerd heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor amateurkunstenaars en talenten die zich verder willen ontwikkelen. De provincie Drenthe neemt hierbij een rol die elders in het land vaak door de grote steden opgepakt wordt. Dat doen we in nauwe
afstemming en in samenwerking met de gemeenten, met de andere noordelijke provincies en grote steden in het Noorden en met de provincie
Overijssel. De kleinere gemeenten in onze provincie steunen vooral amateurkunsten op lokaal niveau.
Velen weten inmiddels de weg naar deze provincie te vinden, vanwege het bijzondere culturele aanbod, deels in de theaters maar juist ook
daar waar Drenthe sterk in is: op ongewone locaties in dorpen en op het platteland. In deel 3 van deze nota lichten wij toe hoe wij juist op dit
vlak nieuwe initiatieven tot stand willen brengen, onder meer via ‘Podium Platteland’ en in de Noordelijke samenwerking.
Wij kiezen ervoor om een aantal organisaties en instellingen in deze cultuurnota zekerheid voor vier jaar te bieden. De organisaties die wij in
deze cultuurnota benoemen, hebben in de afgelopen jaren bewezen een betrouwbare partner te zijn bij het uitvoeren van ons beleid.
Het gaat hier om de festivals: Bevrijdingsfestival, FestiValDerAa, Puppet International, Zomerzinnen, Internationaal Filmfestival Assen
Vrouw&Film en het Peter de Grote Festival. En om de gezelschappen: PeerGrouP, Garage TDI, Loods13, Houten Huis, Noord-Nederlands Orkest.
Deze festivals en organisaties maken deel uit van de Drentse basisinfrastructuur. We maken met hen afspraken over hun bijdrage aan de
realisatie van onze ambities.
Beeldende kunst en vormgeving in de openbare ruimte

Landschapskunst van internationale kwaliteit en uitstraling zet Drenthe nog meer op de kaart als
cultuur- en natuurprovincie. Kunst en vormgeving worden ingezet bij infrastructurele werken van
provinciaal belang, uiteraard samen met de betrokken gemeenten. Daarbij worden de omwonenden
en de schooljeugd intensiever betrokken.
Als provincie brengen wij veranderingen en verbeteringen aan in de openbare ruimte. Bij wegen en vaarwegen, natuurontwikkeling,
landschappelijke herinrichting, restauratie van monumentale gebouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met functionaliteit, maar ook met
schoonheid en vormgeving. Beeldend kunstenaars, cultuurhistorici en toegepaste kunstenaars zoals architecten en designers kunnen daarbij
helpen. Zij kijken op nieuwe manieren naar ons landschap, onze gebouwde omgeving en onze cultuurhistorie. Dat kan nieuwe oplossingen
opleveren voor bestaande problemen en het kan de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Daar zijn al vele prachtige voorbeelden van
te vinden in het Hunzedal, in Veenhuizen, het Drentsche Aa-gebied, het Dwingelderveld en langs de nieuwe VeenVaart. Ook kunnen we zo
moderne en misschien onverwachte combinaties leggen, bijvoorbeeld de kunstzinnige vormgeving van zonne-akkers. Hierbij worden het
publiek, omwonenden en waar mogelijk de schooljeugd intensiever betrokken.
Wij willen nog meer bezoekers van buiten onze provincie trekken door in te zetten op landschapskunst (land-art) met een internationale
uitstraling en kwaliteit, omdat Drenthe zich daar mee kan onderscheiden van andere - meer stedelijke- gebieden in Nederland. Dat betekent
onder andere dat eens in de twee jaar een Drentse Kunst Biënnale in het kader van de provinciale gebiedsontwikkeling wordt georganiseerd
als voortzetting van IntoNature 2016.
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Wij geven, in verband met de opheffing van CBK Drenthe, ondere andere aan K&C de opdracht om projecten Beeldende Kunst en Vormgeving
te ontwikkelen en te begeleiden.
Cultuurparticipatie (amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling)

Iedere Drent moet mee kunnen doen aan culturele activiteiten, of dat nu een
creatieve cursus is, het lidmaatschap van een muziekvereniging of het meedoen aan
een talentenjacht. Deze creatieve bezigheden vormen een belangrijke bijdrage aan
de kwaliteit, creativiteit en vitaliteit van de Drentse samenleving. Daarom ondersteunen wij de amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling in onze
provincie.
Goed cultuuronderwijs is een eerste vereiste. Wij vragen van de gemeentelijke kunstencentra en
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur om een gemeenschappelijke strategie en een nieuw laagdrempelig aanbod voor
amateurkunsten en cultuuronderwijs te ontwikkelen.
Wij steunen provinciebrede projecten waarin doelgroepen of gebieden met een lage participatiegraad worden bereikt, zoals ouderen, jonge
kinderen, gezinnen. Ook Drenthe-brede gezelschappen, ensembles en popbands waarin talentvolle Drenten kunnen oefenen, uitvoeringen
geven en zich doorontwikkelen naar de top zullen we stimuleren. Het Drents Jeugd Orkest en het Veenkoloniaal Symfonie Orkest krijgen zekerheid voor vier jaar. Zij maken deel uit van de Drentse basisinfrastructuur en hebben in de afgelopen jaren bewezen een betrouwbare partner te
zijn bij het uitvoeren van ons beleid. Wij maken met hen afspraken over hun bijdrage aan de realisatie van onze ambities.

2.3

Bibliotheken
Bibliotheken hebben een brede maatschappelijke functie: hoe zij die rol kunnen spelen
is momenteel enorm in ontwikkeling onder invloed van digitalisering en ander mediagebruik. Om het voorzieningenniveau op peil te houden is het nodig dat we werken aan
efficiëntie en innovatie. Met als resultaat bibliotheekconcepten voor de toekomst, die
bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en ambities.
Wij voeren hierbij onze wettelijke taak uit, namelijk het ontwikkelen van concepten voor innovatie van de fysieke bibliotheek en het
distribueren van fysieke media tussen bibliotheken. De provinciale ondersteuningsinstelling vervult hierbij een coördinerende rol. Ons doel is op
maat vernieuwen, inspelend op de lokale situatie en behoeften van mensen. We willen de landelijke innovatieagenda, waaraan Rijk, provincie
en gemeenten als stelselpartners samenwerken, voor Drenthe passend en van toepassing maken. Gemeenten hebben daarin het voortouw: zij
zijn verantwoordelijk voor openbare bibliotheekvoorzieningen en hebben grote vrijheid in de wijze waarop ze de functies invullen. Daarmee
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kunnen zij inspelen op lokale behoeften en mogelijkheden. Dit betreft bijvoorbeeld: leefbaarheid en ontmoeting, bestrijden laaggeletterdheid,
digitaal zelfredzame ouderen, vergroten kansen op de arbeidsmarkt, integratie van nieuwkomers.
Het is aan de gemeenten om een functie- en spreidingsplan voor onze provincie op te stellen. Op basis daarvan bekijken wij als provincie of we
aanvullend hierop nog iets willen doen om het voorzieningenniveau op peil te houden en innovatief vorm te geven.

2.4

Media
Wij maken ons zorgen over het schraler wordende media-aanbod in onze provincie. Daarom zetten
wij ons bestuurlijk in voor onafhankelijke, kritische journalistiek in de regio.
Sinds 2014 hebben de provincies geen wettelijke zorgplicht meer voor de regionale omroepen. De regionale omroepen ontvangen nu subsidie
van het Rijk. Deze recentralisatie was een eerste stap van veranderingen in het medialandschap. Deze veranderingen krijgen hun weerslag in
een nieuwe mediawet. Het is mogelijk dat er nog een rol is weggelegd voor de provincies in deze nieuwe wet.
Wij vinden dat de regionale omroep een sleutelrol vervult in de regionale informatie- en nieuwsvoorziening. De regionale omroep geeft uiting
aan de regionale (culturele) identiteit en vervult een democratische waakhondfunctie door lokale en regionale democratie scherp in de gaten
te houden.
Het brede media-aanbod staat onder druk doordat regionale dagbladen verdwijnen of moeten bezuinigen. Er is weinig ruimte voor verdiepende
journalistiek. Daarnaast spelen technologische veranderingen een rol. Het publiek neemt het nieuws niet meer alleen tot zich via traditionele kanalen.
Over de verschraling van het aanbod maken wij ons zorgen. Daarom laten wij onderzoeken of en hoe de provincie de democratische en sociale taak
van de journalistiek in Drenthe zou kunnen faciliteren.
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Verbinding en vernieuwing
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3 Verbinding en vernieuwing
Het beleidsveld cultuur kan van nog grotere betekenis zijn. Als doel op zich, maar ook om
cultuur nog meer te benutten als middel om andere dingen te bereiken, zoals verbetering van de
leefbaarheid op het platteland, landschapsontwikkeling en versterking van de economie in onze
provincie. Afstemming met andere beleidsprogramma’s leidt tot meer effectiviteit en bundeling van
financiële middelen. De verbinding zoeken houdt niet op bij de provinciegrenzen: in het kader van
Experimenteer regio Noord-Nederland zoeken wij de samenwerking en afstemming met andere
overheden in het Noorden en is onze blik ook gericht op Overijssel.
Integraal, gebiedsgericht, grensverleggend en verbindend zijn voor ons leidende begrippen, die wij toepassen op onderstaande thema’s om op
die manier nog meer effect te bereiken.

3.1

De Koloniën van Weldadigheid
KvW
De komende periode zetten wij ons extra in voor de Koloniën van Weldadigheid, om in 2018 tot
definitieve nominatie als transnationaal en serieel Werelderfgoed te komen. Dit houdt o.a. in het
maken van een nominatiedossier en een managementplan, maar ook het blijven communiceren over
het programma en onze vele partners hierbij betrekken. We bereiden ons voor op de situatie na het
besluit van het Werelderfgoedcomité (de nominatie staat in de zomer van 2018 op de agenda van
het comité).
Het cultuurlandschap van de Koloniën van Weldadigheid en de achterliggende geschiedenis zijn zo uniek in wereldwijde context, dat ze het
waard zijn om te bewaren voor toekomstige generaties en om ze te ontsluiten en benutten voor een groot publiek. We zijn er trots op en
dragen ze voor als UNESCO-werelderfgoed. Een vermelding op de werelderfgoedlijst is goed voor het toerisme en de economie van een gebied.
Het Drentse Frederiksoord-Wilhelminaoord (vrije kolonie) en Veenhuizen (onvrije kolonie) vormen samen met de Overijsselse Ommerschans en
het Vlaamse Wortel en Merksplas de complete serie van de Koloniën van Weldadigheid. De Koloniën van Weldadigheid waren als vroegtijdig
en grootschalig (100 km2) sociaal tewerkstellingsproject, een experiment met een utopische inslag dat veel internationale belangstelling en
zelfs navolging kreeg. Ze staan aan het begin van de moderne West-Europese verzorgingsstaat. Wat hier is gebeurd, heeft nog elke dag actuele
betekenis.
Wanneer het Werelderfgoedcomité besluit de Koloniën van Weldadigheid op te nemen op de werelderfgoedlijst, begint een nieuwe fase.
We benutten de periode tot 2018 om gedragen besluiten te nemen over de taakverdeling, organisatie en financiering na dat moment. Nu is al
duidelijk dat de provincie Drenthe dan de rol van ‘siteholder’, eerste aanspreekpunt, in Nederland op zich zal nemen. Dit in samenspraak met
een partij op provinciaal niveau in België. Het management dient op het overkoepelende niveau zorg te dragen voor goede communicatie en
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coördinatie tussen de componenten. Dat betreft in ieder geval: harmonisatie van het management van de afzonderlijke componenten, omgaan
met eventuele bedreigingen voor de gebieden, communicatie en educatie, en het coördineren van de monitoring en de rapportageverplichtingen naar UNESCO.
Alle partijen uit de stuurgroep zullen naar verwachting structureel mee blijven financieren. Overheden houden een generieke verantwoordelijkheid voor instandhouding en ontsluiting van erfgoed en voor ruimtelijke ordening. Ondertussen zullen ook de belangrijke stakeholders in de
gebieden, zoals bijvoorbeeld grote grondeigenaren (van Maatschappij van Weldadigheid tot Staatsbosbeheer), intensiever worden betrokken
bij de organisatie, instandhouding en ontsluiting.
Met dat laatste wordt een start gemaakt in het project ‘Eén geschiedenis, vijf verhalen’, waarmee het Nationaal Gevangenismuseum in
Veenhuizen, het Bezoekerscentrum in Merksplas, de Maatschappij van Weldadigheid en de Vereniging Ommerschans samenwerken aan één
basis en uitstraling van hun nieuwe of geactualiseerde exposities, ‘Unesco-proof’, om veel nieuwe bezoekers te kunnen ontvangen. We vinden
het belangrijk de onderlinge samenwerking tussen de verschillende koloniën te blijven versterken. Kunsten- en erfgoedprojecten kunnen hier
een goede rol in spelen.
De Koloniën van Weldadigheid verdienen specifieke aandacht en doorontwikkeling. Het zijn bijzondere gebieden, met een grote ruimtelijk-
economische opgave, uniek erfgoed en een bijzondere ruimtelijke kwaliteit. Het bestaande beleid voor gebiedsontwikkeling van de Koloniën
van Weldadigheid Veenhuizen en Frederiksoord wordt daarom gecontinueerd. Ook als er geen sprake was van een werelderfgoednominatie,
zouden we hierop inzetten gezien onze ruimtelijke en provinciale taken.

3.2

Erfgoed: beleven, benutten en maatschappelijke opgaves
We zijn zuinig en trots op ons erfgoed. Daarom is behoud en ontsluiting ervan belangrijk.
Tegelijkertijd stimuleren we de inzet van ons cultureel erfgoed bij ruimtelijke, economische en
maatschappelijke opgaves. In de komende periode wordt daarom gewerkt aan de ontwikkeling
van een Strategisch Narratief. Het Geheugen en het Verhaal van Drenthe wordt verder uitgebouwd
en cultuurhistorie wordt nadrukkelijk ingezet als instrument om andere maatschappelijke opgaven
op te pakken. We gaan onderzoeken hoe we archeologie beter kunnen beleven en benutten. En er
wordt gewerkt aan een programma om te komen tot duurzame monumentenzorg.
Projecten Het Geheugen van Drenthe en het Verhaal van Drenthe

De projecten ‘Het Geheugen van Drenthe’ en ‘Het Verhaal van Drenthe’ zetten we voort. Met deze
projecten wordt het Drentse erfgoed nog beter ontsloten, zodat onder andere ondernemers in de
toeristisch-recreatieve sector deze informatie kunnen gebruiken bij hun marketing en product
ontwikkeling. Daarbij zoeken wij nog meer de samenwerking met natuur-, cultuur- en marketing
organisaties.
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Vermarkten van Drents erfgoed: een Strategisch Narratief

Ons erfgoed kan een sterke bijdrage leveren aan het imago en de marketing van Drenthe. Daarvoor
hebben we een Strategisch Narratief nodig, dat kan zorgen voor meer eenheid en samenhang in het
aanbod en de organisatie van het erfgoedtoerisme in onze provincie.
Een Strategisch Narratief omvat een aantal overkoepelende verhaallijnen, die de haakjes van een kapstok vormen waaraan het rijke en
veelvormige Drentse erfgoed gehangen kan worden. Deze ordening in verhaallijnen helpt enerzijds om focus en samenhang aan te brengen
en zo het Drentse verleden beter te begrijpen, en het geeft tegelijk handvatten voor het vermarkten van ons erfgoed. Een Strategisch Narratief
appelleert aan de kracht van Drenthe, en is direct bruikbaar voor het aanbod in toerisme en marketing, doordat het tot op lokaal schaalniveau
in te vullen is met concrete verhalen en producten. In het proces rondom de totstandkoming van de Erfgoedverkenning hebben we gemerkt
dat hieraan grote behoefte is. In Drenthe werken veel verschillende afzenders met verschillende verhaallijnen, die echter te weinig bij elkaar
komen en daardoor niet beklijven. Het Strategisch Narratief is een belangrijke stap om te komen tot die gewenste samenhang en daarmee tot
het beter vermarkten van ons erfgoed.
Projecten als het Geheugen van Drenthe en het Verhaal van Drenthe staan uiteraard in verbinding hiermee: vanuit hun werk aan de ontsluiting
en verdieping van (cultuur-)historische informatie leveren zij inhoud bij de totstandkoming van het Strategisch Narratief; andersom kan het
Strategisch Narratief ook bijdragen aan meer focus binnen het Verhaal van Drenthe (zie ook deel 2).
Een externe partij gaat in de komende periode een Strategisch Narratief voor Drenthe ontwikkelen, in goede samenspraak met de relevante
partijen, zowel vanuit het erfgoed als vanuit marketing. Uiteraard worden de gemeenten hier goed bij betrokken.
Programma ‘Cultuurhistorie inzetten bij maatschappelijke opgaven’

Cultuurhistorie kan zorgen voor geïnspireerde plannen en kan helpen bij maatschappelijke opgaven,
zoals sociale cohesie, leegstand, krimp en duurzaamheid. Daar wordt een stimuleringsprogramma
voor ontwikkeld.
Binding
Het door bewoners en deskundigen samen verkennen en benoemen van gebouwen, plekken en gebieden van betekenis voor de gemeenschap,
en de verhalen die daaraan gekoppeld zijn, verstevigt de binding met de eigen leefomgeving. Het geeft meer zelfbewustzijn en inspiratie bij
het inbrengen van wensen en ambities voor het eigen dorp, de eigen wijk of stad. Het kan zich ook vertalen in andere culturele activiteiten
vanuit het gebied zelf. Dit kan leiden tot meer gedragen keuzes en besluiten bij (her-)inrichtingsopgaves en hergebruik.
Plannen
De ruimtelijke opgaves van deze tijd komen vaak voort uit leegstand en krimp, uit duurzaamheidswensen (zoals zonnepanelen, -parken, etc.),
uit de schaalvergroting in de landbouw, of opgaves in natuur of waterbeheer. Ze vragen om innovatieve oplossingen en vormen. Gebruik van
en inspiratie door cultuurhistorische structuren, gebruiken, technieken en verhalen kan tot oplossingen leiden die zowel verrassend innovatief
als herkenbaar, ‘eigen’ zijn.
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We ondersteunen pilots/initiatieven, experimenteren met verschillende aanpakken en methodieken om van te leren. Voor een optimaal leer
effect, zorgen wij voor begeleiding van bijeenkomsten en kennisdeling, samen met organisaties en gemeenten en gekoppeld aan bestaande
provinciale initiatieven. Het kennisplatform Burgerkracht Drenthe, een platform waarin partijen als gemeenten, Landschapsbeheer Drenthe,
BOKD, CMO/STAMM deelnemen, kan hierbij wellicht ingezet worden.
Programma Beleven en benutten archeologisch erfgoed

Wij ondersteunen inspiratie-, verbeeldings- of belevingsprojecten in relatie tot het Drents
archeologisch erfgoed.
Bij veel ruimtelijke ontwikkelingen worden archeologische vondsten gedaan. In plaats van dat als een hindernis te zien kun je hier juist profijt
van hebben en inspiratie uit putten, mits je hier in een vroeg stadium met elkaar over nadenkt. Daarom willen we een aantal projecten steunen
die laten zien hoe archeologie van waarde kan zijn bij het vormgeven van de leefomgeving en/of input kan leveren voor het Verhaal van Drenthe.
Hoe het thema archeologie ingezet kan worden voor toerisme en recreatie in Drenthe maakt deel uit van de opdracht voor het Strategisch Narratief.
Geopark de Hondsrug
Geopark de Hondsrug is het eerste en tot nu toe enige Geopark in Nederland en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk, het Global
Geoparks Network. De Geoparken in dit netwerk hebben een plek gekregen in het in 2015 ingestelde door UNESCO ingestelde label op
het gebied van aardkunde, de UNESCO Global Geoparks. Daarmee zijn de parken opgenomen in het aardwetenschappelijk programma van
UNESCO, en kan de Hondsrug zich sinds 2015 UNESCO Global Geopark noemen.
Programma Duurzame monumentenzorg

Samen met onze kennispartners ontwikkelen we een programma Duurzame monumentenzorg met
als doel eigenaren te helpen om hun karakteristiek bezit duurzaam te maken.
Veel monumenteneigenaren hebben behoefte aan voorlichting, advies en begeleiding over het verduurzamen van hun monument.
Monumenten hebben weliswaar geen energielabel nodig, maar inzetten op duurzaamheid kan de eigenaar besparingen opleveren. En dat kan
weer helpen bij het langdurig goed onderhouden van het monument (zie ook deel 2).

3.3

Kunsten: maatschappelijke, economische en internationale verbindingen
Door slimme verbindingen te leggen kunnen de kunsten bijdragen aan maatschappelijke opgaven
zoals leefbaarheid. De combinatie ondernemerschap en creativiteit zorgt voor innovatiekracht in
onze provincie.
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Podium Platteland

De lijn van het programma ‘Kreatief met Krimp’ wordt voortgezet en verbreed naar heel Drenthe.
Onder de noemer ‘Podium Platteland’ voeren we twee programmalijnen uit: het programma
Buitengewoon en het programma Creative communities (zie ook deel 2).
Buitengewoon
Door de inzet van bijzondere podiumkunsten, festivals en events willen we bezoekers trekken van binnen en buiten Drenthe naar ongewone
gebeurtenissen van hoge kwaliteit op onbekende en onverwachte plekken in Drenthe. Dit doen we door behalve kunstgezelschappen uit
Drenthe ook kunstenaars uit andere delen van het land uit te nodigen om in Drenthe bijzondere dingen te doen, passend op locaties op het
platteland, in samenwerking met lokale instellingen, bedrijven en (natuur)organisaties. De slogan ‘Rural Art is made in the North’ is vanuit
Drenthe gelanceerd en levert input voor het Noordelijk Cultuurprogramma. Hiermee hebben we ook de aansluiting gevonden met Leeuwarden,
Culturele hoofdstad van Europa.
Creative Communities
Door de inzet van ‘community art’ projecten willen we de participatie van bewoners, instellingen en bedrijven in dorpen en streken benutten,
de gemeenschapszin versterken en blijvende processen van samenwerking en vernieuwing op gang brengen. Hogere kwaliteit en meer organiserend vermogen zijn daarbij belangrijke doelen, leidend tot blijvende programmering of nieuwe (culturele) organisatievormen. Daarvoor
leggen we verbindingen met onder andere het programma Dynamisch Drenthe om maximale synergie te bereiken tussen programma’s.
Creatieve industrie

Wij willen de organisatiekracht van de creatieve sector in onze provincie aanjagen. Dit doen we
onder meer door het ontwikkelen en ondersteunen van permanente en tijdelijke broedplaatsen en
‘creative cottages’, het steunen en ontwikkelen van projecten die de zichtbaarheid en e ffectiviteit
van de creatieve industrie vergroten (zoals de Drentse Design Prijs, Collectie Veenhuizen en
InnoFest), en door ruimte te bieden aan experimenten.
De creatieve industrie kan een belangrijke rol vervullen bij de maatschappelijke opgaven en ambities van de Noord Nederlandse regio.
In Drenthe zien wij onder meer kansen voor de creatieve industrie in combinatie met bio-based economy (productdesign van duurzame
materialen uit regionale gewassen), landbouw en voedsel, duurzame energie en ‘social design’ (zoals gebeurt bij de Collectie Veenhuizen).
Met creatieve industrie bedoelen we - naast de kunst- en erfgoedsector zelf- de media- en entertainmentsector, creatief zakelijke dienst
verlening, creatieve detailhandel, kennisintensieve diensten en ambachtsberoepen.
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Kunstenaarsfabrieken

Door herbestemming van leegstaande gebouwen wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt van
permanente en tijdelijke ‘kunstenaarsfabrieken’: broedplaatsen voor kunstenaars c.q. creatieve
industrie in Drentse steden of het platteland.
Dit kan door herbestemming van leegstaande gebouwen zoals bijvoorbeeld al in Veenhuizen heeft plaats gevonden. Nieuwe bedrijvigheid en
werkgelegenheid in de creatieve sector zijn hiermee gediend. Ook voor de (gebieds)ontwikkeling van zogenaamde ‘pauzelandschappen’ (zoals
het oude Dierenpark Emmen) en verlaten bedrijventerreinen (zoals rond de voormalige Rijksluchtvaartschool Eelde, Havenkade Assen) kan dit
van groot belang zijn. Ook de ontwikkeling van de zgn. cottage industrie is interessant voor het landelijke Drenthe: kleine creatieve bedrijven
met hoogwaardige diensten gevestigd in bijzondere nieuwbouw en herbestemde boerderijen of andere karakteristieke panden.
Wij geven de komende periode steun aan creatief ondernemerschap en cross-sectorale samenwerking. Op deze manier zorgen wij voor een
gunstig klimaat voor vernieuwers en dragen we bij aan de innovatiekracht van de Drentse regio voor de toekomst.
Wij geven onder andere aan K&C de opdracht om projecten in dit verband te ontwikkelen en te begeleiden.
Internationalisering

Met internationalisering halen we de wereld naar Drenthe en zetten Drenthe in de wereld.
De ervaring heeft geleerd dat Drentse culturele activiteiten worden gewaardeerd in het buitenland.
Internationale uitwisseling draagt dus bij aan ons imago als innovatieve provincie. Betrokkenen
leren van internationale partners en ontdekken dat ze trots mogen zijn op wat ze zelf te brengen
hebben.
Wij ondersteunen daarom actief bij het leggen van contacten, bij gezamenlijke ontwikkeling c.q. voorbereiding van internationale projecten en
bij het aanvragen van subsidies bij Europese of andere internationale fondsen (zoals Creative Europe, Interreg, EDR). Verder werken we samen
met Leeuwarden, als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Voor instellingen en gezelschappen moet het makkelijker worden om culturele
activiteiten in het buitenland te ontplooien en culturele activiteiten uit het buitenland naar Drenthe te halen. Daardoor kunnen we de Drentse
jeugd en andere publieksgroepen in aanraking brengen met buitenlandse cultuuruitingen van bijzonder niveau. Met kennisuitwisseling tussen
culturele instellingen en kunstenaars over de grenzen heen willen we innovaties stimuleren op het gebied van publieksbenadering en publieksbereik.
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3.4

Experimenteerregio Noord-Nederland: Noordelijk cultuurprogramma 2017 – 2020
Wij kunnen de bijzondere positie en potentie van de Noordelijke regio beter benutten en meer winst
behalen op publieksbereik en op de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur.
Daarom hebben de drie Noordelijke provincies en de steden Groningen, Leeuwarden, Assen en
Emmen zich als één ‘stedelijke regio’ aangemeld bij de minister van Cultuur als Experimenteerregio
voor de komende cultuurbeleidsperiode. Wij werken aan een gezamenlijk Noordelijk cultuurprogramma en onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een Noordelijk cultuurfonds.
We grijpen in de komende beleidsperiode het vliegwieleffect, dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 biedt, aan en werken samen aan
diverse thema’s die rijp zijn voor een Noordelijke aanpak. Programmalijnen en uitvoeringsprogramma’s werken wij uit in overleg met het
veld en krijgen een plek in de individuele cultuurnota’s van de zeven overheden. Onderdelen van deze noordelijke programma’s zijn op
verschillende plaatsen in deze nieuwe cultuurnota terug te vinden, te weten: Cultuuronderwijs en talentontwikkeling, Creatieve industrie en
innovatieve festivals, en binnen het thema Stad en regio zijn dat delen van ons museumbeleid, cultuurparticipatie, Podium Platteland, podiumkunsten, evenementen en festivals, cultuurhistorie, herbestemming, beeldende kunst en vormgeving.
Experimenteerregio Noord-Nederland bestaat uit een drietal programma’s. De programmalijnen uit het Noordelijke Cultuurprogramma vallen
grotendeels samen met onderdelen van de Drentse cultuurnota.
Stad en regio
Met deze programmalijn streven we naar het bereik van nieuwe doelgroepen die tot nu toe weinig of niet in aanraking komen met kunst en
cultuur; kunst en erfgoed als bijdrage in de aanpak van leegstand en verpaupering in krimpgebieden, herbestemming en herinrichting van
stedelijke en natuurlijke landschappen, of andersoortige vernieuwingen in steden en dorpen; samenwerkingsprojecten tussen de noordelijke
musea onderling en tussen de musea en andere culturele en maatschappelijke instellingen.
Innovatie
Deze programmalijn ondersteunt innovatieve festivals en creatieve broedplaatsen. Kunst, wetenschap en de creatieve industrie liggen in
elkaars verlengde. Wat ze gemeen hebben is nieuwsgierigheid en de creativiteit in het zoeken naar onorthodoxe oplossingen voor problemen.
Om te kunnen innoveren is ruimte nodig: om te kunnen experimenteren, ongewone partners te vinden, start ups te ontwikkelen en concepten
en producten te kunnen doorontwikkelen.
Talentontwikkeling
Deze programmalijn is gericht op de verbetering van cultuureducatie in basis en voorgezet onderwijs o.a. door uitwisseling en invoering van de
best practices in Noord-Nederland en deskundigheidsbevordering van docenten. Daarnaast een noordelijk programma voor toptalenten in de
podiumkunsten en popmuziek, o.a. door een rijksgefinancierd productiehuis (Grand Futura) ingebed in een noordelijk netwerk Station Noord 2.0.
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4 Financiën
financien
Uitgaven
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid
UNESCO traject
Verhaal van Drenthe 1)
Strategisch narratief
Cultuurhistorie
Drents Museum
Overige musea van provinciaal belang 2)
Kleine musea/Platform Drentse musea
Cultuurmonitor
Adviescommissie
Project Bevordering Drents en Duits
Kosten Noordelijk Archeologisch Depot
Archeologie
Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie
Huis van de Taal
Regionaal historische centra (RHC)
Ontwikkeling cultureel erfgoed
Monument Kamp Westerbork
Stichting Monumentenwacht Drenthe
Restauratie Rijksmonumenten
Herbestemming karakteristiek bezit
Culturele prijs en Culturele gemeente
Professionele podiumkunsten 4)
Festivals en bijzondere evenementen 5)
Incidentele subsidies 6)
Noordelijke Cultuuragenda
Podium Platteland
Creatieve industrie
Internationalisering
Kunst en Cultuur Drenthe
Biblionet Drenthe
Cultuureducatie 3)
BKV in ruimtelijke plannen

2017
597.500
62.500
48.200
45.000
121.500
4.568.564
500.000
100.000
10.000
45.000
49.000
99.695
113.000
36.000
378.091
410.400
311.000
16.519
298.876
494.185
500.000
0
450.000
700.000
429.825
vjn
100.000
vjn
vjn
1.181.310
2.658.216
325.000
270.000
14.919.381

2018
597.500
62.500
48.200
45.000
121.500
4.637.094
500.000
100.000
10.000
45.000
49.000
99.695
117.000
36.000
383.762
410.400
311.000
16.766
300.570
494.185
500.000
117.000
450.000
700.000
427.834
vjn
100.000
vjn
vjn
1.199.030
2.698.089
325.000
270.000
15.172.125

2019
597.500
62.500
48.200
45.000
121.500
4.706.649
500.000
100.000
10.000
45.000
49.000
99.695
75.000
36.000
389.519
410.400
311.000
17.018
304.338
494.185
500.000
0
450.000
700.000
469.825
vjn
100.000
vjn
vjn
1.217.015
2.738.561
325.000
270.000
15.192.905

2020
0
PM
48.200
45.000
121.500
4.777.248
500.000
100.000
10.000
45.000
49.000
99.695
100.000
36.000
395.362
410.400
311.000
17.273
308.153
494.185
500.000
117.000
450.000
325.000
444.825
vjn
100.000
vjn
vjn
1.235.271
2.779.639
325.000
270.000
14.414.751

34 van 50

Specificatie uitgaven
Ad 1) Verhaal van Drenthe
Dit budget wordt, naast projecten die bijdragen aan het Verhaal van Drenthe, besteed aan bijdragen aan Geopark De Hondsrug, Molenstichting
Drenthe, Bond Heemschut, Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak en de Drentse Historische Vereniging.
Ad 2) Musea van provinciaal belang
Dit betreft: Nationaal Gevangenis Museum Veenhuizen, Hunebedcentrum Borger, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Museum
De Buitenplaats, Museum Het Koloniecentrum.
Ad 3) Cultuureducatie
Dit budget is opgebouwd uit:
• € 210.000 matching met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
• € 75.000 Culturele mobiliteit
• € 40.000 Oktobermaand Kindermaand
Ad 4) Podiumkunsten
Een vast bedrag gaat naar de volgende gezelschappen: Peergroep (€ 175.000), Garage TDI (€ 160.000), NNO (€ 30.000), Het Houten Huis
(€ 25.000), Loods 13 (nader te bepalen), Drents Jeugd Orkest (nader te bepalen), Veenkoloniaal Symfonieorkest (nader te bepalen).
Ad 5) Festivals en evenementen
Een vast bedrag gaat naar de volgende festivals: Bevrijdingsfestival (€ 40.000), FestiValderAa (€ 50.000), Puppet International (€ 50.000 iedere
twee jaar), Zomerzinnen(€ 30.000), Internationaal Filmfestival Assen/Vrouw en Film (€ 22.500), Peter de Grote festival (€ 25.000).
Ad 6) Incidentele projectsubsidies
Het gaat hier om incidentele projectsubsidies voor talentontwikkeling, participatie, podiumkunsten, festivals, het verhaal van Drenthe, streektaal, beeldende kunst in het landschap.
Toelichting posten VJN en PM
Voor enkele ambities uit de Cultuurnota (Noordelijke Experimenteerregio, Podium Platteland, internationalisering, creatieve industrie, talent
ontwikkeling, Noordelijk Archeologisch Depot en de doorontwikkeling van het Verhaal van Drenthe en het Geheugen van Drenthe) worden
middelen geclaimd via de Voorjaarsnota 2016 of in het geval van het UNESCO traject bij de begroting 2017.
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Toelichting Drentse basisinfrastructuur
Enkele instellingen ontvangen van ons structureel een prestatiesubsidie per boekjaar en worden apart benoemd in de provinciale meerjaren
begroting:
• K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur (cultuurparticipatie, educatie en innovatie).
• Drents Museum (beheren en tentoonstellen provinciale collectie, organiseren van spraakmakende tentoonstellingen).
• Huus van de Taol (stimuleren en promoten gebruik van streektaal).
• Biblionet (ondersteunen en innoveren bibliotheekwezen).
• Monumentenwacht (inspecties en ondersteunen monumenteneigenaren).
Onderstaande organisaties ontvangen wel een bijdrage, maar niet in de vorm van een subsidie:
• NAD Nuis (Noordelijk Archeologisch Depot) op grond van de wettelijke taak om een depot in stand te houden;
• Het RHC Drents Archief hebben wij aangewezen als archiefbewaarplaats voor de provinciale archiefbescheiden. Over de wijze van samenwerking met het Drents Archief voor zowel wettelijke archiefbeheer als aan cultuurdoelen nemen wij in 2016 een besluit. Het Drents Archief
is vaste partner bij de uitvoering van het Drentse cultuurbeleid.
Daarnaast is er een aantal organisaties waarmee we een jarenlange subsidierelatie op projectbasis hebben. In de vorige cultuurnotaperiode hebben
we ervoor gekozen om vooral te werken met (meerjarige)projectsubsidies(instandhouding). Hoewel dit de flexibiliteit ten goede kwam, heeft het
slechts ten dele het effect gehad wat wij ermee wilden bereiken, namelijk het ondernemerschap van culturele instellingen stimuleren en bevorderen
van vernieuwing en kwaliteit. Het steeds opnieuw aanvragen van verschillende projectsubsidies werd als een (administratieve) last ervaren.
Daarom kiezen wij ervoor om een aantal organisaties en instellingen in deze cultuurnota zekerheid voor vier jaar te bieden.
De organisaties die wij in deze cultuurnota benoemen, hebben in de afgelopen jaren bewezen een betrouwbare partner te zijn bij het
uitvoeren van ons beleid. Door te kiezen voor meerjarige zekerheid geven we de organisaties meer mogelijkheden om langdurige samen
werkingsverbanden aan te gaan en om bijvoorbeeld externe financiering te realiseren. Het gaat daarbij om subsidies voor:
• De musea van provinciaal belang (Nationaal Gevangenis Museum Veenhuizen, Hunebedcentrum Borger, Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Museum De Buitenplaats, het nieuwe Koloniecentrum in Frederiksoord);
• Een beperkt aantal festivals (FestiValDerAa, Bevrijdingsfestival Drenthe, Internationaal Filmfestival Assen l Vrouw& Film, Peter de Grote
Festival, Puppet International en Zomerzinnen);
• Enkele professionele podiumkunstgezelschappen (PeerGrouP, Garage TDI, Het Houten Huis, het NNO en Loods13);
• Enkele amateur podiumkunstgezelschappen (Veenkoloniaal Symfonie Orkest, Drents Jeugd Orkest).
Deze organisaties vormen samen met de eerdergenoemde instellingen de Drentse basisinfrastructuur en met hen worden afspraken gemaakt
over hun bijdrage aan de realisatie van onze ambities. De subsidies worden verleend op basis van goede plannen, de betreffende organisaties
kunnen er echter op rekenen dat er elk jaar een vast bedrag voor hen is gereserveerd.
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De vijf musea van provinciaal belang ontvangen jaarlijks € 100.000 voor het presenteren van hun specifieke deel van het Verhaal van Drenthe.
Hiervoor dienen zij jaarlijks voor 1 oktober een jaarbegroting en beknopt programma bij ons in te dienen en voor 1 mei hun reguliere jaar
verslag en jaarrekening. De subsidie zal voor 2 jaar worden beschikt met jaarlijks een bestuurlijk evaluatie moment.
De genoemde podiumkunstgezelschappen dienen voor 1 oktober hun subsidie aanvraag in. De plannen worden ter advies voor gelegd aan de
Provinciale Adviescommissie Cultuur. De commissie vragen wij niet om een oordeel uit te spreken over wel of niet subsidiëren, maar om hun
bevindingen bij de aanvraag uit te spreken. Ook voor hen zal bij subsidietoekenning voor 2 jaar worden beschikt met daarna een bestuurlijk
evaluatie moment.
De genoemde festivals dienen uiterlijk 16 weken voor aanvang van het festival een subsidieaanvraag voor twee jaar in. Subsidietoekenning
geschiedt voor twee jaar met daarna een evaluatiemoment.
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5 Monitoring en instrumentarium
5.1

Cultuurmonitor Drenthe
Wij willen de impact van ons beleid kunnen volgen. Daartoe ontwikkelen wij in afstemming met provinciaal gefinancierde instellingen de
Cultuurmonitor Drenthe. De ontwikkeling vindt gefaseerd plaats.
Fase 1 betreft het formuleren van bruikbare indicatoren, aansluitend bij het provinciale beleid en met oog voor de (on)mogelijkheden van de
betrokken culturele instellingen op het gebied van dataverzameling.
Beschikbare en verzamelbare gegevens worden inzichtelijk gemaakt en witte vlekken worden geïdentificeerd.
Fase 2 betreft het vormgeven van de monitor met indicatoren op basis van 4 waarden van cultuur:
• Artistieke waarde
• Economische waarde
• Maatschappelijke waarde
• Ruimtelijke waarde
De Cultuurmonitor Drenthe kan een fundering zijn voor nadere analyses (kwantitatief en/of kwalitatief). Die analyses kunnen, na overleg met
de betreffende instelling(en), leiden tot bijstelling van beleid.

5.2

Instrumentarium
Om al onze plannen en ambities te realiseren maken we gebruik van verschillende instrumenten die
passen bij de verschillende rollen die we als provincie vervullen.
Vanuit onze regisserende en initiërende rol brengen we partijen bij elkaar, bevorderen samenwerking, nemen deel aan netwerken, faciliteren
processen, organiseren (netwerk)bijeenkomsten en maken we bestuurlijke afspraken met andere overheden. Daarnaast voeren we een
belangrijk deel van ons beleid uit met behulp van inzet van een groot aantal culturele instellingen en organisaties. Het Rijk, gemeenten, onder
nemingen en eigenaren van erfgoed zijn ook belangrijke samenwerkingspartners. We zetten hiervoor een aantal (financiële) instrumenten in,
zoals convenanten, subsidies, opdrachten en maken gebruik van de provinciale Adviescommissie Cultuur.
Allianties
De gemeenten zijn een belangrijke samenwerkingspartner. Met hen maken we afspraken over taakverdeling passend bij de kerntaken van
gemeenten en provincie. Het instrument allianties zullen wij in overleg met gemeenten op nader te bepalen onderwerpen weer inzetten.
Fondsen
Voor een aantal grote ambities is een fonds, waarin meerdere partijen (kunnen) deelnemen een geschikt instrument. Eén zo’n fonds is
reeds voorhanden: het Drents Monumentenfonds, bestemd voor laagrentende leningen voor herbestemming van in aanmerking komende
monumenten en voor restauratie en verduurzaming van provinciale monumenten.
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VNO-NCW-Noord onderzoekt samen met de 7 grootste Noordelijke overheden (3 provincies en 4 gemeenten) de mogelijkheid van een
Noordelijk Cultuurfonds waarin noordelijke bedrijven, instellingen, en overheden een eenmalige bijdrage kunnen leveren.
Subsidies
Het uitvoeren van onze plannen kunnen we niet alleen. Door middel van subsidies geven we uitvoering aan ons beleid. We werken met
verschillende soorten subsidies: vaste prestatiesubsidies per boekjaar, meerjarige prestatiesubsidies voor de Drentse basisinfrastructuur en
incidentele subsidies op projectbasis.
Ontwikkelprogramma’s
Een deel van het beleid is vastgelegd in ontwikkelprogramma’s. In deze programma’s liggen de kaders vast op basis waarvan de provincie
opdrachten verstrekt en/of subsidies verleent voor projecten en activiteiten waarbij de provincie zelf ontwikkelaar/initiator is. In deze gevallen
ligt het initiatief voor offerteaanvraag bij de provincie. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen kunnen wij organisaties opdrachten
geven voor projecten en onderzoeken die een bijdrage leveren aan de ambities uit onze cultuurnota.
Subsidieregelingen
Naast meerjarige subsidies voor de Drentse basisinfrastructuur zijn er subsidies die op projectbasis verstrekt kunnen worden aan initiatieven die
in het veld ontstaan. Hiervoor wordt een subsidieregeling opgesteld. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor talentontwikkeling, participatie, podiumkunsten, festivals, bijzondere tentoonstellingen, het verhaal van Drenthe, streektaal, beeldende kunst in het landschap. Deze subsidieregeling wordt gepubliceerd met een jaarlijks subsidieplafond. De subsidieregeling herbestemming karakteristiek bezit wordt voortgezet.
Provinciale Adviescommissie
In een vrije en democratische samenleving als de onze vinden wij het niet de rol van overheden om de inhoud van cultuur te bepalen. Daarom
blijven wij gebruik maken van het instrument Adviescommissie. Wij zijn van mening dat de adviezen bijdragen aan (verbetering van) de
kwaliteit van projecten. De provinciale adviescommissie adviseert over subsidieaanvragen die in het kader van de subsidieregeling worden
ingediend. Gelet op de breedte van de subsidieregeling zal ook een breed samengestelde adviescommissie ingesteld worden. De advies
commissie krijgt de opdracht om aan de hand van een helder subsidiekader over projectaanvragen te adviseren.
Visitatie
Een deel van het culturele veld willen wij zekerheid voor langere tijd bieden, wij willen echter wel zicht kunnen houden op voortgang en
ontwikkeling. Daarom houden wij de mogelijkheid open om gebruik te maken van het instrument ‘visitatie’. Een visitatie houdt geen verband
met de vraag of wij wel of geen subsidie verlenen maar is bedoeld om een onafhankelijk beeld te verkrijgen van ontwikkeling. Visitaties
worden niet uitgevoerd door de Provinciale Adviescommissie Cultuur maar door visitatiecommissies; tijdelijke commissies van experts die
in het kader van de kwaliteitstoets de visitaties uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet bij organisaties die zelf in transitie zijn of te
maken hebben met grote veranderingen in het eigen werkterrein. Hoewel visitatie niet vrijblijvend is, zal dit wel altijd in samenspraak met
betreffende organisaties worden opgepakt.
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Toelichting
Musea
Bezoekersaantallen
Uit de landelijke publicatie “Museumcijfers 2014” (december 2015) blijkt dat Drenthe zeer goed scoort met bezoekersaantallen. Op basis van
de bezoekcijfers van 14 meegetelde Drentse musea staat Drenthe met 632.000 museumbezoekers op de 7e plaats in een vergelijkende tabel
van bezoekcijfers per provincie. Dat is hoger dan Friesland (28 meegetelde musea met 599.000 bezoekers), dan Groningen (17 musea met
511.000 bezoekers), maar ook meer dan in Overijssel (555.000 bezoekers in 22 meegetelde musea).
Zowel het Drents Museum als het Herinneringscentrum en het Gevangenismuseum ontvangen per jaar ieder meer dan 100.000 bezoekers.
Inclusief deze drie zijn er in heel Noord-Nederland vijf musea die jaar op jaar dit bezoekersaantal halen.
Het Hunebedcentrum zit hier ook al dicht tegen aan met 80 à 90.000 bezoekers per jaar. Al deze aantallen laten duidelijk zien dat de musea in
Drenthe ook belangrijke toeristische trekpleisters zijn.
Toelichting bij musea van provinciaal belang
Zowel het Gevangenismuseum als het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn eigenlijk ‘Drentse rijksmusea’. Ze maken weliswaar geen deel uit
van de culturele (rijks) Basisinfrastructuur van het ministerie van OCW, maar: het Gevangenismuseum ontvangt een basissubsidie van het ministerie
van Veiligheid en Justitie (€ 750.000 op jaarbasis) en Herinneringscentrum Kamp Westerbork ontvangt jaarlijks een basissubsidie (€ 520.000) van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die twee ministeries zijn daarmee de hoofdsubsidiënten van de twee genoemde musea.
Beide musea hebben overigens ook een hoog percentage eigen inkomsten (tussen de 70 à 80%).
Dat hoge percentage eigen inkomsten geldt ook voor het Hunebedcentrum. Dat centrum wordt alleen financieel gesteund door de provincie
Drenthe en door de gemeente Borger-Odoorn. Museum de Buitenplaats wordt financieel gesteund door de gemeente Tynaarlo.

Archieven
Regionaal Historisch Centrum
Provincies hebben sinds 2013 als wettelijke taak de eigen historische, openbare provinciale archiefbescheiden te beheren en toegankelijk te
maken in een daartoe aangewezen openbare archiefbewaarplaats, zodat anderen daarin onderzoek kunnen doen. Die bewaarplaats is voor de
provincie Drenthe het Drents Archief, dat voor Drenthe functioneert als Regionaal Historisch Centrum (RHC). Het RHC Drents Archief fungeert
ook als archiefbewaarplaats voor het Rijk (historische archieven van Rijksorganisaties in Drenthe) en voor de gemeente Assen.
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Met ons cultuurbeleid ondersteunen wij het Drents Archief in de basis om als RHC de geschiedschrijving over Drenthe en de presentatie
daarvan aan het publiek te bevorderen. In elke provincie is een RHC, ontstaan uit de fusies van de Rijksarchieven in de provincies met andere
culturele instellingen, zoals archiefdiensten, musea, bibliotheken of documentatiecentra op een specifiek terrein. Zo’n RHC is een ‘cultuur
historische instelling die via het beheer en beschikbaar stellen van diverse historische bronnen het onderzoek naar de historie in alle mogelijke
vormen wil bevorderen’. Eerder heeft de provincie op projectbasis het Drents Archief mede in staat gesteld als ‘theater van de Drentse
geschiedenis’ met een actieve (online) publieksbenadering ons erfgoed dichterbij mensen te brengen. Een voorbeeld daarvan is AnnoDrenthe.
nu dat sinds 2011 als website en route-app de Drentse geschiedenis steeds meer verknoopt met erfgoedlocaties in Drenthe. Jaarlijks maken
steeds meer mensen op deze manier kennis met het erfgoed in het Drentse cultuurlandschap, de musea en de historische binnensteden.
E-depot
Een grote uitdaging voor de archiefsector wordt de komende jaren het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale overheids
informatie. Het Nationaal Archief werkt met de Regionaal Historische Centra aan een e-Depot in het programma Digitale Taken Rijk. Voor de
provincie is het inrichten van een e-depot pas over twintig jaar aan de orde.

Ruimtelijk erfgoed
Wettelijke kaders voor ruimtelijk erfgoed
Cultuurhistorie, archeologie en gebouwde monumentenzorg zijn onderdeel van het ruimtelijk beleid. Dat wil zeggen dat de zorg voor en de
duurzame ontwikkeling van dit erfgoed verankerd is in wetgeving en regels aangaande de leefomgeving. De grondslagen hiervoor zijn te
vinden in de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) en de Modernisering Monumentenzorg (2012), welke leidden tot aanpassing
van onder andere de Monumentenwet (1988) en het Besluit ruimtelijke ordening. Essentie van deze aanpassingen is dat gemeenten bij het
maken van hun bestemmingsplannen rekening moeten houden met het behoud van zowel de cultuurhistorische als archeologische waarden en
archeologische verwachtingen, en deze moeten meewegen in hun ruimtelijk beleid.
Dit verandert feitelijk niet met de komst van de nieuwe Erfgoedwet (2016) en de Omgevingswet (verwacht 2018/19). De essentiële onderdelen
uit de Monumentenwet (1988) aangaande cultuurhistorie, archeologie en monumentenzorg komen praktisch ongewijzigd in beide nieuwe
wetten terecht: het roerende deel, inclusief de museale collecties, in de Erfgoedwet, en het onroerende deel in de Omgevingswet. Daar waar
gemeenten voorheen in hun bestemmingsplannen rekening moesten houden met het cultureel erfgoed, zullen zij dit vanaf de inwerkingtreding
van de Omgevingswet moeten doen in hun gemeentelijke omgevingsplannen en –verordeningen. Bekende begrippen als het-verstoorder-
betaalt-principe uit de archeologie en de verplichting voor provincies om een provinciaal archeologisch depot in stand te houden, komen terug
in respectievelijk de Omgevingswet en de Erfgoedwet.
De provincies kunnen kaders stellen aan de omgang met het ruimtelijke erfgoed die doorwerking moeten krijgen in het gemeentelijk beleid.
Dit ‘provinciaal belang’ hebben wij benoemd als kernkwaliteiten cultuurhistorie en archeologie in de Provinciale Omgevingsvisie (actualisatie
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2014) en –Verordening (actualisatie 2015), het Cultuurhistorisch Kompas (2009) en de Provinciale Monumentenverordening (2008). Ook in de
nieuwe Omgevingswet blijft de provincie over de mogelijkheid beschikken om autonoom erfgoedbeleid te formuleren.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012, hebben wij het wettelijk toezicht op (de uitvoering door
gemeenten van) de Monumentenwet (1988) overgedragen gekregen van de Erfgoedinspectie. De Drentse invulling hiervan is v astgesteld
in de (integrale) Beleidsnota interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe (vastgesteld april 2012) en de uitwerking daarvan:
IBT-beoordelingskader (vastgesteld juni 2014). Ook deze provinciale taak blijft na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet en Omgevingswet
gehandhaafd.
Samenwerking met gemeenten op het gebied van erfgoed
Op het gebied van erfgoed wordt al jaren geïnvesteerd in een goede afstemming en samenwerking met de gemeenten. Onze taken vullen
elkaar aan en vragen om overleg, bijvoorbeeld bij ruimtelijke plannen waar erfgoed een rol in speelt. Goede zorg voor erfgoed is een gedeeld
belang. Daarom zijn er bijvoorbeeld voor de archeologie en de cultuurhistorie gemeentelijke waardenkaarten (zie verderop in deze toelichting)
en beleidsadvieskaarten ontwikkeld. Deze hebben niet alleen een basis geleverd voor een goed gemeentelijk erfgoedbeleid, maar leverden ook
een schat aan informatie op over ons onder- en bovengronds erfgoed.
Wij hebben in de afgelopen beleidsperiode de samenwerking verder vormgegeven in het traject “Erfgoedkansen voor Drenthe”. Daarin willen
gemeenten en provincie verschillende aspecten samenbrengen en onderzoeken op kansen voor afstemming en samenwerking: de zorg voor
het erfgoed, (onze taken); en het benutten van erfgoed als inspiratie en verbinding bij toerisme, ruimtelijke ontwikkeling, natuur, etc.
Het eerste product hierin is opgeleverd: de “Erfgoedverkenning. Een ontdekkingstocht langs plekken, mensen en verhalen”. Deze is in opdracht
van provincie en gemeenten samen tot stand gekomen en vormt een soort nulmeting van het brede erfgoedveld: een grote verzameling gegevens
over de gemeentelijke en provinciale erfgoedtaken en –beleid, over de spelers in het erfgoedveld en over ambities en wensen die daar leven.

Cultuurhistorie
Het landschap van Drenthe met zijn bebouwing heeft een sterke eigen identiteit waar de historische kenmerken nog goed herkenbaar zijn.
Ze hangen samen met de structuur van beken, Hondsrug en veen – en met hoe de mens dit landschap heeft ontgonnen en gevormd. Die
identiteit is niet alleen belangrijk voor het gevoel van verbondenheid met onze leefomgeving, het vormt ook een groot deel van de aantrekkelijkheid van Drenthe voor toeristen.
Cultuurhistorisch Kompas
Het Cultuurhistorisch Kompas blijft de basis van het beleid voor cultuurhistorie: het is gekoppeld aan de –in 2014 geactualiseerde- Provinciale
Omgevingsvisie en legt het provinciaal belang cultuurhistorie vast. Uitgangspunt blijft een gebiedsgerichte benadering, behoud door ontwikkeling en de inbreng van cultuurhistorie vooraan in het ruimtelijk planproces.
Cultuurhistorie speelt een belangrijke rol in de kernkwaliteiten die in de Omgevingsvisie zijn benoemd. Het is, net als archeologie, vertegen
woordigd in het Kernkwaliteitenteam dat werkt als uitvoeringsinstrument van de Omgevingsvisie. Dit team werkt integraal vanuit de kern
kwaliteiten (oorspronkelijkheid, landschap, natuur, rust en economie) en adviseert en ontwikkelt mee aan grotere strategische opgaven.
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In de afgelopen beleidsperioden zijn gemeentelijke archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten (chw’s) opgesteld. Daarin zijn cultuurhistorische waarden (bouwkunst, stedenbouw, cultuurlandschap) in kaart gebracht, gewaardeerd en beschreven. Ze kunnen op meerdere
manieren worden gebruikt: gemeenten kunnen ermee voldoen aan de wettelijke plicht om cultuurhistorie als wegingsfactor in hun ruimtelijke
plannen op te nemen; tegelijk vormen de chw’s in de meeste gevallen ook de basis voor eigen gemeentelijk erfgoedbeleid. Daarmee wordt niet
alleen vastgelegd hoe met cultuurhistorie in ruimtelijke zin wordt omgegaan, maar ook wordt de kans aangegrepen om cultuurhistorie en de
verhalen die hieraan verbonden zijn, in te zetten voor ander beleid, zoals toerisme, recreatie, educatie, groenbeleid etc.
Tenslotte geven de gemeentelijke chw’s een verdieping aan de gebiedskarakteristieken zoals die in het Cultuurhistorisch Kompas zijn benoemd.

Archeologie
Archeologische vondsten en sporen zijn onze enige bron van kennis voor de prehistorische geschiedenis van Drenthe. Dat besef is al lange tijd
verankerd in het provinciaal beleid. Al in 1734 werd de ‘Resolutie ter bescherming van de hunebedden’ vastgesteld door de toenmalige Staten
van Drenthe. Ook de generaties die na ons komen, moeten toegang hebben tot het Drentse archeologische erfgoed, om het te onderzoeken, te
beleven en van te genieten.
Archeologie maakt onderdeel uit van het cultuurhistorisch erfgoed, maar wordt vaak apart benoemd vanwege haar specifieke eigen karakter.
Naast ‘zichtbaar’ en ‘onzichtbaar’ – waar het haar naam ‘bodemarchief’ aan dankt - kan het archeologisch erfgoed ook ingedeeld worden in
‘onroerend (in-situ in de bodem)’ en ‘roerend (ex-situ na een opgraving)’. Al die verschillende gedaanten maken de zorg, het behoud maar
ook de ontwikkeling van dit erfgoed er niet eenvoudiger op. De kwetsbaarheid voor ruimtelijke ingrepen is groot en de arena met belangen en
afwegingen zo mogelijk nog groter. Daar staat tegenover dat archeologie jong en oud tot de verbeelding spreekt en onmisbaar is voor onze
provinciale culturele identiteit, vrijetijdseconomie en de kwaliteit van onze leefomgeving.
De bescherming van het archeologisch erfgoed is op verschillende beleidsniveaus geregeld (zie toelichting bij Wettelijke kaders voor ruimtelijk
erfgoed). Ook de provincie draagt haar steentje daaraan bij. Wij zetten ons in voor onze wettelijke taken (Monumentenwet/Erfgoedwet (2016)
en Wro/Wabo / Omgevingswet (2018/19), bestel taken (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) en autonome taken voortkomend uit de
kernkwaliteit archeologie (Omgevingsvisie Drenthe en Provinciale Omgevings Verordening, 2014).
Archeologie speelt bij praktisch elke ruimtelijke ontwikkeling in Drenthe. Als thema gedijt het goed bij slimme verbindingen met maatschappelijke opgaven, zoals vrijetijdseconomie, natuur en landschap, infrastructurele land en/of waterwerken. Betrokkenheid van burgers en vrij
willigers bij archeologische activiteiten, alsook de samenwerking tussen de provincie, de gemeenten en andere erfgoedpartners hebben hun
waarde bewezen. Bundeling van krachten op velerlei gebied (deskundigheid, financieel) is een bruikbare formule gebleken om de culturele
betekenis van het archeologisch erfgoed vorm te geven. Die brede samenwerking blijven we ook deze beleidsperiode zoeken, stimuleren en
benutten.
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Op de website Kernkwaliteiten Drenthe staan informerende filmpjes over de kernkwaliteiten archeologie:
• essen
• beekdalen
• veenterpen in de Onlanden
• Celtic fields

Monumentenzorg
Wettelijke taken en afspraken
Wij hebben een adviesfunctie (wettelijke taak) bij het aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten buiten de bebouwde kom en bij de aanwijzing
van beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast hebben wij bestuurlijke afspraken met het rijk over het invullen van een provinciale
steunfunctie monumentenzorg & archeologie, besteding van de gedecentraliseerde rijksgelden voor restauratie van rijksmonumenten en het
ontwikkelen van ruimtelijk beleid voor het erfgoed.
De provincie Drenthe zet al jaren in op behoud en ontwikkeling van het gebouwde erfgoed waarbij het niet alleen gaat om het behoud van
rijksmonumenten. Ook provinciale- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden zijn essentieel in het behoud van onze ruimtelijke kwaliteit en willen wij behouden voor de toekomst (karakteristiek bezit). Zo verbinden wij de afspraken met het rijk tevens aan onze eigen
doelstellingen in behoud en ontwikkeling van erfgoed.

Programma Herbestemming Karakteristiek bezit
Het rijk heeft in het kader van haar rijksbeleid (MoMo en VER) vanaf 2012 haar rijksgelden voor restauratie van rijksmonumenten over
geheveld (gedecentraliseerd) naar de provincies voor besteding, omdat dat past binnen onze kerntaak en onze rol als verbinder en regisseur bij
economische en ruimtelijke opgaven. In 2018 wordt dit beleid opnieuw samen met de provincies geëvalueerd.
Vanwege het feit dat leegstand van monumenten nog steeds een enorme bedreiging vormt voor het behoud van ons gebouwde erfgoed, worden
de geringe restauratiemiddelen in combinatie met onze provinciale herbestemmingsgelden enkel ingezet op restauratie en herbestemming.
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Streektaal
Project ‘Bevordering Drents en Duits in het onderwijs’
In 2015 zijn wij (na een breed gedragen uitspraak van PS) in samenwerking met Stenden Hogeschool en het Huus van de Taol het vierjarige
project “Bevordering Drents en Duits in het onderwijs” gestart. Hogeschool Stenden zorgt er, samen met een groep basisscholen, voor dat op
meerdere basisscholen in Zuidoost-Drenthe lessen Drents en Duits worden gegeven.
Achterliggende gedachte bij dit project is dat het Nedersaksisch (tot welke taalgroep het Drents behoort) veel overeenkomsten heeft met
het Duits, zoals dat in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en nog een aantal Duitse deelstaten wordt gesproken. In onze provincie wordt in
Zuidoost-Drenthe nog het meest Drents gesproken. De werkloosheid in onze provincie is daar het hoogst. In het aangrenzende Duitstalige
gebied is grote behoefte aan arbeidskrachten. Dat zijn ook redenen waarom we daar, in samenwerking met de Stenden Hogeschool
(PaboEmmen) en het Huus van de Taol, in 2015 dit project zijn begonnen.

Cultuurparticipatie (amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling)
Drenthe kent verhoudingsgewijs een groot aantal beoefenaars van de amateurkunsten en amateurkunstverenigingen. Mensen die dagelijks
hun hobby beoefenen, vaak in groepsverband: zij maken muziek in koren en orkesten, bands of ensembles; zij schilderen, beeldhouwen,
dansen, dichten, acteren, fotograferen, filmen en schrijven. Deze creatieve bezigheden vormen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, creativiteit en vitaliteit van de Drentse samenleving. De basis hiervoor wordt gelegd in het primair en voorgezet onderwijs. Dat cultuuronderwijs
is in de afgelopen decennia in de verdrukking gekomen door het accent op rekenen en taal. Het Rijk heeft daarom een bestuurlijk convenant
gesloten met provincies, gemeenten en onderwijsorganisaties, waarin zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het cultuuronderwijs.
Van een Drenthe-dekkend aanbod op amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling is momenteel geen sprake. Intensieve samenwerking en afstemming op provinciale schaal is nodig om een robuuste culturele infrastructuur te behouden en de toegankelijkheid voor elke
Drentse burger te waarborgen. Die beweging hebben we – VDG, provincie en instellingen - in de laatste paar jaar gezamenlijk ingezet, door
de vorming van de Drenthe-brede stichting Compenta voor de uitvoering van ‘Cultuuronderwijs met kwaliteit’. De betrokken kunstencentra
en het provinciale ondersteuningsinstituut K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur hebben daarna besloten om uiterlijk
ingaande 2017 een gemeenschappelijke strategie en aanbod te creëren, waarbij samengaan niet wordt uitgesloten.

Bibliotheken
Wettelijk kader
Het belang van openbare bibliotheken als laagdrempelige voorziening met een bredere maatschappelijke functie in de samenleving is vast
gelegd in de nieuwe Bibliotheekwet (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) die per 1 januari 2015 is ingegaan.
Het accent van het bibliotheekwerk ligt op de volgende vijf functies: leesbevordering, educatie, informatievoorziening, aandacht voor cultuur
en ruimte scheppen voor ontmoeting en debat. Iedere Nederlander heeft het recht op toegang tot een openbare bibliotheek. Aan deze toegang
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werken rijksoverheid, provincies en gemeenten samen in een bibliotheeknetwerk met de door hen gesubsidieerde uitvoerende bibliotheek
organisaties.
De stelselpartners voeren in het netwerk taken uit die elkaar aanvullen. Stelselverantwoordelijk is het Rijk, met de Koninklijke Bibliotheek als
kaderstellend orgaan voor innovatie en collectie en als uitvoerder van de landelijke digitale bibliotheek. Provincies houden een provinciale
ondersteuningsinstelling in overwegende mate in stand, die samen met het netwerk zorgdraagt voor het interbibliothecair leenverkeer en
innovaties van fysieke bibliotheken ontwikkelt. Voor innovatie functioneert de ondersteuningsinstelling als een schakel tussen landelijk en
lokaal beleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van een voor iedereen toegankelijke lokale bibliotheekvoorziening,
met vijf functies. Het betekent echter niet dat elke gemeente over een eigen bibliotheek(vestiging) moet beschikken. Dit kan in een kleinere
gemeente bijvoorbeeld betekenen dat in de eigen gemeente geen openbare bibliotheek aanwezig is, maar inwoners wel gebruik kunnen
maken van de bibliotheek in een buurgemeente, of dat gemeenten samen zorgen voor een bibliobus.
In Drenthe kon eenieder in 2014 terecht in bijna 40 openbare bibliotheken in allerlei vormen en maten. De tien lokale bibliotheekorganisaties
die de openbare bibliotheken besturen bieden daar in opdracht van de gemeenten een steeds bredere bibliotheek functie. Gemeenten combineren bibliotheken steeds vaker met andere voorzieningen of kiezen voor het afschalen van bibliotheken naar doelgroep-bibliotheken, zoals
de Bibliotheek op School. In mei 2015 werd in Drenthe de honderdste schoolbibliotheek voor basisschoolleerlingen geopend. In 2013-2016
heeft de provinciale ondersteuningsinstelling veelal de implementatie ondersteund van landelijk ontwikkelde bibliotheekinnovaties, zoals: de
doelgroep-bibliotheek ‘De Bibliotheek op School’ voor basisschoolleerlingen, het lesbevorderingsprogramma ‘Boekstart’ voor peuters en hun
ouders en Taalpunten voor laaggeletterden.
Maatschappelijke ontwikkelingen
De wereld om ons heen verandert constant en daarom is het aanpassen van de bibliotheek aan wat de mensen willen ook een doorgaand
proces. Een aantal maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen heeft gevolgen gehad voor het huidige en toekomstige lokale stelsel van
bibliotheken. Bijvoorbeeld:
• Teruglopend aantal bibliotheekorganisaties/ basisbibliotheekvorming (vanaf 2001).
• Digitalisering: opkomst e-books, digitaal informatieaanbod en digitaal audiovisueel aanbod.
• Draagvlak winnen met rol in maatschappelijke opgaven: intensievere samenwerking met het onderwijs, sociaal domein.
Ontwikkelingen in de komende twee à drie jaar in de lokale infrastructuur
Op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen, is in de komende jaren het volgende te verwachten:
• toename aantal sluitingen van vestigingen en servicepunten;
• toename van het aantal afgeschaalde vestigingen en afgeschaalde servicepunten;
• toename aantal Bibliotheken op school;
• toename van focus op stadscentrales als “paradepaard”;
• toename aantal bibliotheekvestigingen die huisvesting delen met andere voorziening (en);
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• beperkte toename aantal bibliotheken geëxploiteerd door burgers of commerciële partijen;
• beperkte toename van het aantal “bijzondere” vestigingsvarianten.

De Koloniën van Weldadigheid
De provincie Drenthe trekt het proces om tot definitieve nominatie als transnationaal en serieel Werelderfgoed te komen in 2018. KvW
UNESCO
UNESCO Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar is, uniek, eigendom van de hele wereld, en zo belangrijk
voor de wereldgemeenschap dat we het veilig aan de toekomstige generaties willen doorgeven. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze buitengewoon respectabele titel dragen.
Betekenis Koloniën van Weldadigheid
De Koloniën van Weldadigheid zijn twee eeuwen geleden in een periode van grote armoede gesticht om armen uit de steden een nieuw
bestaan te bieden door woeste grond te ontginnen en er landbouw te bedrijven. Het landschap van de Koloniën van Weldadigheid toont een
indrukwekkend en dramatisch verhaal van het geloof in de maakbaarheid van mens en maatschappij, dat de levens van veel van onze voor
ouders ingrijpend heeft veranderd. Eén op de 16 Nederlanders heeft voorouders in deze armenkoloniën. Duizenden arme gezinnen uit de grote
steden, aangevuld met vondelingen, wezen en andere kansarmen, kregen een lening en konden in een koloniehuisje of gesticht wonen, om zo
een nieuw leven te beginnen als boer. Er waren vrije koloniën en onvrije, met een verschillend regime.
Organisatie
In 2012 is het Charter van Merksplas getekend. Hierin maakten 14 Nederlandse en Vlaamse partijen (inclusief de rijksoverheden) met verantwoordelijkheid voor beheer en toekomst van de koloniën, de afspraak om samen de gebieden te koesteren en te ontwikkelen, en gezamenlijk
een nominatieproces als werelderfgoed te starten. In mei 2015 besloot de minister van OCenW dat de transnationale serie van de Koloniën van
Weldadigheid het eerstvolgende kandidaat-werelderfgoed is dat Nederland bij UNESCO gaat indienen, in 2017, mede namens België.
De samenwerkende partijen hebben zitting in de Stuurgroep Werelderfgoednominatie. Drentse partijen zijn de gemeenten Noordenveld
en Westerveld en de provincie Drenthe. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de benodigde input voor het uiteindelijke dossier dat
naar UNESCO gaat. Drenthe heeft hierin een bijzondere rol, ze is trekker van het proces, voorzitter van de Stuurgroep, ze huisvest het
Programmabureau en is beoogd ‘siteholder’.
We maken een nominatiedossier en een managementplan
Tot het najaar van 2016 zijn we bezig met het maken van het definitieve nominatiedossier. Dat bevat de internationaal getoetste onderbouwing dat de Koloniën van Weldadigheid wereldwijd uniek zijn, dat er voldoende draagvlak is voor de nominatie, en bovendien voldoende
draagkracht om het erfgoed in de toekomst in stand te houden. Een werelderfgoednominatiedossier is een dik boekwerk (papier en digitaal),
voorzien van kaarten en beeldmateriaal, dat in internationale context begrijpelijk en acceptabel moet zijn. Er komt een bijlage bij, een
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managementplan, waarin wordt aangegeven hoe het erfgoed in stand wordt gehouden (qua ruimtelijke ordening, monumentenbeleid,
financiën, publieksontsluiting en educatie, met een ‘scientific committee’) en hoe dat is georganiseerd. Dit alles volgens de door UNESCO
voorgeschreven richtlijnen. In het managementplan komen geen zaken te staan die voor betrokken partijen nieuw zijn; uitgangspunt is dat
het bestaande beleid afdoende is. In het najaar van 2016 sturen wij het nominatiedossier en managementplan naar de Nederlandse ministerraad, die er een besluit over zal nemen. Hiervoor én hierna zullen reviews plaatsvinden die nog tot wijzigingen in het dossier kunnen leiden.
Vervolgens stuurt Nederland het in januari 2017 mede namens België, naar UNESCO in Parijs. De nominatie staat dan in de zomer van 2018 op
de agenda van het Werelderfgoedcomité. Mocht deze planning door onvoorziene omstandigheden niet worden gehaald, dan is indiening een
jaar later ook nog mogelijk.
We communiceren over het programma tot 2018 en betrekken vele partners daarbij
Nu de Nederlandse regering heeft besloten om de Koloniën van Weldadigheid als eerstvolgende kandidaat-werelderfgoed in te dienen, wordt
het programma geprofessionaliseerd. Met inwoners is goed contact, dit loopt veelal via de betrokken gemeenten. We blijven werken aan
draagvlak, draagkracht en het presenteren en benutten van het verhaal en het landschap. De Koloniën van Weldadigheid vervullen nu een
actievere rol in nationale en internationale netwerken, delen de opgedane expertise met anderen, en nodigen ook van harte anderen uit om
de Koloniën van Weldadigheid te benutten voor een inbreng in het actuele maatschappelijke debat, voor kunstuitingen, voor theater, voor
journalistiek, via projecten als ‘Vele handen’, en voor de ontsluiting via bezoekerscentra.

UNESCO Werelderfgoed, Immaterieel erfgoed , Memory of the World en Geoparken
UNESCO
UNESCO is de Verenigde Naties (VN-)- organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De VN is opgericht in 1945, en Nederland is hiervan
lid van vanaf de oprichting. De doelen van de VN zijn:
• De bevordering van de internationale vrede en veiligheid.
• De ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties.
• Samenwerking bij het oplossen van internationale problemen.
• Het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.
Cultuur is een bekend onderdeel uit het mandaat van UNESCO. Vooral de conventies over werelderfgoed, gewapend conflict en illegale handel
zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie
door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.
De VN kennen verdragen, waarvan Nederland in het domein van cultuur onder meer heeft geratificeerd:
• Het Werelderfgoedverdrag, 1972, geratificeerd in 1992
• Het Verdrag voor Immaterieel Erfgoed, 2003, geratificeerd in 2012
• Memory of the World, 1992
48 van 50

Op het terrein van aardkunde heeft UNESCO in 2015 toegevoegd:
• Het label Global Geoparken, 2015
Definities
Werelderfgoed
Werelderfgoederen zijn culturele of natuurlijke monumenten die mondiaal gezien onvervangbaar en uitzonderlijk zijn. En zo belangrijk voor
de wereldgemeenschap dat we ze veilig aan de toekomstige generaties willen doorgeven. Bekende werelderfgoederen zijn de piramides van
Gizeh in Egypte, de Chinese Muur, het Great Barrier Reef in Australië, het Serengeti Park in Tanzania, Machu Picchu in Peru of de Grand Canyon
in de Verenigde Staten. Tot de werelderfgoederen horen in Nederland onder meer de Grachtengordel in Amsterdam en het Molencomplex
Kinderdijk-Elshout. Een vermelding op de werelderfgoedlijst is behalve een internationaal teken van waardering voor een monument of gebied
ook goed voor het toerisme en de economie van een land. Maar de lat voor toetreding ligt hoog, en de status schept ook verplichtingen.
Elke zes jaar moet een land aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO doorgeven wat het heeft gedaan om het werelderfgoedverdrag uit te
voeren.
Immaterieel erfgoed
Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of
vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk
is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.
Geoparken
In 2015 besloten de 195 lidstaten van UNESCO tot een nieuw label op het terrein van aardkunde, de UNESCO Global Geoparks. Dit label drukt
de erkenning uit van het belang om uitzonderlijke geologische sites en landschappen te beheren op een holistische wijze.
Nederlandse nominaties en Drenthe
Nederland heeft op nationaal niveau in 2015 besloten de voordracht te doen van:
• De Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed (samen met België)
• Het ambacht van molenaar als immaterieel werelderfgoed
De gescheperde schaapskuddes in Drenthe zijn recent opgenomen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit is een
noodzakelijke stap in het proces om door Nederland te kunnen worden voorgedragen voor de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Andere
tradities in Drenthe die op de Nationale inventaris staan zijn het Bloemencorso Eelde, de tamboer in Hoogeveen, wecken in Roden, blokgooien
in Roden en carbidschieten in Drenthe.
De Hondsrug is in 2015 door UNESCO erkend als het eerste Global Geopark in Nederland.
www.werelderfgoed.nl
www.unesco.org
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Programma ‘Cultuurhistorie inzetten in maatschappelijke opgaven’
In Drenthe is nog heel goed zichtbaar hoe het landschap zich vanuit het verleden heeft ontwikkeld tot wat het nu is. De historische landschapstypen zijn nog in veel gebieden herkenbaar, de schaal is Drents gebleven, de bijbehorende cultuur en het samen leven ook. Dat is nooit een
statische situatie geweest: het landschap is altijd in ontwikkeling gebleven en heeft grote veranderingen gekend. Dat realiseer je je als je
weet dat pakweg de helft van Drenthe pas na 1850 in cultuur is gebracht. De ontwikkelingen gingen vanaf die tijd wel steeds sneller en op
grotere schaal. Maar ook dat heeft in Drenthe veel bijzonders opgeleverd: de strakke lijnen van de veenkoloniën (die in de gemeentelijke
cultuurhistorische waardenkaarten hoog scoren in gaafheid), maar zelfs ook wel ruilverkavelingen, bijvoorbeeld van de bekende landschapsontwerper Harry de Vroome. Die leverden een nieuw, grootschaliger landschap op, maar vaak met behoud, herkenbaarheid en inspiratie van de
karakteristieken van het esdorpenlandschap.
Ook nu staan we middenin veranderingen: van het agrarisch landschap en zijn schaalvergroting, van dorpen en steden die met leegstand te
kampen hebben; van het energielandschap met zonnepanelen, zonneparken en windturbines, van natuurontwikkeling. Én: van een samen
leving die nog altijd en steeds meer, wil participeren in de keuzes die binnen de veranderingen gemaakt worden en het proces daarnaartoe.

50 van 50

Inspraaknota voorontwerp De verbeelding van Drenthe
Cultuurbeleid provincie Drenthe 2017-2020

Assen, 31 mei 2016

1

Inleiding
In de periode van 18 februari tot 11 april 2016 ontvingen wij in totaal 37 inspraakreacties op het
voorontwerp van de cultuurnota. Wij willen alle insprekers via deze weg hartelijk danken voor hun
inbreng. De vele schriftelijke reacties op het voorontwerp hebben wij zeer op prijs gesteld. Uit de
ontvangen reacties blijkt naast enkele kritische noten, dat er een breed draagvlak is voor deze
cultuurnota. Diverse partijen hebben aangeboden bij te willen dragen aan de uitvoering.
In deze inspraaknota geven wij onze reactie op de ontvangen inspraakreacties op het voorontwerp
cultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’. Wanneer een inspraakreactie heeft geleid tot
wijziging in het voorontwerp cultuurnota 2017-2020, is aard en locatie van de tekstwijziging
aangegeven.

Procedure
Na vaststelling op 16 februari 2016 hebben wij het voorontwerp cultuurnota 2017-2020 voor inspraak
verspreid onder circa 180 organisaties, binnen en buiten de culturele sector. Daarnaast is het
voorontwerp gepubliceerd in diverse kranten en op de provinciale website.

Overzicht inspraakreacties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Gemeente Midden-Drenthe
Drents Senioren Orkest
Stichting Het Drentse Landschap
Ccone (Cultural Connection of Northern Europe)
Landschapsbeheer Drenthe
Gemeente Emmen
Albert Kerssies, namens de 10 gescheperde schaapskuddes in Drenthe
Drents prehistorische vereniging
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Noordenveld
Gemeente Tynaarlo
Gezamenlijke reactie Drents Archief/ Hunebedcentrum/ HcKW/ Gevangenismuseum
Drents Archief
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
SMAHK Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst Assen
Verkuno (kunstenaarsvereniging Noordenveld) – Fokko Rijkens
Roodpaleis
Stichting Muziek Klassiek Drenthe (SMKD)
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur
Museum De Buitenplaats
Drents Museumplatform
Stichting Walkyre Echo’s
Provinciale Adviescommissie Drenthe
RTV Drenthe
Bibliotheek Assen
Margaretha Consort
Biblionet
Gemeente De Wolden
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Gemeente Assen
Bibliotheek Emmen
Ketter & Co
Nederlandse Bach Academie
Monumentenwacht Drenthe
Scheepstra kabinet
Gemeente Borger Odoorn
Gemeente Aa en Hunze
Jan Tijink namens Drents senioren orkest
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Voorontwerp Cultuurnota 2017-2020 - Reacties externen
Organisatie
Contactpersoon
1. Gemeente MiddenDrenthe

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

Met deze brief informeren wij u over het ambtelijke standpunt
ten aanzien van de concept-Cultuurnota ‘De verbeelding van
Drenthe’. Binnen de gemeente Midden-Drenthe is het
document als positief ontvangen. Maar we willen graag een
aantal zaken meegeven ter overdenking.

Voor kennisgeving aangenomen.

Algemeen
‘De verbeelding van Drenthe’ is een heldere nota, met
mogelijkheden voor de gemeenten in Drenthe om op
onderdelen samen te werken met de provincie Drenthe. Hierbij
vinden we dat samenwerken wenselijk is op de gebieden
bibliotheken, cultuurparticipatie (cultuuronderwijs,
amateurkunsten, talenten), musea, cultuur en toerisme en het
Verhaal van Drenthe. Om kennis te delen met diverse
organisaties in het speelveld ondersteunen wij de inzet van een
provinciaal erfgoedconsulent. We wensen verder nauw
betrokken te worden bij de ontwikkeling van het Strategisch
Narratief.
Bibliotheken
Wij maken ons ernstig zorgen over de herverdeling van het
provinciale subsidiebudget voor bibliotheekwerk in onze
gemeente. We hebben in 2015 zorgvuldig ons financieel beleid
kunnen invullen en een nieuwe herverdeling is dan ook een
ingrijpende lastenverzwaring.
De herverdeling dreigt ten koste te gaan van juist de
vernieuwende, maatschappelijke taken van de bibliotheek. Het
gemeentelijk culturele beleid wordt uitgehold door verdere
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U zult uiteraard bij de ontwikkeling daarvan betrokken
worden. Immers, de vraag naar een Strategisch narratief
is juist ook door de Drentse gemeenten gesteld.

Wij hebben oog voor uw zorg over toegankelijkheid van
lokale bibliotheken en hechten daarom voor
besluitvorming over herverdeling van provinciale
middelen per 2017 aan een spreidings- en functieplan
voor bibliotheekvoorzieningen van gemeenten.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

bezuinigingen op het bibliotheekwerk in sterke mate beïnvloed
en naar onze verwachting blijven onvoldoende middelen over
om de bibliotheek als voorziening op de huidige wijze binnen
onze gemeente te laten functioneren.
Midden-Drenthe is geografisch gezien een uitgestrekte
gemeente: “We hebben meer hectares grond dan inwoners”.
De gemeente staat in de top vijf van uitgestrektste gemeenten
van Nederland. Ode vermindering van provinciale gelden zal
voor onze plattelandsgemeente met vier vestigingen gevolgen
hebben. Participatie van onze burgers en de leefbaarheid in
onze dorpen is van groot belang en de bezuinigingen op het
bibliotheekwerk zal een betekenen van de functie van de
bibliotheek in onze gemeenten en daarmee aantasting van ons
nu nog vitaal platteland.
Cultuurnota Midden-Drenthe
De gemeente Midden-Drenthe heeft in juni 2015 een eigen
cultuurnota vastgesteld. Deze nieuwe gemeentelijke
cultuurnota 2015-2020 kent een ambitieniveau voor de
komende periode en is u medio 2015 toegezonden. Na
Meppel, Emmen, Tynaarlo opteren wij voor Culturele
Gemeente in 2019/2020. Samen met de Adviescommissie
Cultuur Midden-Drenthe, culturele instellingen en inwoners
gaan wij hiermee aan de slag om mensen te activeren en te
inspireren zich in te zetten voor cultuur. We willen u dan ook
graag op de hoogte stellen van ons ambitieniveau. Dit met het
oog op de titel van Culturele gemeente van Drenthe in 2019.
Een kennismakingsbijeenkomst en mogelijkerwijs
afstemmingsoverleg tussen de provinciale adviescommissie en
de adviescommissie cultuur Midden Drenthe is dan ook
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Voor kennisgeving aangenomen.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

wenselijk.

2. Drents Senioren Orkest

Archeologie
De Drentse gemeenten hebben onder de Culturele Alliantie
ingezet op het vastleggen van hun archeologische waarden en
verwachtingen. Dit proces heeft geleidt tot het opstellen van
archeologische verwachtings- en beleidskaarten. Wij
ondersteunen de gedachte om de actualisatie van de
Archeologische verwachtings- en beleidskaarten gezamenlijk
op te pakken.

Wij betrekken u uiteraard bij dit initiatief.

Hartelijk dank voor het toezenden van de voorontwerp
Cultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’. Wij
willen u hierbij onze reactie geven.
In hoofdstuk 2.2.3 Cultuurparticipatie kiest u er voor om twee
amateurorkesten een vaste subsidie te verlenen tijdens de
beleidsperiode. Het is voor ons een teleurstellend bericht dat u
het Drents Senioren Orkest niet in het plan hebt opgenomen.
Voor het jaar 2013 ontvingen wij een jaarlijkse subsidie en met
ingang van 2013 is het beleid
drastisch veranderd, met als gevolg dat het Drents Jeugd
Orkest en het Drents Senioren Orkest geen jaarlijkse subsidie
meer ontvingen. In de brief van 20 januari 2015 (zie bijlage)
hebben beide verenigingen hun financiële zorgen aan u
voorgelegd. Wij hebben toen aangegeven dat wij voor ons
voortbestaan afhankelijk zijn van subsidies en dat de enige
mogelijkheid voor ons om structurele subsidie aan te vragen bij
de provincie Drenthe ligt. Er zijn geen mogelijkheden voor ons
om aan te kloppen bij gemeenten, omdat wij niet gevestigd zijn
in één gemeente.

Voor kennisgeving aangenomen.
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De activiteiten van het Drents Senioren Orkest worden
door ons gewaardeerd.
De provincie heeft echter een zeer beperkt budget voor
amateurkunstgezelschappen, er van uitgaande dat dit
grotendeels een gemeentelijke taak is. Dat noodzaakt ons
tot scherpe keuzes voor een beperkt aantal
gezelschappen.
Wel zijn er mogelijkheden binnen het deelprogramma
Podium Platteland om projectsubsidies aan te vragen.
Daarnaast komt er een nieuwe uitvoeringsregeling
waarbinnen subsidies kunnen worden aangevraagd voor
projectmatige activiteiten op het gebied van
talentontwikkeling, cultuurparticipatie en evenementen.

Organisatie
Contactpersoon

3. Stichting Het Drentse
Landschap (HDL)

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

Inmiddels heeft het Drents Senioren Orkest in 2015 een
projectsubsidie aangevraagd en ontvangen. Dit heeft de nood
enigszins gelenigd. Het Drents Senioren Orkest levert een
goede bijdrage aan het culturele leven in Drenthe. Het is een
harmonieorkest dat zijn kwaliteiten in het verleden ruimschoots
heeft bewezen. Dit orkest is met z’n repertoire van groot belang
voor de muziekbeleving van de ouderen in Drenthe. Begin
januari 2016 hebben wij twee Nieuwjaarsconcerten gegeven en
in februari hebben wij meegewerkt aan het programma
‘Gekleurd Grijs” met twee succesvolle mee-zing concerten.
U schrijft in de Cultuurnota dat de Provincie wil dat het voor
iedere Drent mogelijk is om mee te doen aan culturele
activiteiten. Wilt u ook rekening houden met de
amateurmuziek, uitgevoerd door en voor de oudere inwoners
van Drenthe. Wij gaan ervanuit dat u met ons het grote belang
hiervan wilt delen en dezelfde maatstaven wilt aanleggen voor
de waardering en ondersteuning voor Jeugd- en
Seniorenorkest.
Wij verzoeken u daarom de Cultuurnota aan te passen en ook
het Drents Senioren Orkest de
zekerheid geven met een jaarlijkse subsidie voor de periode
van vier jaar.
Er zijn met ons afspraken te maken over onze bijdrage aan het
cultuurbeleid in Drenthe. Wij willen en kunnen u laten zien dat
ook wij een betrouwbare partner zijn.
Bij deze wil de Stichting Het Drentse Landschap (HDL), mede
namens de Stichting Oude Drentse Kerken en de Boerderijen
Stichting Drenthe reageren op het voorontwerp van de
Cultuurnota 2017-2020. Onze reactie betreft met name het
onderdeel erfgoed.
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Voor kennisgeving aangenomen.
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Het allesoverheersende gevoel na lezing van de Cultuurnota is
dat wij ons als belangrijke vertegenwoordiger van het
maatschappelijk middenveld om onbegrijpelijke redenen
genegeerd voelen. Op geen enkele manier wordt onze rol
erfgoed als beschermer van het Drentse erfgoed genoemd. De
afgelopen jaren heeft HDL zich ontwikkeld tot een Provinciale
Trust organisatie die op vele manieren het belang en behoud
van het erfgoed in Drenthe diende: financieel, qua educatie,
belangenbehartiging restauratie, herbestemming en
verwerving. Het is ons niet duidelijk waarom deze rol nergens
in de Cultuurnota benoemd wordt en vertaald naar een
bepaalde vorm van partnerschap. Die er overigens de facto al
is en in de productenbegroting is opgenomen.
Juist daarom is het misschien goed, alhoewel wat overdreven,
om de betekenis van HDL inzake behoud en beheer van ons
Drentse erfgoed aan te stippen. HDL is beheerder van alle drie
de Drentse schansen, 150 grafheuvels, 22 hunebedden, celtic
fields, urnenvelden en een motteheuvel.
Zij bezit 265 beeldbepalende objecten waarvan er 84 een
monumentenstatus bezitten en verkrijgt HDL zeer
waarschijnlijk binnenkort als grootste particuliere
monumentenbezitter in Drenthe van het Ministerie van OCW
de status van Professionele Organisatie Monumentenzorg
(POM). Zij heeft, vaak met steun van de Provincie Drenthe, de
afgelopen jaren vele miljoenen in aankoop, restauratie en
herbestemming van monumenten geïnvesteerd. Met middelen
die voor een belangrijk deel van buiten de Provincie Drenthe
afkomstig zijn.
We exploiteren het monumentendorp Orvelte dat jaarlijks ca.
120.000 bezoekers trekt. Zijn op verzoek de Provincie

De Provincie heeft de ambitie een netwerkorganisatie te
zijn, en daarvoor verbindingen te leggen met het
maatschappelijk ‘middenveld’, hetgeen wij ook willen
vormgeven in de nieuwe Cultuurnota. Terecht wijst u in
dat verband op de omissie in de ontwerp cultuurnota in
het verwoorden van de rol van de Stichting het Drentse
Landschap in het rentmeesterschap voor het Drentse
erfgoed en de maatschappelijke en educatieve betekenis
van de rol van deze organisatie voor de Drentse
samenleving. We zullen dit alsnog noemen in de
Cultuurnota, waarbij wij uw streven om zich te
ontwikkelen tot de Drentse trust zullen aangeven.
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betrokken bij de herbestemming van Veenhuizen. Ook
exploiteren we diverse landgoederen en havezaten zoals de
Havixhorst, Lemferdinge en Oldengaerde. Inclusief galerie en
beeldenpark. Meer dan 65 MKB bedrijven zijn in onze panden
gevestigd waarmee we ons erfgoed meer dan wie ook,
economisch vermarkten om het op deze manier voor
toekomstige generaties te behouden.
We bezitten vijf kerken en binnenkort 10% van de molens van
Drenthe. De dagelijkse exploitatie leggen wij steeds via
burgerparticipatie bij de lokale gemeenschap. Op verzoek van
de Provincie zelf is sinds april 2015 het Steunpunt Erfgoed
Drenthe bij ons gevestigd. We geven diverse boeken over
erfgoed uit, organiseren festivals en evenementen, zijn
betrokken bij het project Geheugen van Drenthe en vechten
onophoudelijk voor het behoud van ons landschap. Dat dit alles
blijkbaar niet voldoende is om ook maar één keer als partner
van de provincie in de Cultuurnota genoemd te worden,
frustreert ons enorm zoals u wellicht zult begrijpen. Een
mogelijke verklaring zou kunnen liggen in het gegeven dat de
Provincie Drenthe HDL uitsluitend ziet als onderdeel van de
groene sector en die daarmee automatisch geen onderdeel
van de sector erfgoed of economie kan uitmaken. Een nieuwe
wereld, maar nog steeds met een oude mindset. Een nieuwe
wereld waarin bovendien in toenemende mate het belang van
een integrale benadering van het landschap en het erfgoed
wordt onderschreven.
1.
De Visie
In algemene zin kan HDL de visie zoals in de pagina’s 4 t/m 7
verwoord staat, steunen. Op opmerkelijk veel punten ziet zij
aanknopingspunten met haar eigen doelstelling. Denk aan
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Wij danken u voor de aangeboden inzet.
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zaken als het inhoud geven aan cultuureducatie, het behoud
van ons erfgoed via restauratie en herbestemming
(monumentenzorg), het inbrengen van het belang van
cultuurhistorie bij ruimtelijke en economische opgaven. Het
meer vermarkten van de archeologie, het verkrijgen en inhoud
geven van de Unesco-status van de Koloniën van
Weldadigheid (Veenhuizen en Frederiksoord/Wilhelminaoord).
Culturele participatie van het platteland, het organiseren van
evenementen en festivals en de inzet van vrijwilligers bij het
behoud van kerken en molens ter bevordering van sociale
cohesie. Met deze geformuleerde doelen heeft onze Stichting
een brede ervaring die zij de afgelopen jaren continu ten
dienste stelde aan de Provincie.
2.
De basis in orde
Archieven (2.1.1.2.).
Bij het onderdeel archieven wordt op blz. 12 uitvoerig
stilgestaan bij de rol van het Drents Archief bij de projecten
“Geheugen van Drenthe en het “Verhaal van Drenthe”. Ook
HDL is hierbij al twee jaar intensief bij betrokken en ambieert zij
ook een positie bij de verdere uitrol van Cultuurhistorie
(2.1.2.2.)
Het is een goede zaak om het aspect cultuurhistorie breder in
te zetten bij het realiseren van uiteenlopende maatschappelijke
opgaven. Waarbij twee algemene punten van kritiek gelden.
Allereerst mist een beschouwing over de betekenis van het
“landschap”, ons oudste en grootste erfgoed. Zowel vanuit het
cultuurbeleid als het natuur- en landschapsbeleid mag van de
Provincie Drenthe een duidelijke visie op het behoud van ons
unieke landschap verwacht worden. Groen erfgoed en
Landgoederen krijgen in de cultuurnota terecht aandacht. Wel
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Dank voor uw aanbod om aan de doorontwikkeling van
het “Geheugen van Drenthe en het Verhaal van Drenthe”
mee te werken.
De Cultuurnota is beknopt geschreven. Onze visie en
beleid op het gebied van cultuurlandschap is beschreven
in onze beleidsnota Cultuurhistorisch Kompas Drenthe
(zie de verwijzingen in de definitieve nota). In de
uitwerking en uitvoering van de thema’s Groen erfgoed en
Landgoederen zal ook de rol van eigenaren en
beheerders aan bod komen.
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blijft daarbij onduidelijk welke rol er voor de eigenaren en
beheerders bij dit onderwerp is weggelegd.
Archeologie (2.1.2.3.)
Vrijwel alle archeologische monumenten vallen onder de zorg
of zijn in eigendom van terreinbeheerders zoals ook HDL. Aan
deze betrokkenen wordt geen enkele aandacht geschonken
terwijl zij in het recente verleden ook veel inzet hebben
gepleegd op het punt van ontsluiting, educatie en vermarkting.
Denk aan het project “Hunebedden, een wereld te winnen”.
Momenteel is onze Stichting ondermeer betrokken bij de
uitgave van een boek over Neanderthalers en een over
“Sporen van Strijd”. Net als bij de monumentenzorg vragen wij
ons af of voorafgaande aan het vermarkten van erfgoed niet
eerst aandacht naar het in goede staat hebben en houden
ervan moet uitgaan.
Monumentenzorg (2.1.2.3.)
De manier waarop zowel inhoudelijk als qua personeel met het
Steunpunt Erfgoed Drenthe (SED) wordt omgegaan bevreemd
ons zeer. Voor de derde keer binnen 4 jaar wordt de opzet
gewijzigd. Na de opheffing van het Drents Plateau in 2012 zijn
de taken van het Steunpunt naar Groningen verhuisd (Libau).
Wegens onvoldoende functioneren zijn deze taken begin 2015
weer naar Drenthe teruggehaald en op uitdrukkelijk verzoek
van de Provincie bij HDL ondergebracht. Nu worden deze
taken in 2017 weer bij het Kenniscentrum Herbestemming
Noord in Grou in Friesland (DBF) en de Monumentenwacht
ondergebracht. Hiermee vindt dus een verdere ontvlechting
van het SED plaats en wordt tevens de belangrijke erfgoedtaak
“Herbestemming” buiten Drenthe geplaatst. De verklaring voor
deze ingreep is ons niet helder en bovendien is er inhoudelijk
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Instandhouding van het archeologische erfgoed is een
van de leidende principes van het provinciaal
archeologiebeleid. Zonder in het landschap zichtbare
archeologische monumenten kan de prehistorische
geschiedenis van Drenthe niet verteld, laat staan
vermarkt, worden. Wij zien de zorg voor dit erfgoed als
een gedeelde verantwoordelijkheid waar velen, veelal in
gezamenlijkheid, aan werken. Ook uw organisatie levert
daar een belangrijke bijdrage aan en wij zijn u daar
erkentelijk voor.

De uitvoering van onze beleidsdoelen blijft in Drenthe.
Alleen de aansturing in herbestemming geschiedt in
Noordelijk verband omdat hiermee meer resultaat wordt
behaald. Dit blijkt uit de resultaten van het rijks- en 3provinciën project “Noordelijke strategie herbestemming
als gebiedsopgave”.
Wij hebben uw ervaring met burgerparticipatie ter harte
genomen. Dat geldt ook voor particuliere
burgerinitiatieven.
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nooit met HDL over deze keuzen gesproken. Er ontbreekt
helderheid over de organisatievorm en wij betreuren, los van
onze rol, het gegeven dat de in onze ogen belangrijke taken
van het SED, opnieuw buiten de provincie landen. Met als
grootste risico’s verlies aan binding met de praktijk en het
Drentse netwerk.
Meer dan welke andere organisatie in Drenthe ook heeft HDL
als Trust ervaring met het betrekken van burgers uit de lokale
gemeenschap bij het behoud van onrendabele monumenten
als kerken en molens. Al jaren vragen wij tevergeefs
ondersteuning van de Provincie om zo’n taak beter en breder
vorm te kunnen geven. Dit punt heeft HDL ook ingebracht bij
de tot standkoming van deze Cultuurnota. Hoewel wij blij zijn
met het besef bij de Provincie dat het betrekken van burgers
organisatievermogen, regie en kennisinput vraagt, zijn wij
benieuwd naar de manier waarop de Provincie dit duurzaam
wil vormgeven en met welke solide en solvabele partners dit
gaat organiseren. Sociale cohesie als uitkomst van
burgerparticipatie heeft wel degelijk een prijskaartje.
HDL is blij te vernemen dat er mogelijk sprake is van het
continueren van het Herbestemmingsfonds in de vorm van het
Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit. Het zou goed
zijn om ook al in deze fase helder te krijgen welke
organisatievorm en welke financiering hieraan verbonden
worden.
3.
Verbinding en Vernieuwing
HDL kan zich vinden in de hier beschreven inzet, zij het dat de
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De rol van het Drents landschap in het actief zoeken naar
oplossingen voor een duurzame borging van het
rentmeesterschap voor objecten, gebieden die van
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provincie door de sterk sectorale insteek zoals naar HDL
gekozen, deze de gewenste verbinding onvoldoende vorm
geeft. Ten overvloede kan gewezen worden op de tekst onder
3.1., de Koloniën van Weldadigheid, waar de Provincie Drenthe
HDL zelf heeft benaderd inzake een eventuele rol bij het
behoud van Veenhuizen maar ons als partij niet noemt.
Hetzelfde geldt onder 3.2. Erfgoed waar de rol van HDL bij het
Geheugen en het Verhaal van Drenthe ontbreekt. Onze
Stichting heeft meer dan anderen ervaring om erfgoed een rol
te laten spelen bij genoemde maatschappelijke opgaven zoals
het realiseren van sociale cohesie en bestrijding van leegstand.
Ongeveer 8% van alle Drentse huishoudens is begunstiger van
HDL waardoor we breed toegang tot de Drentse gemeenschap
hebben. Toch blijft deze kwaliteit onbenoemd.
4.
Financiën

belang zijn als het gaat om het Drentse erfgoed
waarderen wij zeer. Van deze expertise willen wij ook in
de komende tijd graag gebruik blijven maken,
bijvoorbeeld in de discussie over de toekomst van het
erfgoed in Veenhuizen dat onder druk staat doordat het
Rijk dit wil gaan vervreemden.

Uit de bijgevoegde tabel is moeilijk op te maken welke
bedragen voor welke taken gereserveerd zijn. Bijvoorbeeld
inzake het programma Herbestemming Karakteristiek Bezit.
Tenslotte
Uit bovenstaande reactie kan opgemaakt worden hoezeer het
ons in onze ziel raakt dat de Provincie Drenthe HDL als
professionele provinciale Trust-organisatie erkenning in haar
brede rol onthoudt. Waar gemeenten, particulieren, fondsen,
het ministerie van OCW, HDL steeds meer zien als hét
maatschappelijk middenveld voor verwerving, behoud,
ontwikkeling, herbestemming, borging en educatie van het
Drentse Erfgoed, onderkent de provincie Drenthe deze rol
blijkbaar niet. De provincie Drenthe heeft de ambitie vooral
regie te voeren als netwerk-organisatie en daarvoor

13

In de toelichting bij de Cultuurnota is de rol van HDL als
mede-initiator van het Geheugen en het Verhaal van
Drenthe benoemd.

In de definitieve versie van de Cultuurnota komt een
gedetailleerde financiële onderbouwing.

U geeft aan zich niet erkend te voelen. Wij betreuren dat,
want beogen juist dat Het Drentse Landschap kan
opereren als provinciale, Drentse Trust-organisatie voor
landschap en erfgoed en zoals eerder aangegeven blijven
wij u daarin actief ondersteunen.
Wij verwachten hierin van u dan ook een ambitieus en
kwalitatief hoogwaardig erfgoedbeleid.
Wij herkennen ons niet in uw opsomming. Ook in onze
samenwerking met u is hiervan niets vernomen.
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of Northern Europe)
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verbindingen te leggen met het maatschappelijk middenveld. In
de Cultuurnota wordt dat middenveld op het punt van Erfgoed
echter goeddeels overgeslagen. Eén en ander lijkt versterkt te
worden door de verkokerde wijze waarop binnen de provincie
met zaken als natuur, landschap, erfgoed en archeologie,
milieu (duurzaamheid) en economie (toerisme, marketing)
wordt omgegaan. In onze ogen is de Cultuurnota 2017-2020
een gemiste kans die op het punt van realisatie van
beleidsdoelen t.a.v. het erfgoed onvoldoende samenhang,
integraliteit, pragmatisme, uitvoeringskracht en vernieuwing
zal genereren.
Met deze brief reageert het bestuur van CCone, Cultural
Connection of Northern Europe, op de door u uitgebrachte
concept cultuurnota ‘ De verbeelding van Drenthe’.

Voor kennisgeving aangenomen.

Het is een nota die plezierig leest en duidelijk is voor wat
betreft het tot nu toe bereikte en diverse keuzes die voor de
komende jaren zijn gemaakt.
Een enkele algemene opmerking (a) plaatsen wij graag en wij
geven u aan dat CCone graag met u mee wil denken en
werken aan uw ambities met betrekking tot Internationalisering
(b). Ook in relatie met de Experimenteerregio NoordNederland.
a.
het aandachtsgebied Kunsten
U spreekt in uw nota over de professionele kunsten alsof dat
alleen zijn de podiumkunsten, culturele festivals en
evenementen. De professionele kunsten worden
onderscheiden door verschillende disciplines: audio visueel/
nieuwe media, beeldend, dans, literatuur, toneel en muziek.
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Binnen elke discipline zijn deelgebieden te onderscheiden,
zoals bijvoorbeeld bij muziek: klassieke muziek, pop-, jazz,
rock en andere vormen van muziek. De professionele kunsten
worden individueel, zoals bij literatuur of in groepen beoefend,
zoals bij dans. Daar waar het om groepen gaat zijn deze veelal
georganiseerd in de vorm van een instelling cq een organisatie.
Veelal werkend met subsidies. Individuen zijn veelal zzp-ers en
ontvangen geen subsidies.
Alle disciplines van de professionele kunsten zijn inzetbaar
voor de kwaliteitsverbetering van de amateurkunst, talenten
daarbinnen, innovaties en evenementen. Alle kunsten wensen
een podium; van boekwinkel, bioscoop, galerie tot concertzaal,
festival, theaterzaal ed
Alle disciplines dragen bij aan het versterken en ontwikkelen
van de Drentse identiteit.
Voor de helderheid pleiten wij voor een korte omschrijving van
de kunsten en de keuzes die u maakt v.w.b. de komende
cultuurplanperiode.
Voor het onderdeel Podium Platteland geven wij u de
suggestie mee om contacten te leggen met de organisatoren
van experimentele autoritten zonder chauffeur. Om deze ritten
te laten maken in Drenthe, onder meer naar speciale culturele
evenementen, met uiteraard een overnachting. In twee dagen
kunnen nieuwe vormen van vervoer uitgeprobeerd worden in
Drenthe en staat Drenthe dubbel op de kaart: innovatief,
gastvrij en cultureel zeer interessant.
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b.
internationalisering
Zoals u weet richt CCone zich met ‘ het zichtbaar maken wat er
is’ en ‘het stimuleren wat er kan zijn’ op een samenwerking van
universiteiten, kunstvakopleidingen, gezelschappen, podia,
festivals en overheden die gehuisvest zijn binnen Noord
Nederland en elf Noord Europese landen. CCone wil graag een
partner zijn van de provincie Drenthe om de
Internationalisering van de provincie Drenthe verder vorm en
inhoud te geven.

CC-one is een van onze partners in de uitvoering in
Drents en Noordelijk verband.

De drie Noordelijke provincies, als ook de steden Groningen,
Leeuwarden Assen en Emmen zijn lid van CCone. CCone pleit
ervoor om dit internationaal gegeven ook mee te nemen in het
gezamenlijke Noordelijk cultuurprogramma.

5. Landschapsbeheer Drenthe

Het bestuur van CCone ziet de definitieve cultuurnota met veel
plezier tegemoet en kijkt uit naar een interessante werkperiode
in de komende vier jaar.
Bij het lezen werd ik erg blij van de concept cultuurnota 20172020 'De verbeelding van Drenthe'. U bent, en wij met u, trots
op het verhaal van Drenthe en onderkent in deze nota
nadrukkelijk dat het karakteristieke landschap van Drenthe veel
meer is dan natuur maar (én) vooral onderdeel is van onze
Drentse cultuur. U onderschrijft dat ook ons landschap het
verhaal van Drenthe vertelt en verbeeldt en mensen aan
Drenthe en elkaar op een natuurlijke wijze verbindt,
De Stichting Landschapsbeheer Drenthe staat voor het behoud
van de kwaliteit en identiteit van het karakteristieke landschap
van Drenthe en de actieve
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Voor kennisgeving aangenomen.

Hartelijk dank voor deze ondersteunende reactie.

Wij erkennen uw integrale en maatschappelijke werkwijze
en zullen graag met u in gesprek gaan over de
mogelijkheden die de Verbeelding van Drenthe biedt voor
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betrokkenheid van mensen daarbij, Daarbij richten wij ons niet
op de grote natuurgebieden in het NNN die bij de TBO's in
beheer zijn, maar juist op de kleine terreintjes en de
landschapselementen zoals bosjes en houtwallen, vaak in
eigendom van gemeentes en particulieren, die beeldbepalend
zijn voor het landschap. Het landschap zoals we dat kennen is
ontstaan door de eeuwenlange interactie van natuurlijke
processen en menselijk gebruik en vertelt daarmee het
verhaal van Drenthe. Dat verhaal ontsluiten wij door samen
met de bewoners projecten te ontwikkelen als Oral History, een
pingo programma, elven- en landschapsherstelprojecten etc..
Uitvoering van beheer en onderhoud doen wij
samen met eigenaren en vrijwilligers (bewonersnetwerken).
Met onze projecten wordt het verhaal van Drenthe bewaard en
doorgegeven naar toekomstige generaties. Wij verbinden in
onze projecten altijd meerdere doelen aan elkaar. Een
voorbeeld van een nieuwe kans die zich voordoet is
bijvoorbeeld het verbinden van het wandelknooppuntennetwerk
(recreatie en gezondheid) met het lokale verhaal van
de plek, verteld en zichtbaar gemaakt door en met bewoners
zelf (sociaal en cultuur).
De financiering van de projecten vindt hoofdzakelijk plaats met
provinciaal en gemeentelijk geld, aangevuld met middelen van
de postcodetoterij. Landschapsbeheer Drenthe kan en zal als
partner graag samen met u en de bewoners van Drenthe mede
invulling geven aan de ambities van de cultuurnota
door initiatieven en projecten te ontwikkelen die de kwaliteit
van het (groene) cultuurlandschap van Drenthe ontsluiten,
delen en veilig stellen,
Hoewel de nota voor de ontwikkeling van initiatieven al ruim

uw initiatieven en voor samenwerking met u en andere
partners in het erfgoed.
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voldoende duidelijke directe en indirecte handvatten hiervoor
biedt, zouden enkele tekstuele aanvullingen wellícht
verscherpen en verhelderen:
1.1. Cultuur als kerntaak.
Bij de genoemde opsomming van voorbeelden past het ook
hier om waardevolle landschappen en landschapselementen
op te nemen.
Hoofdlijnen sub 4. Ons archeologisch en landschappelijk
(graag toevoegen) erfgoed zetten we nog meer op de kaart,
beleven en benutten is een thema.
1.3.2, Cultuur en leefbaarheid
U noemt voorbeelden van vrijwilligers die de plaatselijke molen
of het museum draaiende houden. U zou hieraan kunnen
toevoegen de vele honderden vrijwilligers en
bewonersnetwerken die elementen cultuurlandschap
(bijvoorbeeld kleine heideterreintjes) onderhouden,
Pag. 12: het geheugen en het verhaal van Drenthe. In uw nota
vraagt u het Drents Archief een voorstel te maken. u noemt
daarbij een aantal partners. Zoals hierboven beschreven heeft
Landschapsbeheer Drenthe ervaring en kennis van de
landschappelijke historische informatie en mogelijkheden om
de verhalen te ontsluiten van haar bewoners die zeker
onderdeel uitmaken van het uitbouwen en invullen van het
verhaal van Drenthe. Graag zien wij dan ook dat u ons
opneemt in de lijst met genoemde netwerkpartners.
2.L.2.2. en 2.1.2.3. Cultuurhistorie en Archeologie
Het begrip aardkundige waarde wordt niet genoemd.
Bijvoorbeeld bijzondere bodems (esgronden, stuifzanden)
maar ook elementen als pingo ruïnes en grafheuvels en meer
recent karrensporen op de heide, kerkenpaden,

18

Wij zullen de term landschap toevoegen op pagina 7 van
de definitieve cultuurnota.

Dank voor de suggestie, deze hebben wij opgenomen op
pagina 8 van de definitieve nota.

Dank voor uw aanbod om aan de doorontwikkeling van
het Geheugen en Verhaal van Drenthe mee te werken.
De opsomming van mogelijke netwerkpartners is
overigens niet bedoeld als een uitputtende lijst.

Aardkundige waarden behoren Inhoudelijk tot een ander
beleidsveld.
De Cultuurnota richt zich op culturele, door de mens
bepaalde of gemaakte waarden van Drenthe.
Aardkundige waarden, zoals stuifzanden en pingoruïnes,
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keienweggetjes, houtwallen, bomkraters etc.
Bij beleven en benutten hoort ook zeker het beheer door lokale
bewonersgroepen (u noemt dit onderwerp wel bij monumentale
gebouwen).

zijn van natuurlijke oorsprong.
De provincie waardeert de inzet van vrijwilligers en
bewonersgroepen en realiseert zich de belangrijke
betekenis van hun inzet voor behoud, ontwikkeling en
kennisvermeerdering van het cultureel en landschappelijk
erfgoed. Wij brengen dit in deze nota op verschillende
plaatsen tot uiting.
Voor kennisgeving aangenomen.

Wij zien met vertrouwen de definitieve versie van de
cultuurnota tegemoet en zullen vervolgens graag met u en het
netwerk van organisaties en bewoners concrete invulling geven
aan de ambities.
Algemeen
Wij bereiden momenteel onze nieuwe cultuurnota 2017 –
2020 voor. Het is van belang dat de provincie en de gemeente
hun cultuurbeleid kunnen verbinden, versterken en stimuleren.
Wij hebben daarom met belangstelling van de voorontwerpnota kennisgenomen en gaan graag in op uw uitnodiging om
een reactie te geven.
U heeft ons bij de voorbereiding van de nota betrokken.
Hiermee wordt de gelegenheid geschapen om op voorhand
verbindingen te leggen tussen het provinciale en gemeentelijke
cultuurbeleid, teneinde te komen tot samenwerking en een
versterkte implementatie. U benoemt in de nota bijvoorbeeld
een goede basisinfrastructuur voor de zorg voor erfgoed,
kunsten en bibliotheken. Wij zijn u erkentelijk voor deze
werkwijze.
U benoemt negen hoofdlijnen voor het provinciale cultuurbeleid
voor de komende vier jaren. In relatie tot ons gemeentelijk
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Voor kennisgeving aangenomen.
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(concept-)beleid onderschrijven wij de door u gehanteerde
hoofdlijnen en de uitwerking daarvan, uitgezonderd hoofdlijn 5
de Koloniën van Weldadigheid, aangezien Emmen daar geen
directe relatie mee heeft.
Specifiek
Deel 1: Visie op cultuur en cultuurbeleid
De visie die de provincie heeft met betrekking tot archeologie
(en erfgoed) wordt door ons gedeeld. Wij streven ernaar ons
archeologisch erfgoed zoveel mogelijk te behouden, in situ dan
wel ex situ, en hebben hiervoor (in samenwerking met de
provincie) helder beleid ontwikkeld. We zien echter nog een
grote opgave voor ons om het archeologisch erfgoed uit te
dragen aan het publiek. De termen beleven en benutten willen
we hierbij ook hanteren. Het op de juiste manier vermarkten
van het erfgoed (erfgoedtoerisme), het behouden van erfgoed
door ruimtelijke ontwikkeling en bij maatschappelijke
vraagstukken (o.a. leegstand en herbestemming) is daar
onlosmakelijk mee verbonden. Samenwerking met de provincie
kan op dit punt de te behalen resultaten versterken.
1.3 De waarde van cultuur
Onder 1.3 De waarde van cultuur gaat u in op jongeren en
cultuur. Cultuur draagt bij aan de eigen waarde wat voor
jongeren in hun ontwikkeling belangrijk is. In het bijzonder in de
veengebieden van Zuidoost Drenthe constateren wij dat dit
aandacht vraagt en wel op een zo vroeg mogelijke leeftijd. Met
de komst van voorscholen is het de bedoeling om peuters in
hun ontwikkeling én hun ouders met een cultureel aanbod
hierin te ondersteunen. Wij vragen u ook in het provinciaal
cultuurbeleid hier aandacht aan te schenken.
2.1.2. Ruimtelijk erfgoed
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Dank voor reactie. Wij nemen deze met waardering voor
kennisgeving aan.

Wij beperken ons m.b.t. cultuureducatie tot de rollen en
taken zoals we die we in het bestuurlijk convenant met
rijk, gemeenten en primair onderwijs hebben benoemd.

Dank voor uw steun. Wij gaan graag met u in gesprek
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Het door u gestelde over groen erfgoed, jonge ontginningen en
ruilverkavelingen, en landgoederen onderschrijven wij graag.
De locatie voormalig dierenpark Emmen kent uitzonderlijk
groen erfgoed, waarvoor wij in samenwerking met u kansen
zien dit te beschermen en te benutten.
2.1.2.3 Archeologie
Kennisontwikkeling
U geeft een drietal kennislacunes aan op het gebied van
archeologie waar de focus op zal komen. Vanuit Emmen
herkennen we het gebrek aan kennis op deze gebieden. Het
lijkt ons zinvol te bespreken of hier gezamenlijk een project
over gestart kan worden.
Kennisontsluiting
Het actualiseren en beheren van de archeologische
beleidskaart zien we als taak van de gemeente.
Beleving en benutting
Emmen heeft ook als doel de resultaten van archeologisch
onderzoek beter en sneller te benutten en "beleefbaar" te
maken. Een stap is hierin gezet door de tentoonstelling ‘Lees
het verleden’ die van januari-maart 2016 in de bibliotheek van
Emmen staat. Het doel is om dit verder uit te bouwen. Gedacht
wordt aan een publieksboek, interactieve fiets- en
wandelroutes, reconstructies van archeologische structuren,
lespakketten, ontsluiten van archeologisch e vondsten, etc.
Samenwerking met de provincie kan op dit punt de te behalen
resultaten versterken. Mogelijk kunnen gezamenlijke projecten
worden gestart.
2.2.1 Professionele kunsten (podiumkunsten, culturele festivals
en evenementen)
U geeft aan dat de kunsten worden ingezet in relatie tot het

over de benutting en bescherming van het groen erfgoed
van het voormalige dierenpark.
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Wij waarderen uw inzet op het beleidsveld archeologie en
zien zeker de meerwaarde van samenwerking. Graag
zetten wij het gesprek voort dat wij al met u en de andere
Drentse gemeenten voeren in het kader van het traject
Erfgoedkansen voor Drenthe en het project Vermarkten
van Drents erfgoed (Strategisch Narratief).

In een alliantie kunnen we hier mogelijk afspraken over
maken.
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unieke Drentse landschap en ons cultuurhistorisch erfgoed. Dit
omdat de podiumkunsten in hoge mate bijdragen aan de
Drentse identiteit, het imago van de provincie en de trots en het
zelfbewustzijn van haar inwoners. Podiumkunsten kunnen
worden ingezet voor de ontsluiting van het vele
cultuurhistorisch erfgoed dat Drenthe rijk is. Hier biedt de
voormalige locatie van het dierenpark in Emmen een
bijzondere kans. De parkachtige omgeving, de historie, de
intieme en laagdrempelige sfeer en bekendheid ervan bij grote
groepen mensen zijn goede aanknopingspunten voor de
ontwikkeling van unieke evenementen met provinciale of
landelijke uitstraling. Een intensieve samenwerking met de
Provincie Drenthe op dit terrein ligt meer dan voor de hand. We
stellen voor om dit een plek te geven in de te maken alliantieafspraken.
In het bijzonder vragen we aandacht voor popmuziek. Emmen
streeft naar een voorziening in het nieuwe Atlastheater waar
popconcerten met allure en zeker provinciale uitstraling kunnen
worden gegeven. De samenwerking tussen provincie en
gemeente kan er toe leiden dat het Atlastheater de
“poptempel” voor Drenthe wordt.

Voor kennisgeving aangenomen.

Tot slot van dit onderdeel zijn wij verheugd dat u Loods 13 de
komende vier jaar zekerheid biedt met uw (financiële)
ondersteuning.
2.2.3 Cultuurparticipatie (amateurkunsten, cultuuronderwijs en
talentontwikkeling)
U stelt dat goed cultuuronderwijs een vereiste is. De
samenwerking tussen de verschillende Kunstencentra in de

Voor kennisgeving aangenomen.
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Zie antwoord bij 1.3.
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gemeente Emmen is daarbij een kritische succesfactor. Door
de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en
gezamenlijk vorm te geven, krijgen de kinderen in de
gemeente Emmen en de provincie Drenthe optimale
ontwikkelkansen. Een gemeenschappelijke strategie,
bijvoorbeeld in de samenwerking op onderdelen waar dit van
toegevoegde waarde wordt ervaren, is daarbij van groot
belang. Gezien de eigen karakteristieken van de instellingen
vraagt dit om een zorgvuldige aanpak, waarbij het belang van
het onderwijs en daarmee het kind van primair belang is.
Duidelijkheid naar het werkveld is in de ontwikkelperiode een
aandachtspunt.
Zoals onder 1.3 gesteld: cultuuronderwijs moet zich naar onze
mening ook gaan uitstrekken tot de voorscholen. Dit vraagt een
aanvullend ontwikkeltraject.
Bijzondere aandacht vragen wij voor muziekonderwijs in het
basisonderwijs. Muziekonderwijs is belangrijk voor de vorming
en ontwikkeling van kinderen. Wij willen de komende tijd daar
in het bijzonder op inzetten en dat graag in samenwerking met
de provincie Drenthe. We stellen voor om dit een plek te geven
in de te maken alliantie-afspraken.
2.3 Bibliotheken
U geeft voor het bibliotheekwerk aan u primair te willen richten
op de wettelijke taak, namelijk het ontwikkelen van concepten
voor innovatie van de fysieke bibliotheek en het distribueren
van fysieke media tussen bibliotheken. U bent voor de
Innovatieagenda één van de “stelselpartners”. Wij begrijpen dat
in het licht van de Innovatieagenda en het functie- en
spreidingsplan voor Drenthe u nader zal bepalen of aanvullend
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In een alliantie kunnen we hier mogelijk afspraken over
maken.

Voor kennisgeving aangenomen.
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van uw kant nog een inzet komt. Wij stellen het op prijs dat u
deze open houding aanneemt, omdat innovatie veelal een
extra inzet vraagt. Indien de inzet gezamenlijk kan, zal dit voor
de gehele provincie betekenis hebben.
3.2 Erfgoed: beleven, benutten en maatschappelijke opgaves
We erkennen de meerwaarde die erfgoed kan hebben op het
imago van een plaats. Het ontwikkelen van erfgoedtoerisme
heeft daarom onze aandacht. De inzet van een strategisch
narratief zoals u dit wilt ontwikkelen kan hier een waardevolle
bijdrage aan leveren. Samenwerking met de provincie kan op
dit punt de te behalen resultaten versterken. We stellen voor
om dit op te nemen in de te maken alliantie-afspraken.

3.3.1 Podium Platteland
De programma’s Buitengewoon en Creative Communities
sluiten heel goed aan bij het Emmense
cultuurparticipatiebeleid. Het thematiseren van leefbaarheid in
de dorpen en wijken met kunst en cultuur is in Emmen
vormgegeven in de opdracht aan De Kunstbeweging. Daar
werken een adviseur en projectmedewerker hard aan het
ophalen en verder brengen van ontkiemende ideeën in dorpen
en wijken. Een intensieve samenwerking met de Provincie
Drenthe op dit terrein ligt meer dan voor de hand. We stellen
voor om dit een plek te geven in de te maken alliantieafspraken.
3.3.2 Creatieve industrie
Als pauzelandschap wordt de voormalige locatie van het
dierenpark Emmen genoemd. Deze plek biedt volgens de
Provincie kansen voor permanente en tijdelijke
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Wij zullen uw voorstel meenemen in de ontwikkeling van
de allianties.

In een alliantie kunnen we hier mogelijk afspraken over
maken.

In een alliantie kunnen we hier mogelijk afspraken over
maken.
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‘kunstenaarsfabrieken’: broedplaatsen voor kunstenaars c.q.
creatieve industrie. In Emmen wordt het enthousiasme over
deze kans sterk gedeeld. In het Inspiratie- en Ontwikkelkader
voor het park wordt gesproken over een cultureel kwartier.
Deze ontwikkeling versterkt niet alleen de culturele sector,
maar brengt een grotere meerwaarde met zich mee in de
bijdrage aan de levendigheid van het centrum van Emmen en
aan de innovatie en kennisdeling. We stellen voor om dit een
plek te geven in de te maken alliantie-afspraken.
3.3.3 Internationalisering
Voor kennisgeving aangenomen.
Emmen kan een locatie zijn voor interessante, kansrijke
internationale activiteiten, die - in samenwerking met anderen
– kunnen worden georganiseerd. Onder andere het CBK Emmen
kan gelegenheid geven. Samenwerking tussen de gemeente
Emmen en de provincie Drenthe kan hierbij van belang zijn,
o.a. gericht op de internationale samenwerking en organisatie,
gebruikmaking van internationale culturele verdragen en het
genereren van spin-off. Drenthe en Emmen grenzen aan
Duitsland. In onze visie liggen in de culturele samenwerking
met het Duitse grensgebied primair mogelijkheden en kansen.
3.4 Experimenteerregio Noord-Nederland: Noordelijk
cultuurprogramma 2017 – 2020
Wij ondersteunen dit proces van harte en zullen volop
participeren ten einde dit tot een succes te maken.
5.1 Cultuurmonitor Drenthe
In Emmen hebben we in 2014 voor het eerst een
Cultuurmonitor uitgevoerd. We voorzien een herhaling daarvan
in 2016 of 2017. Graag trekken we hier waar mogelijk samen
op met de provincie om de informatie en werkwijzen te delen.
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Voor kennisgeving aangenomen.

We maken graag afspraken om informatie en werkwijzen
te delen.

Organisatie
Contactpersoon

7. Albert Kerssies, namens de
10 gescheperde
schaapskuddes in Drenthe

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

Tot slot van onze reactie op de voorontwerp cultuurnota “De
verbeelding van Drenthe” spreken wij de verwachting uit dat de
implementatie ervan zal leiden tot een nauwe samenwerking,
waardoor een extra impuls wordt gegenereerd voor het
behouden van een goede culturele basisinfrastructuur,
benutten en beleven van ons erfgoed, de ontwikkeling van de
kunsten, de bibliotheken en media in Drenthe, in het bijzonder
in Emmen. Wij willen daar aan bijdragen, zeker nu ook de
nieuwe dierentuin Wildlands een culturele belevingslocatie zal
blijken te zijn, de opening van het nieuwe Atlastheater
aanstaande is en de voormalige locatie van de dierentuin
Emmen prachtige potentiële kunst- en cultuurkansen biedt,
naast de al bestaande beschikbare culturele (erfgoed) en
kunstzinnige infrastructuur in Emmen.
De cultuurnota stelt heldere kaders voor het beleid in de
komende jaren, maar blijft sterk binnen de kaders van de
culturele sector. Cultuur als zuurdesem in de samenleving
komt wel in het stuk aan de orde, maar blijft aan de
oppervlakte. De invulling van de cultuurhistorische
landschappen met de daarbij behorende gebruikelijke
historische werkzaamheden alsmede het immaterieel erfgoed
blijft erg beperkt, zeker op het punt van tradities en gebruiken.
De nota noemt daarbij abusievelijk de "inventarislijst van de
UNESCO", maar het gaat formeel om de 'Nederlandse
inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed in het kader
van de UNESCO conventie'. Het is dus geen UNESCO
inventaris.
De samenhang die er bestaat tussen een van de meest
karakteristieke landschappen van Drenthe, de heidevelden en
hun begrazing door de gescheperde schaapskuddes met

Voor kennisgeving aangenomen.
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In de toelichting bij de Cultuurnota wordt specifiek
ingegaan op de rol van UNESCO en de Nederlandse
overheid.

De Cultuurnota is een nota op hoofdlijnen. Onze visie en
beleid op het gebied van cultuurlandschap, waaronder de
heidevelden, is beschreven in onze beleidsnota
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'DrentseHeideschapen' ontbreekt ons inziens ten onrechte in
de nota. Dit behoort tot een van de meest
aansprekende verhalen van Drenthe.

Cultuurhistorisch Kompas Drenthe (zie de verwijzing in de
definitieve nota).
Wij dragen met subsidies bij aan een duurzame
instandhouding van de gescheperde schaapskuddes voor
het beheer van de heidevelden, hun aantrekkelijke
beeldbepalende aanwezigheid in het Drentse landschap
en natuur- en cultuureducatie.

Het verhaal van de schaapskuddes in het Drentse landschap.
Denkend aan Drenthe zie ik schaapskuddes lopen over
oneindig uitgestrekte paarse velden. Daar getuigt het
overbekende liedje "op de grote stille heide, dwaalt de herder
eenzaam rond, met zijn wit gewolde kudde, trouw terzijde
gestaan door zijn hond" op treffende wijze van. Vroeger waren
de kuddes een functioneel onderdeel in de bedrijfsvoering van
het esdorpenlandschap, door de mest van de schapen konden
de graanakkers worden bemest. Zo kwamen de bewoners aån
hun broodnodige voedsel. Nu lopen de schapen op de hei om
de heideplanten vitaal en paars te houden, een
beheermaatregel voor deze voor Drenthe karakteristieke
natuur. Maar ook de toeristen genieten met volle teugen van dit
eeuwenoude schouwspel. De schaapskuddes en de
heidevelden zijn voor het toerisme in Drenthe daarmee
van grote betekenis. In het kader van tradities en gebruiken
wordt verwezen naar het 'Verhaal van Drenthe' en de
beschikbaarheid van incidentele projectsubsidies. Maar het
inkaderen daarvan in een geintegreerd beleid dat ook de
leefbaarheid van het platteland, de bevordering van het
toerisme, educatie en de problemen van krimp aanpakt,
ontbreekt. De onderlinge relatie tussen natuur- en
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landschapsbeheer, kleine musea en het in stand houden van
karakteristieke elementen en gebruiken, komt niet of
onvoldoende aan de orde in dit bredere kader. Hier ligt
nog een grote kans voor de provincie om integraal beleid te
realiseren. Het optimaliseren van het toeristisch potentieel van
Drenthe vraag! om zulk een geintegreerde aanpak.
Platvorm Groen Erfgoed.
Het is te hopen dat het platvorm Groen Erfgoed ervoor zorg zal
dragen dat het landschap en het bijbehorende 'materieel en
immaterieel erfgoed' meer aandacht krijgen. Voor de
ontwikkeling van de sector is het van belang dat
samenwerking, werving van vrijwilligers, fundraising en
belangenbehartiging meer aandacht krijgen. Een belangrijk
element daarbij is tevens bestuurlijke ondersteuning van
vrijwilligersorganisaties. Daarmee kan een sterk
fundament gelegd worden waarop vrijwilligers de kans krijgen
zich in te zetten voor het behoud van alles wat Drenthe
aantrekkelijk maakt. Heel veel mensen geven om Drenthe,
gebruik die kracht om onze provincie mooi en interessant te
houden.
Samenwerking.
Via de Stichting Behoud Drentse Schaapskudden en het
Provinciaal Overleg Schaapskuddes Drenthe hebben de
schaapskuddes inmiddels een goed platvorm met betrekking
tot overleg en kennisuitwisseling. Tevens wordt in
gezamenlijkheid de externe 'Markt' verder verkend. Hoe
kunnen we onze kwaliteiten en produkten beter in de markt
zetten. Het zou mooi zijn als de Provincie vanuit cultuur deze
gezamenlijke inspanning zou willen ondersteunen. Tevens zou
een structurele bijdrage aan de kuddes vanuit de sector cultuur
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In het platform groen erfgoed kan hier inderdaad
aandacht aan besteed worden. Daarnaast hebben wij oog
voor de vrijwilligers. De uitwerking hiervan volgt na
vaststelling van deze cultuurnota.

Wij subsidiëren de gescheperde schaapskuddes vanuit
de insteek natuur en landschap. Vanuit de culturele
invalshoek zijn er mogelijkheden voor projectsubsidies.
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uniek zijn in Nederland. Wij pleiten voor een duidelijke
ondersteunende rol van de Provincie.
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid een reactie te
geven op het Voorontwerp van de Cultuurnota 2017-2020.
Over het algemeen is het een goede nota, weliswaar ambitieus
voor het korte tijdsbestek van 3 tot 4 jaren. Wij onderschrijven
het belang voor Drenthe van deze Cultuurnota met dien
verstande dat wij een aantal opmerkingen hebben zoals hierna
aangegeven.
Algemeen
Het uiteindelijke belang voor Drenthe valt en staat met de
uitvoering. Wij gaan er van uit dat u op basis van de definitieve
geaccordeerde Cultuurnota een Projectenplan opstelt met
daarin opgenomen de aanpak met betrekking tot de uitvoering
van genoemde ambities in de nota.
2. De basis op orde:
2.2.1 (Kunsten).
Mede om verwarring te voorkomen met 3.3 (ook Kunsten), op
deze plaats voor podiumkunsten voorbeelden invoegen o.a.
theater, literatuur, dans, muziek.
2.1.1.1. Musea van provinciaal belang/ vernieuwing
Hunebedcentrum (en Uitbreiding Herinneringscentrum)
Wij willen de noodzaak benadrukken dat er voor het
Hunebedcentrum gezien de rol in de archeologie van Drenthe
genoeg financiële ruimte komt voor het moderniseren en
actualiseren qua vormgeving en inhoud van de presentaties.
2.1.1.2 Archieven/Netwerk
Wij zien de Drents Prehistorische Vereniging (DPV) ook als
partner in het netwerk. Verzoeke ons op te nemen bij de al
genoemde mogelijke partners.
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Voor kennisgeving aangenomen.

Voor de diverse deelprogramma’s worden
uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Dit nemen wij mee in de definitieve Cultuurnota.

Wij zullen in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma
van de Investeringsagenda ook nadrukkelijk aandacht
besteden aan de herinrichting van het Hunebedcentrum.

Wij begrijpen uw opmerkingen. Uiteraard maakt de DPV
deel uit van het Drentse erfgoednetwerk. De lijst van
genoemde mogelijke partners in dit netwerk is, zoals
aangegeven, niet volledig en dient slechts ter illustratie en
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Onze activiteiten passen geheel in hetgeen over Archeologie
o.a. in 2.1.2.3 is opgenomen. Met
onze vele activiteiten w.o. lezingen, meerdaagse studiereizen
en dagexcursies (ook voor niet leden toegankelijk),
nieuwsbrieven, website, verenigingstijdschrift "De Spieker"
richten wij ons op het in ruime zin overbrengen van kennis van
archeologie en prehistorie en de beleving van archeologisch
erfgoed. Ook subsidieert het Wetenschappelijk Fonds van de
DPV wetenschappelijk onderzoek naar de Drentse
voorgeschiedenis. Onze werkgroep amateurarcheologie doet
actief onderzoek naar de Drentse prehistorie. Voorts valt nog te
vermelden dat zowel de DPV als het Wetenschappelijk Fonds
de status culturele ANBI hebben.
2.1.2.3 Archeologie
Wij missen onder dit kopje in uw nota het betrekken van de
inzet/ rol van vrijwilligers c.q. amateur-archeologen die een
fundament zijn voor het kunnen uitvoeren van o.a.
archeologisch onderzoek, opgravingen, overbrengen van
kennis en zoals u het in de nota noemt, de beleving
van archeologisch erfgoed. Een goed voorbeeld hiervan is het
in 2011 begonnen onderzoek op een akker in NoordDrenthe die nu kan worden benoemd als 'een vuistbijlrijke
vindplaats op het Drents Plateau'.
Zonder de vele betrokken amateur-archeologen en anderen
zouden veel activiteiten w.o. dit onderzoek niet kunnen worden
uitgevoerd alleen al door de kosten die inzet van
beroepsmatige bureau 's met zich meebrengt. Dit onderzoek
werd mede door de DPV gefinancierd.
3. Verbinding en vernieuwing:
3.3 onder dit hoofdstuk staat ook een onderdeel Kunsten.

als voorbeeld van de breedheid van het veld.
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De provincie waardeert de inzet van vrijwilligers en
bewonersgroepen en realiseert zich de belangrijke
betekenis van hun inzet voor behoud, ontwikkeling en
kennisvermeerdering van het cultureel en landschappelijk
erfgoed. Wij brengen dit in deze nota op verschillende
plaatsen tot uiting.

Wij hebben de titel veranderd in: Kunsten:
maatschappelijke, economische en internationale
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9. Gemeente Hoogeveen

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

Globaal gelezen geeft twee keer Kunsten verwarring. Voorstel
'Kunsten' in de context van Verbinding en vernieuwing een
andere titel mee te geven, bijv. Kunsten voor een levendig
cultureel klimaat.
Allereerst willen wij de waardering uitspreken voor de
verschijning van de concept-cultuurnota en de gelegenheid die
u biedt om hierop te reageren. Wij maken daar graag gebruik
van.
1. Visie
Wij onderschrijven samen met u het belang van cultuur met
haar daar bijbehorende maatschappelijke en economische
waarde zoals u die onder 1.1. heeft beschreven. Wij zouden
graag zien dat u er aan toevoegt dat cultuur ook van grote
waarde is ten behoeve van het sociaal domein.

verbindingen.

Voor kennisgeving aangenomen.

In de passages die we in de inleiding wijden aan
jongeren, cultuur en leefbaarheid maken onderstrepen wij
de waarde van cultuur voor het sociale domein.

Dit zou vervolgens kunnen leiden tot een 4de hoofdthema
onder 1.2. namelijk; Cultuur levert een bijdrage aan de sociale
leefomgeving van Drenthe en is van invloed op het welzijn en
welbevinden van haar inwoners. In een deel van de nota grijpt
u immers regelmatig terug op begrippen als sociale cohesie,
meedoen, zelfvertrouwen en dergelijke.
In de Hoofdlijnen op een rij (pagina 5) vinden we het
Strategisch Narratief verwarrend ten opzichte van het verhaal
van Drenthe. In onze ogen is Het Verhaal van Drenthe (en de
verhalen die eronder zitten) leidend en is het vermarkten ervan
een afgeleid onderdeel.

31

Zoals in de nota staat aangegeven is het Strategisch
Narratief met name gericht op het aanbrengen van
samenhang en focus in de vermarkting van erfgoed. Het
Verhaal en het Geheugen van Drenthe zijn breder en
leggen het accent meer op de ontsluiting van historische
informatie. Zij zullen belangrijke bronnen vormen voor
zowel het opstellen van het narratief als voor de
uitwerking en implementatie in toeristische producten.
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We zijn het eens (pagina 7) met uw uitgangspunten om te
ondernemen, verbinden, participeren, inspireren en investeren.
Daarbij zou er wat ons betreft nog meer accent gelegd mogen
worden op ondernemerschap en innovatie. Juist van daaruit
ontstaan nieuwe verhalen en gezichten van Drenthe.

Deze rollen komen o.a. tot uiting in de programma’s
Podium Platteland, Creatieve Industrie in Noordelijke
cultuuragenda, en willen wij verder ontwikkelen.

2. Basis op orde
Erfgoed
Vanuit het Hoogeveens perspectief ten aanzien van musea
waarderen wij het dat kleine musea worden ondersteund via
consulenten en het Platform Drentse Musea. We pleiten er
voor dat u jaarlijks ook een ontwikkelbudget voor vernieuwende
aanpakken inricht voor de kleinere musea. Deze zou ingezet
kunnen worden om kleinere museale innovaties mogelijk te
maken.

Over de precieze inzet van de jaarlijkse subsidie aan het
Platform Drentse Musea gaan wij, na vaststelling van
deze Cultuurnota, in overleg met het bestuur van dit
Platform.

Ruimtelijk erfgoed
De kansen die er liggen voor Drenthe en Hoogeveen op het
gebied van erfgoedtoerisme worden volledig onderschreven.
Graag willen we met de provincie en andere partners werken
aan het traject ‘Erfgoedkansen voor Drenthe’ om samen
prioriteiten en kansen voor concrete projecten en
samenwerking in kaart te brengen.

Dit verwelkomen wij, wij zullen met plezier verder met
elkaar hieraan werken.

Archeologie
De verkenning door de provincie of de actualisatie, het beheer
en het digitaal toegankelijk maken/houden van de
gemeentelijke archeologische waardenkaarten gezamenlijk kan
worden gedaan is een interessant uitgangspunt. Hoogeveen

Dank voor uw reactie. Wij betrekken u bij dit initiatief.
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heeft niet alleen een bronnenkaart, een waarden- en
verwachtingskaart, maar ook een beleidskaart. De beleidskaart
is voor Hoogeveen leidend, de waardenkaart was/is slechts
een “tussenproduct”, deze systemen koppelen is dan ook nog
een hele uitdaging.
Monumentenzorg
Bij dit onderdeel (blz. 15,16,17) wordt de terminologie al dan
niet bewust door elkaar gebruikt: monumenten,
beeldbepalende panden, monumentale panden, karakteristiek
bezit en objecten.
Niet duidelijk is waarop ingezet wordt bij de ondersteuning (blz.
24). Is dit alleen op monumenten. Als dit zo is dan zou dit geen
recht doen aan het overige karakteristieke bezit.

Dit nemen wij mee in de definitieve versie van de
Cultuurnota.

Immaterieel Erfgoed
Wellicht dat u aan dit onderdeel zou kunnen toevoegen dat
verhalen van Drenten belangrijk zijn en dat die tegenwoordig
bijvoorbeeld via moderne media geregistreerd en opgeslagen
kunnen worden. Zo kunnen zij wellicht ook onderdeel worden
van het gehele verhaal van Drenthe.
We missen De Trommelslager als nationaal immaterieel
cultureel erfgoed. Graag zien wij die opgenomen in uw nota.

De in de cultuurnota genoemde voorbeelden van tradities
zijn niet bedoeld als een uitputtende lijst. In de toelichting
bij dit onderwerp vindt u wel alle tradities die op dit
moment op de nationale inventaris immaterieel cultureel
erfgoed staan, waaronder de tamboer in Hoogeveen.

Kunsten
Ons is podiumkunsten onduidelijk of er nog ruimte is voor
nieuwe initiatieven. U kiest ervoor om een aantal organisaties 4
jaar te steunen maar geeft niet aan of er nog ontwikkelruimte
voor nieuwe initiatieven is. Wij pleiten ervoor om die ruimte wel
te creëren.

Die ruimte wordt beschreven in Deel III, mits wij hiervoor
aanvullende middelen ter beschikking kunnen stellen via
de Voorjaarsnota.
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Daarnaast beschrijven wij in het hoofdstuk
instrumentarium een uitvoeringsregeling waarbinnen
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Cultuurparticipatie
We pleiten ervoor dat u meer het accent legt op de
ontwikkeling van onder op. Het lokale (de inwoners, de
jongeren in het onderwijs) zou veel meer moeten bepalen wat
de gewenste inhoud van cultuurparticipatie is. Zet in op het
creëren van ruimte voor experimenten.

subsidies kunnen worden aangevraagd voor
projectmatige ondersteuning van podiumkunsten.
Deze werkwijze stellen wij o.a. voor in Podium Platteland.

Bibliotheken
U zou dit onderdeel wellicht aan kunnen vullen met de steeds
grotere rol die bibliotheken kunnen spelen in het sociale
domein. Door het meer en meer verdwijnen van de klassieke
bibliotheek als uitleenpunt ontstaat ruimte om meer van
betekenis te zijn op terrein van ontmoeting, participatie en
activering. Daarvoor is tevens nodig dat bibliotheken
gestimuleerd moeten worden om verbindingen aan te gaan met
andere werkvelden
Media
Ons pleidooi is dat u in het voorgestane onderzoek meeneemt
op welke wijze nieuwe media een rol kunnen vervullen in de
regionale informatie en nieuwsvoorziening. Juist de digitale
wereld neemt een steeds grotere vlucht en wordt steeds meer
door Drenten gebruikt.

Dit nemen wij mee in de toelichting bij de definitieve
versie van de Cultuurnota.

3. Verbinding en vernieuwing
U noemt de verbinding en de vernieuwing als leidende
principes. Wat ons betreft geeft u die vernieuwing,
experimenteren en interactie nog meer ruimte. En zet u sterk in
op het ontwikkelen van verbinding tussen verschillende

In Deel III zetten wij hier extra op in, mits hiervoor extra
middelen ter beschikking komen (voorstel Voorjaarsnota).
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Het onderzoek dat wij door de RuG laten uitvoeren gaat
over het brede spectrum van regionale media. Ook het
aanbod van digitale nieuwsplatformen wordt
geïnventariseerd.
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gebieden als cultuur, sociaal en ondernemen. Er mag wel een
tandje bij.

10. Gemeente Noordenveld

3.3 Kunsten
Onder het podium platteland zouden we de inzet op creative
communities graag wat concreter uitgewerkt zien. We
onderschrijven uw uitgangspunten voor de creatieve industrie,
het steunen van nieuwe samenwerkingen, innovatie en
crossovers.

Concrete uitwerking vindt plaats in een
uitvoeringsprogramma en in interactie met het veld.

We missen de expliciete aandacht voor popcultuur. Popcultuur
in de brede zin van het woord. Denk hierbij aan muziek, video,
gaming, vlogs, animécon, cosplay, video-arts en dergelijke.
Popcultuur heeft en geeft grote kansen om jongeren in en aan
Drenthe te binden. Popcultuur heeft grote economische waarde
en verlevendigt in veel opzichten de omgeving. Ze biedt
jongeren ongekende creatieve mogelijkheden en bewerkstelligt
zelfvertrouwen. In onze optiek zou het een goede inzet van de
provincie zijn om de komende 4 jaar de ontwikkeling van
initiatieven op het gebied van popcultuur juist op plaatselijk
niveau te stimuleren en mogelijk te maken voor en door
Drentse jongeren.

Wij geven opdrachten in die zin aan K&C Drenthe, ook in
de komende vier jaar.

We wensen u veel succes met het verwerken van alle reacties
op uw conceptnota en zien uit naar de definitieve vaststelling
ervan.

Voor kennisgeving aangenomen.

In afwachting van de definitieve versie van “De verbeelding van
Drenthe”.
Graag vragen wij uw aandacht voor onze reactie op de
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Daarnaast hebben wij binnen de Uitvoeringsregeling
subsidie beschikbaar voor initiatieven en projecten op het
gebied van talentontwikkeling, cultuurparticipatie,
professionele podiumkunsten en evenementen/festivals.
Wij maken daarin bewust geen onderscheid tussen de
verschillende muziekdisciplines om aan te geven dat we
alle muziekstijlen stimuleren mits passend binnen onze
doelstellingen.

Voor kennisgeving aangenomen.
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voorontwerp-cultuurnota 2017 – 2020 van de Provincie
Drenthe. Dit naar aanleiding van uw verzoek in uw brief van 18
februari jl. Wij hopen dat u onze reactie kunt verwerken in de
definitieve cultuurnota.
Wij willen om te beginnen vaststellen dat we ons in grote lijnen
kunnen vinden in de inhoud van de nota. Wij zijn blij dat u
cultuur kenmerkt als een kerntaak van de provincie en dat u
oog heeft voor de waarde van cultuur in zichzelf en om
zichzelf. Juist door deze erkenning krijgt cultuur ruimte om ook
maatschappelijk, toeristisch en economisch waardevol te zijn.
Cultuur en economie
Cultuur is belangrijk voor het toerisme en de economie van
Drenthe. Goede culturele voorzieningen die een breed aanbod
vertegenwoordigen, inclusief slecht weer voorzieningen, zijn
van belang om Drenthe aantrekkelijk te houden voor toeristen,
maar ook voor bedrijven en mensen die zich hier willen
vestigen. Dat geldt natuurlijk ook voor Noordenveld. Onze
lokale economie is gebaat bij cultuur. Samenwerking tussen de
lokale aanbieders en marketing Drenthe in het vermarkten van
cultuur, onder meer van het erfgoed is belangrijk. Wij zijn
geïnteresseerd in de uitwerking van uw gedachten over een
strategisch narratief.
Veenhuizen en Koloniën van Weldadigheid: levend erfgoed
Wij constateren dat in deze nota “De verbeelding van Drenthe”
veel ruimte is gemaakt voor erfgoed en cultuurhistorie. Elke
gemeente in Drenthe heeft daarin iets te verbeelden en dat is
voor onze gemeente natuurlijk niet anders. Het geheel is echter
meer dan de som van de delen. Dat geldt zeker ook voor uw
inzet op het UNESCO dossier in brede zin.
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De vermarkting van cultuur en erfgoed heeft uw
belangstelling; de vraag naar een Strategisch narratief is
juist ook door de Drentse gemeenten gesteld en u zult
uiteraard bij de ontwikkeling daarvan betrokken worden.

Uw reactie zal leiden tot een tekstaanpassing in de
Cultuurnota (pagina 15).
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U bent van oordeel dat de Koloniën van Weldadigheid
specifieke aandacht en doorontwikkeling verdienen.
Vanzelfsprekend ondersteunen wij dat. De Koloniën van
Weldadigheid zijn “levend erfgoed” waarin behoud door
ontwikkeling van fundamenteel belang is. We willen in dit
verband ook onze waardering uitspreken voor uw
ondersteuning van de Collectie Veenhuizen.
Wij zijn bijzonder verheugd over uw grote inzet op het proces
om de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van
UNESCO te krijgen en wij zijn dan ook blij met de extra impuls
die beide musea in dit gebied krijgen. U geeft aan dat u het
Gevangenismuseum in Veenhuizen zult ondersteunen om,
naast het verhaal van misdaad en straf, veel sterker dan tot
nog toe het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid en
dan met name het verhaal van de onvrije koloniën vertellen.
Wij wijzen in dit verband graag op de onlangs verschenen
beleidsvisie van het Nationaal Gevangenismuseum waarin juist
de thema’s verpaupering en heropvoeding in de strafkolonie en
criminaliteit en straf in het actuele justitiële systeem aan elkaar
verbonden worden. Wij willen daarbij pleiten voor het maken
van ruimte in uw nota voor de plannen van het
Gevangenismuseum en dus ook voor de herbouw van de
vierde vleugel.
Museumbeleid
In uw nota geeft u aan dat u de kleinere musea wilt gaan
ondersteunen. U bent voornemens om een museumconsulent
aan te stellen en om ook de werkzaamheden van het Platform
Drentse Musea te versterken. U noemt in dat verband de
website museaindrenthe.nl. Wij willen ook aandacht vragen
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Over de precieze inzet van de jaarlijkse subsidie aan het
Platform Drentse Musea gaan wij, na vaststelling van
deze Cultuurnota, in overleg met het bestuur van dit
Platform.
Het Drents Archief heeft, in opdracht van het Platform, de
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voor praktische en doelgerichte ondersteuning van de kleinere
musea.
Daarnaast zou het goed zijn om de verbinding tussen het
Drents Archief en de musea te benoemen.
Immers in het archief liggen de bronnen van de Drentse
geschiedenis. Het Drents Archief maakt ze toegankelijk, de
musea kunnen ze ook tonen. In dit verband willen we graag
wijzen op de depots waarin vele voorwerpen liggen die nooit
getoond worden. Het zou mooi zijn wanneer ook de kleinere
musea hiermee kunnen pronken en er een overkoepelend plan
wordt gemaakt om dit mogelijk te maken. Nu zijn er vaak
allerhande praktische bezwaren (veiligheid, vervoer,
verzekering) en die zijn op te lossen. De Verbeelding van
Drenthe kan dat in de Pronkkamers van Drenthe getoond
worden. Ondersteuning bij het vertellen van het verhaal door
het Drents Archief en door de museumconsulent is daarin
onontbeerlijk. Zij hebben naar onze mening een taak hierin.
Havezate Mensinge
In relatie hiermee willen we Havezate Mensinge noemen. In
Drenthe zijn er niet veel landhuizen die een museumfunctie
hebben en die nog algemeen toegankelijk zijn. Dat is jammer.
Hier ligt een mooie geschiedenis die provinciaal (bijvoorbeeld
met Havezate Overcinge) en regionaal (bijvoorbeeld met
Landgoed Nienoord, de verhouding tussen stad en platteland /
stad en ommeland, de plaats in de oude verdedigingswerken
van noordoost Nederland), verbonden kan worden.
Wat ons betreft behoort ook Landgoed en Havezate Mensinge
tot de basisinfrastructuur van Drenthe.
Wij wijzen op hetgeen u aangeeft op bladzijde 14 van uw nota:
het geven van specifieke aandacht aan landgoederen: de

afgelopen vier jaar de website museaindrenthe.nl opgezet
en onderhouden.
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De landgoederen in Drenthe zijn in ruimtelijke zin van
groot provinciaal belang: zij zijn opgenomen in de
Omgevingsvisie en het Cultuurhistorisch Kompas. In de
uitwerking en uitvoering van het thema landgoederen
kunnen allerlei relevante aspecten betrokken worden, en
dus ook het verhaal, de ontsluiting en de bewoners.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

ruimtelijke aspecten als die van hun bewoners en de
maatschappelijke context. Bescherming en ontsluiting van een
landgoed doe je ook door het Verhaal te vertellen en dat
beperkt zich niet alleen tot het ruimtelijke. Immers, stedenbouw
en landschap zijn bijna altijd dienstbaar geweest aan de
behoeften van een samenleving en zelden andersom.
Ruimtelijk erfgoed
Met waardering hebben wij kennis genomen van uw inzet voor
het ruimtelijk erfgoed. Daarbij kunnen we ons goed vinden in
de blijvende samenwerking die u met de gemeenten voorstaat.
Verder willen we opmerken ons goed te herkennen in de
keuze voor de thema’s die u in de komende periode speciale
aandacht wilt geven op het vlak van ‘cultuurhistorie en
archeologie’. Wij onderschrijven daarbij graag uw voornemen
om het Steunpunt Erfgoed Drenthe opnieuw vorm te geven en
zijn geïnteresseerd in de wijze waarop u hier verder inhoud aan
zult geven.
P16 informatievoorziening voor eigenaren van karakteristiek
bezit
Wij zijn verheugd te lezen dat u ook nadrukkelijk gaat inzetten
op de beeldbepalende objecten (het karakteristieke bezit). Het
behoud van de wettelijk beschermde monumenten is in
algemene zin goed geborgd. Maar de beeldbepalende
voorraad die zeker even belangrijk is voor het zo
gewaardeerde historische beeld, staat erg onder druk. De
uitdaging om die voorraad in stand te houden is zeer groot. Wij
zijn daarom heel benieuwd naar de wijze waarop de
informatievoorziening waar u op pagina 16 over spreekt, zal
worden opgepakt. In dat verband willen we ook benadrukken
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Dank voor uw reactie. Wij nemen deze met waardering
voor kennisgeving aan.

Dank voor uw waardering. Wij zetten ook in op de
beeldbepalende voorraad.
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dat het belangrijk is dat uw ambitie op het vlak van duurzame
monumentenzorg een uitwerking krijgt naar de beeldbepalende
voorraad.
Bibliotheekbeleid
In uw nota geeft u ten aanzien van het bibliotheekbeleid aan
dat u het belangrijk vindt dat het voorzieningenniveau op peil
blijft. U hecht aan een gemeentelijk functie en spreidingsplan.
In de afgelopen periode van ons gemeentelijk bibliotheekbeleid
hebben wij reeds ingezet op een spreiding van onze
bibliotheekvestigingen. Het Drents spreidingsplan van de
gezamenlijke Drentse bibliotheken is er uit afgeleid. U heeft
ervoor gekozen om de subsidiëring van Biblionet gedeeltelijk
anders in te zetten. Er is daardoor minder geld beschikbaar
voor de ondersteuning van de backoffice van onze bibliotheek.
De herverdeling van de provinciale subsidie betekent voor
gemeente Noordenveld een lastenverzwaring en vormt
daarmee een knelpunt. De omslag van het bibliotheekwerk
richting sociaal domein vraagt juist om extra investeringen en
meer lokale ontmoetings-mogelijkheden.
Wij hopen dat u oog heeft voor de mogelijke gevolgen van uw
beleid en voor de functie die de bibliotheek heeft voor wat
betreft de leefbaarheid op het platteland. Wij hopen dat de
keuzes die Noordenveld heeft gemaakt inzake de spreiding,
niet verder onder druk komen te staan. Hierin ervaren we een
gedeelde gemeentelijke en provinciale verantwoordelijkheid en
daarover willen wij graag met u in gesprek.
Podium en Landschap
In uw plannen over Podium Platteland spreekt u een aantal
voornemens uit. Wij kijken uit naar een vruchtbare
samenwerking in deze. Cultuurparticipatie is hierin belangrijk

40

Gemeenten zijn per 2015 wettelijk verantwoordelijk voor
de instandhouding van een voor iedereen toegankelijke
lokale bibliotheekvoorziening met vijf functies. De
provinciale wettelijke taken zijn per 2015 specifiek het
leenverkeer en het ontwikkelen van innovatieve
concepten voor de fysieke bibliotheken. Over een
autonome inzet van provinciale middelen voor het op peil
houden van het voorzieningenniveau willen wij een
afweging maken op basis van een actueel functie- en
spreidingsplan van de gezamenlijke verantwoordelijke
Drentse gemeenten. Wij zijn daarover met u en de VDG
in gesprek.

Wij geven K&C Drenthe opdracht om Oktobermaand
Kindermaand en Culturele Mobiliteit uit te voeren.
In veel programma’s en concrete projecten vindt
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en natuurlijk onderschrijven we dat. Het is ook van belang dat
naast nieuwe initiatieven, bestaande en succesvolle
onderdelen, zoals Oktobermaand Kindermaand en Culturele
Mobiliteit binnen de cultuureducatie, ondersteunt blijven.
Wanneer het gaat om cultuur en landschap zouden de drie
natuur beherende partijen (Vereniging Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, het Drents Landschap) wat meer in positie
kunnen worden gebracht. Immers het landschap is ook een
belangrijke cultuurdrager in Drenthe.
Taol
U schaart de Drentse taal onder immaterieel erfgoed. We
gebruiken taal om te spreken, luisteren, lezen en schrijven. Zo
maken we onze wensen kenbaar, vertellen, vragen we iets of
uiten onze gevoelens. Dat is voor wat betreft het Drents niet
veel anders. Het is in onze beleving meer dan immaterieel
erfgoed dat al snel de verdenking op zich laadt dat het iets is
dat, waardevol, maar toch al voorbij gegaan is. Dit zal niet
voldoende zijn om het Drents als levende taal in stand te
houden.
Culturele allianties
In het kader van het Drents cultuurbeleid 2017 – 2020 hebben
we in december 2015 (Drentse gemeenten en provincie
Drenthe) een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld waarin
vastgesteld is dat er ruimte is om gezamenlijke ambities voor
de komende jaren te formuleren, in de vorm van culturele
allianties met een brede insteek.
We kijken uit naar de uitwerking hiervan en gaan uit van
gedeelde kansen, inzet en opbrengsten.
Met de concept Cultuurnota 2017-2020 'De verbeelding van
Drenthe' laat de provincie zien wat we in Drenthe in huis

intensieve samenwerking plaats met deze organisaties.
Deze worden overigens structureel vanuit een ander
beleidsveld gesubsidieerd.
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Zoals u ongetwijfeld weet, subsidiëren wij al jaar en dag
het Huus van de Taol om het Drents levend en levendig
te houden. Daar worden, mede op ons verzoek, ook
allerlei moderne media en verschillende kunstvormen bij
betrokken.
In 2015 zijn wij begonnen met een nieuw vierjarig project
ter bevordering van het Drents en Duits. Zie ook de
toelichting bij de Cultuurnota.

Wij gaan hier samen met de gemeenten afspraken over
maken.

Voor kennisgeving aangenomen.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie
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hebben. De provincie toont lef door aspecten van de cultuur in
Drenthe in te zetten voor verbinding en vernieuwing. We
vinden het een mooie ontwikkeling dat de provincie in deze
Cultuurnota groot denkt en de samenwerking met de provincies
Friesland en Groningen aangrijpt om al het mooie wat er in
Drenthe is, te laten zien (experimenteerregio). Ook het
internationale aspect: 'de wereld naar Drenthe halen en
Drenthe in de wereld zetten getuigt van een brede visie op wat
cultuur zou kunnen bewerkstelligen. Wij zien dan ook diverse
aanknopingspunten voor onze voorbereidingen voor Tynaarlo
culturele gemeente 2017-2018.
Wij juichen de ambities toe en vinden de toon van de conceptcultuurnota positief. Toch vinden wij dat de conceptnota op een
aantal punten algemeen en vrijblijvend is geformuleerd en
vragen oproept waardoor de nota aan kracht inboet. Deze
vragen hebben wij hieronder puntsgewijs op een rij gezet.
Kunst en cultuur
Bij punt 2.2.3 wordt aangegeven dat er een nieuw aanbod voor
cultuuronderwiis en amateurkunsten moet worden ontwikkeld.
Wat is nieuw tov het vorig aanbod van K&C? Waar moet het
nieuwe cultuuronderwijs op gericht zijn?

Hiermee bedoelen wij: in samenspraak tussen
gemeentelijke kunstencentra en K&C, en inspelend op
een veranderde markt.
Het cultuuronderwijs is gericht op verbreding en
verdieping en versterking van de kwaliteit.

Erfgoed
Vermarkten van Drents erfgoed: een strategisch narratief (P.23
3.2.2)
Strategisch narratief is een niet voor zich(zelf) sprekende
aanduiding, maar heeft (altijd) uitleg nodig, zeker voor nietingewijden. Wij doen de suggestie om deze term niet te blijven

De term Strategisch Narratief is een werktitel, en bekend
in het veld van erfgoedtoerisme. Bij de ontwikkeling naar
dat narratief zal nader uitgewerkt worden welke vorm,
inhoud en grootte dit krijgt. De term Verhaal van Drenthe
gebruiken wij al en staat beschreven in de nota. Ter
verduidelijking: het Strategisch Narratief is met name
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hanteren, maar te te kiezen voor 'het verhaal van Drenthe'. ls
het strategisch narratief in enkelvoud of in rneervoud? Gaat het
om één verhaal van Drenthe of om meerdere verhalen?

gericht op het aanbrengen van samenhang en focus in de
vermarkting van erfgoed. Het Verhaal en het Geheugen
van Drenthe zijn breder en leggen het accent meer op de
ontsluiting van historische informatie. Zij zullen belangrijke
bronnen vormen voor zowel het opstellen van het
narratief als voor de uitwerking en implementatie in
toeristische producten.
Wij nodigen u uit om daar met ons over na te denken.
Bijvoorbeeld in het traject van Erfgoedkansen voor
Drenthe.

Archeologie
A-Beleving en benutting (P. 15 2.1.2.3)
Archeologisch erfgoed benutten is weinig concreet
geformuleerd. Archeologisch erfgoed zit grotendeels onder de
grond. Waar wordt concreet aan gedacht?
B-Kennisontsluiting (P. I5 2.1.2.3)
Wij zouden graag meewerken aan een systeem waarmee de
Drentse archeologische (en cultuurhistorische) kaarten digitaal
ontsloten worden en waarop de burger/initiatiefnemer op
adres/postcode niveau informatie kan zoeken.
Monumentenzorg
Steunfunctie monumentenzorg (P. 16 2.1.2.3)
Het Steunpunt heeft in 2015 al een nieuwe invulling gekregen.
Wordt het in 2017 weer opnieuw vormgegeven? En wat is dan
de beoogde verandering?
Ruimtelijk erfgoed (P.13 2.1.2)
Hoe ziet de provincie de rol van het Steunpunt in het traject
Erfgoedkansen voor Drenthe? Heeft het Steunpunt daarnaast
ook een rol bij de benodigde veranderingen voor de invoering
van de Omgevingswet? Het oprichten van een Platform Groen
erfgoed (P. 14) vinden wij een goed initiatief. ls of wordt dit een
structureel onderdeel van het Steunpunt?
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Wij betrekken u bij dit initiatief.

De inhoudelijke uitvoering van onze beleidsdoelen door
het Steunpunt is de gehele cultuurperiode 2013-2016
dezelfde gebleven. De organisatie ervan is vanaf 2015
echter gewijzigd. Deze wijziging betrof een tijdelijke
constructie bij Het Drents Landschap. In het kader van de
nota werken we i.s.m. de Drentse gemeenten de nieuwe
organisatievorm en invulling van het Steunpunt uit.
Wij danken u voor het delen van uw zorg. Wij houden
hiermee rekening bij de uitwerking van deze nota.
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Programma Duurzame Monumenten zorg (P.24 3.2.6.)
We willen hier meegeven dat voorkomen moet worden dat de
eigenaar van een monument op het verkeerde been wordt
gezet. Het duurzaam maken van een Monument is immers
beperkt. De focus moet hier liggen op maatregelen die met
respect voor het monument kunnen worden gerealiseerd
waarbij maatwerk aan de orde is.
Graag iets zorgvuldiger formuleren, opdat deze tekst geen
excuus voor monumenteneigenaren wordt ("de provincie wil
het"), om hun monument vol te spijkeren met isolatiematten
van de bouwmarkt of voor het plaatsen van kunststof kozijnen
met dubbelglas. Er is niet direct een causaal verband tussen
besparen en langdurig goed onderhoud. Bovendien is goed
een subjectief begrip. De financiële besparing kan inderdaad
ten goede komen aan de instandhouding of ingezet worden ten
gunste van het overige onderhoud, maar de eigenaar kan ook
andere keuzes maken.
Archieven (P.11 en 12 2.1.1.2)
Het E-depot wordt niet aangehaald. ls hier een reden voor?
Hoe ziet de provincie de samenwerking tussen de noordelijke
RHC's en de coördinerende rol van het Drents archief voor de
gemeentes? En heeft de provincie hierin zelf ook een rol?

Tot slot willen wij nog ingaan op een algemeen punt dat in het
gehele document meermaals aan de orde komt. De provincie
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De Cultuurnota focust op de culturele ambitie met
archieven als historische bronnen, gericht op
publieksbereik. Het wettelijke archiefbeheer is de
bevoegdheid van de door het college aangestelde
archivaris en die wordt niet door een cultuurnota of
cultuurperiode aangestuurd of beperkt. In dat kader is een
e-depot voor provinciale archiefbescheiden nog niet aan
de orde geweest.
De komende tijd zal in breder verband hiervoor een
passende invulling worden gezocht, in samenwerking met
andere overheden en het Drents Archief.
In een alliantie met de gemeente gaan we hier afspraken
over maken.

Organisatie
Contactpersoon

12. Gezamenlijke reactie
Drents Archief,
Hunebedcentrum,
Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Het
Gevangenismuseum

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

wil samenwerken met de gemeenten, de samenwerking
aangaan en bevorderen, en de gemeenten ondersteunen. Het
is helder dat de nota geen ruimte biedt voor uitgebreide
toezeggingen, maar het zou mooi zijn wanneer de provincie
aangeeft hoe zij denkt vorm te geven aan deze samenwerking.
Van belang is dat gemeenten tijdig op de hoogte zijn van
plannen en ontwikkelingen en dat duidelijk is welke taken en
rollen de provincie voor zichzelf ziet. Verder willen we nog
opmerken dat wij graag een concrete(re) uitwerking
zien in de vorm van een uitwerkingsagenda die vergelijkbaar is
met de eerdere Culturele Allianties.
Met veel genoegen hebben wij kennis genomen van de
inspraakversie van uw cultuurnota voor de komende jaren. Als
initiatiefnemers van de u bekende Erfgoedofferte Drenthe riep
het lezen van uw cultuurnota duidelijke gevoelens van
herkenning én erkenning bij ons op. Wij willen u en uw
medewerkers complimenteren met deze compacte en heldere
beleidsvisie.

Wij hebben aangegeven dat wij Museum De Buitenplaats
met een vast bedrag van € 100.000 per jaar willen
subsidiëren. Graag zouden wij zien dat de gemeente
Tynaarlo dit museum ook met een substantieel structureel
bedrag blijft subsidiëren.

Uw onderliggende visie is dat erfgoed een sterke bijdrage kan
leveren aan het imago en de marketing van Drenthe. Wij
pleiten ook voor een scherpe positionering van Drenthe op
basis van de kernverhalen. Dit zet Drenthe op de kaart als
erfgoedprovincie bij uitstek. Wij zien daar voor Marketing
Drenthe een duidelijke rol en willen de samenwerking met deze
organisatie graag versterken. Zodoende zijn wij als
erfgoedinstellingen in staat nog meer bij te dragen aan de
Drentse economie.

Voor kennisgeving aangenomen.

Verder maken wij uit uw cultuurnota op, dat u inzet op een

Voor kennisgeving aangenomen.
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Dank voor uw complimenten.
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stevige provinciale basisinfrastructuur voor musea en
archieven. U toont bereidheid meerjarig te investeren in de
exploitatie en de vernieuwing van de erfgoedinstellingen. Dat is
goed nieuws, temeer daar u aangeeft dat te willen doen op
basis van heldere regels. Wij interpreteren dat als een
voornemen tot minder regelgeving en dus verlaging van de
administratieve druk. Uiteraard willen wij vanuit good
governance op een juiste wijze onze prestaties verantwoorden,
dat spreekt voor zich.
Bijzondere aandacht verdient erfgoededucatie: in onze
erfgoedofferte maken wij ons sterk voor het voortzetten van het
programma Culturele Mobiliteit. Dat is een groot succes en
erfgoed draagt specifiek bij aan de bewustwording van
leerlingen voor hun eigen omgeving en regionale identiteit. Ook
blijven wij inzetten op de verdere uitbouw van de
provinciebrede initiatieven Oktobermaand Kindermaand en
Gekleurd Grijs.

Wij ondersteunen K&C voor de uitvoering van Culturele
Mobiliteit, Oktobermaand Kindermaand en Gekleurd Grijs.

Gezien het compacte karakter van uw cultuurnota begrijpen wij
goed, dat niet alle invalshoeken aan bod kunnen komen. Toch
wijzen wij u graag op een aantal speerpunten uit onze
erfgoedofferte die voor de erfgoedsector als geheel van groot
belang zijn. Allereerst actieve ondersteuning vanuit de Drentse
overheden om toegang te krijgen tot Europese regelingen.
Daarnaast het gericht stimuleren van de mobiliteit in de
cultuursector en de uitwisseling van faciliteiten, kennis en
ervaring.

Het stimuleren van de (arbeids)mobiliteit in de
cultuursector achten wij in eerste instantie een zaak voor
de sector zelf, die wij mogelijk kunnen faciliteren.

Graag gaan wij met u in gesprek over de verdere uitwerking

Na vaststelling van de cultuurnota wordt een ambtelijk
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van uw cultuurnota in relatie tot onze (bijgesloten)
erfgoedofferte.

gesprek gepland.

Met veel genoegen hebben wij de inspraakversie van uw
cultuurnota voor de komende jaren gelezen. Wij lezen daarin
uw erkenning van onze ambities als Regionaal Historisch
Centrum in het bevorderen van de geschiedschrijving van
Drenthe en het vertellen van het Verhaal van Drenthe.

Voor kennisgeving aangenomen.

Doel
Het Drents Archief heeft een helder doel, namelijk: erfgoed
dichterbij de mensen brengen. Binnen en buiten de muren van
het moderne bezoekerscentrum in Assen willen wij mensen
met andere ogen naar hun omgeving laten kijken en leveren
we een bijdrage aan hun maatschappelijke betrokkenheid.
Vanuit die opdracht werken onze gemotiveerde medewerkers
elke dag samen om indivuele gebruikers, groepen en
organisaties van dienst te zijn.
De opdracht om zo veel mogelijk publiek te bereiken komt
voort uit de Archiefwet. Dat is de basis voor het handelen van
het Drents Archief. Eind 2015 hebben we onze ambities voor
de komende jaren vastgelegd in onze Strategische Visie 20172020: I + E = DNA.
De wettelijke archieftaken (de Informatie-functie) zijn
onlosmakelijk verbonden met de cultuurdoelen (de Erfgoedfunctie). In uw cultuurnota komen natuurlijk alleen de
erfgoedtaken aan de orde. Graag maken wij van de
gelegenheid gebruik om onze reactie te geven.
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Voor kennisgeving aangenomen.

Provincies hebben sinds 2013 als wettelijke taak de
eigen, historische, openbare archiefbescheiden in goede
geordende staat te beheren en toegankelijk te maken in
een daartoe aangewezen archiefbewaarplaats, zodat
anderen daarin onderzoek kunnen doen. Dit wettelijke
archiefbeheer is de bevoegdheid van de door het college
aangestelde archivaris en die wordt niet door een
cultuurnota of cultuurperiode aangestuurd of beperkt. De
cultuurnota focust op de culturele ambitie met archieven
als historische bronnen, gericht op publieksbereik.
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Vraag
In uw cultuurnota vraagt u het Drents Archief het Drentse
erfgoedveld als netwerk verder uit te bouwen en te coördineren
om zo de aanwezige kennis te verenigen en de
geschiedschrijving van Drenthe te stimuleren. Daarnaast ziet u
een belangrijke rol weggelegd voor het Drents Archief in de
projecten Geheugen van Drenthe, Verhaal van Drenthe en het
Strategisch Narratief.
Digitale strategie
Het Drents Archief is de verbindende schakel in het
toegankelijk maken van cultuurhistorische informatie in en over
Drenthe. Komend voorjaar wordt in opdracht van de Provincie
Drenthe het Geheugen van Drenthe opgeleverd. Dit digitaal
knooppunt is in staat cultuurhistorische informatie te vergaren
uit alle relevante databases ter wereld. De vernieuwde digitale
Drentse Encyclopedie is de eerste geheugensteun voor een
breed publiek. Verder bieden Locatiedossiers de kans om
beschikbare informatiebronnen over historische toplocaties in
de provincie te bundelen. Door slimme verbindingen tussen
collecties te leggen kunnen gebruikers ieder object in een veel
rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. Dat zijn
niet alleen consumenten, maar ook ondernemers in de sector
recreatie en toerisme.
Wij voorzien de urgentie van het veiligstellen van kwetsbare
collecties van instellingen als het Huus van de Taol en de
Drentse musea. Door digitalisering kunnen we belangrijke
historische informatie toegankelijk maken voor alle Drenten en
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Voor kennisgeving aangenomen.

In een alliantie kunnen we hier mogelijk afspraken over
maken. Wij continueren in 2017-2020 de basale
ondersteuning aan de Drentse Historische Vereniging.
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belangstellenden daarbuiten.
Voor de doorontwikkeling van het Geheugen van Drenthe
werkt het Drents Archief een digitale strategie uit, in
samenwerking met relevante partners in en buiten Drenthe.
Historische verenigingen vragen ons hen te helpen bij het
toegankelijk maken van hun collecties. Voor de kleinere musea
heeft het Drents Archief al zo’n digitaal collectiebeheersysteem
gebouwd. Het ligt voor de hand dit systeem in te zetten en
samen met de historische verenigingen toe te spitsen op hun
specifieke behoeften. We vinden zo’n aanbod een belangrijke
stap in het coördineren van de historische bedrijvigheid in deze
provincie.

Verhaal van Drenthe
Alleen met een stevig (digitaal) Geheugen van Drenthe kunnen
de talloze verhalen over Drenthe verteld worden. Dat gebeurt
vooral door vele vrijwilligers in en buiten organisaties als
historische verenigingen. Het is de kunst om deze burgers met
de professionals te verbinden en praktisch te ondersteunen,
zodat het Verhaal van Drenthe nog beter toegankelijk en
verteld wordt. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan
de vermarkting van Drents erfgoed door middel van een
Strategisch Narratief.
Er wordt dikwijls naar het Drents Archief gekeken om de rol
van verbindende factor in de Drentse erfgoedsector structureel
op te pakken. Het is logisch dat het Drents Archief in 2016 het
voortouw neemt in de uitwerking van deze netwerkfunctie in de
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Voor kennisgeving aangenomen.
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vorm van een erfgoedconsulent. Uiteraard gebeurt dat in
samenspraak met alle betrokken organisaties binnen de
erfgoedsector in Drenthe.
Kolonën van Weldadigheid
De komende periode zetten wij ons extra in voor de Koloniën
van Weldadigheid. Als beheerder van de archieven van de
Maatschappij van Weldadigheid en Veenhuizen maken wij
werk van het digitaliseren en toegankelijk maken van
archiefbronnen. Zo kunnen talloze nazaten van kolonisten en
paupers gemobiliseerd worden voor het nominatieproces. Als
projectleider van het project Eén geschiedenis, vijf verhalen
werkt het Drents Archief samen met Gevangenismuseum,
Maatschappij van Weldadigheid, Vereniging Ommerschans en
Kempens Landschap in het realiseren van een optimale en
uitdagende publieksontsluiting in vier bezoekerscentra en
online.
Zekerheid
In uw cultuurnota neemt u zich voor om de betrokken
organisaties in de financiering meerjarige zekerheid te bieden.
Dit vermindert de administratieve lasten en biedt de
organisaties mogelijkheden voor langdurige
samenwerkingsverbanden en externe financiering. Wij
onderschrijven dat van harte. Voor het Drents Archief is daarbij
van belang dat de financiering voor de wettelijke archieftaken
en de cultuurdoelen geïntegreerd blijft plaatsvinden op basis
van afspraken voor de komende vier jaren.
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Wij onderschrijven dat het voor ons gedelegeerd bewaren
van de provinciale historische, openbare
archiefbescheiden is verbonden met het actief bereiken
van publiek met de door u en anderen beheerde
archieven als zijnde historische bronnen over Drenthe.
Evenwel is het eerste een te leveren dienst die niet wordt
beperkt door een cultuurnota of cultuurperiode. Wij zijn
voornemens u in deze cultuurnota via de
basisinfrastructuur meerjarig zekerheid te bieden in de
exploitatie en voor het wettelijk archiefbeheer een
langjariger dienstverlenings-overeenkomst met u te
sluiten. Daarmee houden wij de totale provinciale bijdrage
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14. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed

Op 19 februari 2076 zond uw College de Cultuurnota 2Ot72020 'De verbeelding van Drenthe' toe. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed maakt gaarne gebruik van de geboden
mogelijkheid tot inspraak. In onderstaande alinea's ligt de
reactie van de Rijksdienst besloten. De reactie is puntsgewijs
ingericht en heeft een bondig karakter.
De Cultuurnota 2017-2020 is breed van opzet en omvat vele
soorten erfgoed. Uit de Cultuurnota spreekt ambitie en het stuk
is voorzien van een gedegen paragraaf met vermelding van
instrumentarium en financiën. De relatie tussen het in 2.1.2.2.
gestelde ('Cultuurhistorie') en het instrumentarium is vitaal. De
Rijksdienst is positief over de Cultuurnota, waardeert dit
document en ziet de uitwerking met belangstelling en vol
vertrouwen tegemoet.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft goede
ervaringen met het huidige Steunpunt Erfgoed Drenthe ('2.1
Erfgoed'). Cultuur is echter geen statisch begrip. Vanuit die
gedachte zijn aanpassing en herinrichting van de huidige
formule begrijpelijk. Cultuur is een veelzijdig en rijk
geschakeerd fenomeen met gevarieerde historische en actuele
dimensies. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed acht een
Steunpunt Erfgoed Drenthe waarin verschillende aspecten van
de rijke Drentse cultuur onder een dak vertegenwoordigd zijn
levensvatbaar en toekomstbestendig. In dit verband valt te
denken aan het bijeenbrengen van professionals op de
terreinen archeologie, architectuur- en bouwhistorie,
bouwkunde, historische geografie en stedenbouw, (historisch)
groen en landschap terwijl ook de Monumentenwacht en de
museumconsulent(en) in het nieuwe Steunpunt een plaats
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aan de prestaties van het Drents Archief op niveau.
Voor kennisgeving aangenomen.

Wij danken u voor het vertrouwen.

Dank voor uw suggesties over ligging en bereikbaarheid.
Dit zullen wij meenemen bij de uitwerking van de nota.
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zouden kunnen krijgen. Zodoende zal het her in te richten
Steunpunt Erfgoed Drenthe een min of meer evenwichtige
afspiegeling (kunnen) vormen van de veelzijdige culturele
rijkdom en ambities van de provincie Drenthe. Een centrale
ligging en een optimale bereikbaarheid gelden als
bestaansvoorwaarden van het Steunpunt Erfgoed Drenthe
('2.1.2 Ruimtelijk Erfgoed').
De Cultuurnota gaat in op het verschijnsel 'museum van
provinciaal belang' en memoreert in dit verband het Drents
Museum in Assen, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
in Hooghalen, Museum De Buitenplaats in Eelde, het
Hunebedcentrum in Borger en het Nationaal
Gevangenismuseum in Veenhuizen terwijl aan het
Koloniecentrum in Frederiksoord de status 'museum van
provinciaal belang' zal worden toegekend ('2.1.1,1 Musea'). Er
bestaan plannen voor de bouw van een vernieuwd
museum/bezoekerscentrum in Frederiksoord onder de naam '
Koloniecentrum' en er is sprake van uitbreiding van het
Herinneringscentrum te Hooghalen. Voor zover bij deze musea
sprake is van wettelijke bescherming ingevolge de
Monumentenwet 1988, stelt de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed vroegtijdige betrokkenheid bij de planvorming op prijs.
Wat betreft het bodemarchief bevat '2.7.2.3 Archeologie' in het
vetgedrukte deel een opmerking over voortzetting van de
samenwerking met de gemeenten. Naast de gemeenten kent
Drenthe nog andere partijen die een belangrijke rol spelen op
het gebied van de archeologie. In dit verband zijn bijvoorbeeld
de grote terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Het
Drentse Landschap noemenswaardig. Verschillende van deze
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Indien aan de orde, nemen wij dit mee.

De provincie richt zich sinds jaar en dag op alle partners
binnen het archeologieveld en zal dat ook blijven doen.
Een voorbeeld daarvan is onze structurele
samenwerking met Staatsbosbeheer en Het Drentse
Landschap binnen de Beheergroep Hunebedden waar
onder andere ook uw organisatie deel van uit maakt.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

partners bezitten en/of beheren hunebedden, Helaas is de
instandhouding van verschillende hunebedden als gevolg van
vandalisme geen sinecure. Deze bijzondere archeologische en
kwetsbaar gebleken monumenten verdienen bijzondere zorg
van de samenwerkende partners en van het publiek,
Staatsbosbeheer is eigenaar van twee zeer grote van
rijkswege beschermde archeologische terreinen, te weten het
Strubbe-Kniphorstbos en het Noordsche Veld, dat op het punt
staat te worden aangewezen. De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed acht (voortzetting van) bijzondere aandacht van de
provincie Drenthe voor deze archeologische terreinen wenselijk
en ziet kansen sluimeren voor publieke appreciatie en
belangstelling die aansluiten bij het kopje 'Beleving en
benutting' ('2.1.2,3. Archeologie').
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderhoudt met de
betrokken partners goede en prettige contacten aangaande de
voorbereiding van de nominatie van de Koloniën van
Weldadigheid als Werelderfgoed en spreekt de hoop en de
verwachting uit deze wederkerige betrokkenheid en inzet voor
te kunnen zetten. Dit geldt zowel voor het nominatieproces als
wel de verschillende projecten in het kader van de Visie
erfgoed en ruimte die de Rijksdienst ondersteunt voor dit
dossier ('2.1.1.1 Musea') ('3.1 Koloniën van Weldadigheid'),
Met betrekking tot de Cultuurnota onderstreept de Rijksdienst
het volgende:
- Continuering van het huidige ruimtelijke beleid in
Veenhuizen en Frederiksoord is zoals u aangeeft op
p.22 toe te juichen. Een belangrijk aandachtspunt
hierbij is echter wel dat er ook een adequaat en
samenhangend ruimtelijk kwaliteitsbeleid komt. De
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U ziet de opgave van een ruimtelijk kwaliteitsbeleid
gericht op Veenhuizen en Frederiksoord, om toekomstige
ontwikkelingen met synergie en kwaliteit vorm te geven.
Wij herkennen dit en zetten ons daar ook voor in conform
Omgevingsvisie en Cultuurhistorisch Kompas.
Samenhang in ruimtelijke kwaliteit voor het totaal van de
Koloniën van Weldadigheid valt buiten de reikwijdte van
deze cultuurnota en wordt opgenomen in het
overkoepelende Managementplan van de Koloniën van
Weldadigheid.
In de huidige Omgevingsvisie Drenthe (geactualiseerd in
2014) zijn de Drentse Koloniën van Weldadigheid al
integraal opgenomen als kandidaat-werelderfgoed. De
(nog vast te stellen) Outstanding Universal Values van de
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opgave hierbij is de gemeenschappelijke kenmerken
van de Koloniën van Weldadigheid te behouden en de
toekomstige ontwikkeling vanuit synergie en met
kwaliteit vorm te geven, Dit verschijnsel is nu nog
onvoldoende geborgd.
- Daarnaast is het van belang in hoofdstuk 2.1.2. van de
Cultuurnota een koppeling te maken met de
zogenoemde Outstanding Universal Values (OUV),
zodat deze als zwaarwegend uitgangspunt worden
gehanteerd bij ruimtelijke planvorming in de provincie
Drenthe.
Een van de thema's voor de komende cultuurperiode betreft
'Groen Erfgoed' ('2.1.2.2. Cultuurhistorie'). De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed constateert sinds enige jaren een
toegenomen belangstelling voor dit thema, zowel bij de
professional als bij de leek. Drenthe is bij uitstek een provincie
waarin het groene erfgoed in hoge mate aan de identiteit en
kwaliteit bijdraagt, op zowel macro-, meso- als microniveau.
Met name op dit laatste niveau liggen veel kansen en
mogelijkheden. Begraafplaatsen, historische buitenplaatsen,
kerkhoven, sportaccommodaties, plantsoenen, parken en
perken, villatuinen vormen slechts enkele voorbeelden. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed acht ook op dit terrein
een rol weggelegd voor het her in te richten Steunpunt Erfgoed
Drenthe.
Ten aanzien van de rubriek 'monumentenzorg' in de
Cultuurnota 2077-2020 suggereert de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed menskracht, ruimte en tijd te reserveren voor
(nadere) inventarisatie van het gebouwde erfgoed uit de
tweede helft van de 20ste eeuw, zowel voor de bouwkunst als

Koloniën van Weldadigheid zullen wij vanzelfsprekend
een plek geven in ons ruimtelijk beleid.
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Wij hebben een passage over de Outstanding Universal
Values toegevoegd op pagina 17.

Wij danken u voor de suggestie en nemen dit mee in de
overwegingen bij het herinrichten van het Steunpunt.

Dit thema is bij ons gesignaleerd door Steunpunt en
gemeenten en wij zullen met hen bespreken hoe hiermee
om te gaan.
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de stedenbouw uit deze periode. Drenthe zou in dit opzicht
door middel van een systematische inventarisatie een
koppositie kunnen innemen. Recent bereikten de Rijksdienst
berichten over voorgenomen sloop van gebouwen en
ensembles zonder beschermde status,
Zo staat in Drenthe het oeuvre van architect Cor Kalfsbeek
onder druk. Naar verwachting zal het her in te richten
Steunpunt Erfgoed Drenthe in staat zijn ook deze handschoen
op te nemen ('2.1.2.3 Monumentenzorg').
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
verrichtte Telos uit Tilburg onderzoek naar de rol van
gemeenten in krimpgebieden in ons land en concludeerde o.m.
dat de gemeentelijke slagkracht op het terrein van cultureel
erfgoed en herbestemming door middel van regionale
samenwerking verhoogd zou kunnen worden, Het rapport van
Telos bevat behartigenswaardige elementen en aanbevelingen
die uw College van dienst kunnen zijn ('Kansen zien, pakken
en krijgen - Gemeentelijke herbestemmingspraktijk in
krimpgebieden' door Wim Haarmann, John Dagevos, Suzanna
Tomor m.m.v, Joks Janssen (WUR), Tilburg
17 september 2015, documentnummer 15.128 - telos@uvt.nl).
Het Kenniscentrum Noord Nederland ontwikkelt momenteel
initiatieven voor het opnieuw starten van een cursus voor
gemeenteambtenaren op het terrein van herbestemming van
erfgoed, Uw College zou kunnen overwegen brede deelname
aan deze cursus te bevorderen.
Tenslotte
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de 'Cultuurnota
2017-2020 De verbeelding van Drenthe (inspraakversie
februari 2016) met aandacht en plezier bestudeerd, Het
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Dank voor uw aanbeveling. Wij brengen dit onder de
aandacht van het Kenniscentrum Herbestemming Noord
en de hierbij betrokken steunpunten.

Dank voor uw suggestie. Wij nemen dit mee bij de
uitwerking van deze nota.

Voor kennisgeving aangenomen.
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voor Hedendaagse Kunst
Assen
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document beschikt over een brede basis en bestrijkt een rijk
geschakeerd aandachtsveld. Naar verwachting zal de
definitieve versie van de Cultuurnota 2017-2020 bijdragen aan
de waardering, het behoud en de toekomst van het zowel het
materiële als het immateriële culturele erfgoed in Drenthe.
Gelezen de provinciale beleidsnotitie De Verbeelding van
Drenthe, stellen wij voor dat de provincie een structurele
subsidie reserveert, in de basisinfrastructuur, voor een
Museum voor Hedendaagse Kunst te Assen waarbij
inbegrepen een volwaardig Museaal Architectuurcentrum. Dit
museum voldoet aan belangrijke beleidsmotieven 'intrinsieke
waarde, reflectie, identiteit' en zelfs internationale, toeristische
aantrekkingskracht binnen een Noordelijk Profiel. In de huidige
notitie 2017-2020 ontbreekt de zorg om eigentijdse
beeldende kunst en kunstenaars, dat zeker tekort schiet mede
vanwege de sluiting van het Centrum BK in de Nieuwe Kolk te
Assen.
De Provincie Drenthe erkent intrinsieke waarde van cultuur
naast maatschappelijke en economische waarden, die
overigens het meest aan bod komen in deze nota. Intrinsieke
waarde zou vooral van persoonlijke betekenis zijn en dan
vooral letten op reflectie, identiteit, bezinning en confrontaties.
Na pagina 5 komen we de intrinsieke waarde van kunst of
cultuur niet meer tegen en gaat het voornamelijk over erfgoed,
archeologie en marketing:
bijvoorbeeld mensen van buiten trekken om onze
landschapskunst te bekijken.
Hoofdlijnen van voorgenomen beleid in de komende jaren
concentreren zich op extra aandacht voor musea en een
Noordelijke cultuuragenda, naast voortzetting beleid
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In de keuzes die wij hebben gemaakt voor ons
museumbeleid past niet de subsidiëring van een museum
zoals door u wordt voorgesteld.
Hedendaagse realistische beeldende kunst heeft een
plaats in het Drents Museum en hedendaagse figuratieve
kunst heeft een plaats in museum De Buitenplaats.

BKV is een beleidsterrein dat voornamelijk ligt bij de
rijksoverheid en gemeenten. Wij kiezen t.a.v. beeldende
kunst en vormgeving voor een beperkt aantal thema’s:
landschapskunst en BKV rond infrastructurele ingrepen.
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afgelopen jaren dat bestond uit het definiëren van een goede
culturele basisinfrastructuur. Dat mondde uit in 10 pagina’s
erfgoed, streektaal en archeologie met ruime ondersteuning
van podium- en amateurkunst. Zeer opvallend en mogelijk
tamelijk nieuw is dat deze ondersteuning ook nog eens
structureel schijnt te zijn, iets waar de provincie tot nu toe nooit
aan wilde. Ook opvallend is de zorg om de - kritische regionale media. Terecht natuurlijk, maar als een overheid zich
met een onafhankelijk medium gaat bemoeien dan is diversiteit
altijd in het geding en zeker ook de kwaliteit van 'kritiek'. Er is
dus geen specifieke structureel - binnen de basis - aanwezige
inzet voor de beeldende kunst. De komende Drenthe Biënnale
is een voorstel voor een tweejaarlijks toeristenevenement
(p.18/19) en de kunst in de openbare ruimte lijkt vooral een
incident omlijst door educatieve vormgeving.
Belangrijkste pagina's zijn p. 25-27. Daar gaat het over (3.3)
Kunsten onderverdeeld in Podium Platteland, Creatieve
Industrie, Kunstenaarsfabrieken en Internationalisering. Wat
bedoeld wordt met "rural art is made in the north", schijnt een
Drentse uitvinding te zijn, is niet duidelijk. De aandacht voor
Creative industrie lijkt ingegeven door een wensdenken
zoals dat wel meer steden parten speelt, evenals het concept
Kunstenaarsfabrieken, dat ook creativiteit aan direct rendement
koppelt. Hier wordt bovendien de Havenkade Assen
nog genoemd, waar gedeputeerde Van der Tuuk toch echt al
afscheid van had genomen om zijn voorkeur uit te spreken
voor wereldstad Emmen en haar voormalig
dierentuincentrum. De zo nodige Internationalisering is wat
beleid betreft een oude wens, maar als je dat echt wil met "ons
imago als innovatieve provincie" dan mag men toch een
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duidelijker richtlijn verwachten dan alleen maar suggestieve
gedachten.
Maar waarschijnlijk wordt daar vooral punt 3.4 voor bewaard.
Namelijk de term 'Experimenteerregio', dat samen met onze
noordelijke partners als "1 stedelijke regio" wordt
aangemeld bij het Rijk, met Leeuwarden als culturele
hoofdstad 2018 en "vliegwiel" (P.27).
Ten bate van een noordelijke cultuuragenda en cultuurfonds.
Dit is ten zeerste aan te moedigen. Alle goede wensen in deze
richting en laten we hopen dat alle partners evenredig aan
deze agenda en dit fonds bijdragen in volle harmonie en
(bestuurlijk) enthousiasme.
Geen idee echter, waar in deze agenda nu die intrinsieke
waarde van de cultuur is gebleven, die zou zorgen voor, in elk
geval, verdieping en reflectie op persoonlijk vlak. Wel
wordt, op dezelfde pagina 27, beloofd dat de aangeboden
programmalijnen wordt uitgewerkt "in overleg met het veld".
Deze moeten vervolgens een plek krijgen in de
uitvoeringsprogramma's van de 7 partners: de drie provincies
en 4 hoofdsteden. Assen is als provinciehoofdstad nu mede
aan zet.
Als laatste aantekening: Per jaar provinciaal 7,7 miljoen
beschikbaar. In deze Drentse Basisinfrastructuur gaat wel
structureel geld naar de vijf provinciale musea en
podiumgroepen (of podiumkunstfestivals) maar niet naar
beeldende kunstprojecten of andere initiatieven op het gebied
van de hedendaagse actuele kunst die vanuit en binnen de
provincie zelf door kunstenaars zijn gestart.
Herhaald Voorstel voor inspraakreactie:
Gelezen de provinciale beleidsnotitie De Verbeelding van
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Voor kennisgeving aangenomen.

BKV is een beleidsterrein dat voornamelijk ligt bij de
rijksoverheid en gemeenten. Wij kiezen t.a.v. beeldende
kunst en vormgeving voor een beperkt aantal thema’s:
landschapskunst en BKV rond infrastructurele ingrepen.

BKV is een beleidsterrein dat voornamelijk ligt bij de
rijksoverheid en gemeenten. Wij kiezen t.a.v. beeldende
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Drenthe, stellen wij voor dat de provincie met nog meer
verbeelding een structurele subsidie reserveert, in de
basisinfrastructuur, voor een Museum voor Hedendaagse
Kunst te Assen waarbij inbegrepen een volwaardig Museaal
Architectuurcentrum. Dit museum voldoet aan
belangrijke beleidsmotieven 'intrinsieke waarde, reflectie,
identiteit' en zelfs internationale, toeristische
aantrekkingskracht binnen een Noordelijk Profiel. In de huidige
notitie 2017-2020 ontbreekt de zorg om eigentijdse beeldende
kunst en kunstenaars, dat zeker tekort schiet mede vanwege
de sluiting van het Centrum BK in de Nieuwe Kolk te Assen.
Hartelijk dank voor het toezenden van de voorontwerpCultuurnota 2017-2020 aan het bestuur van Verkuno(
kunstenaarsvereniging Noordenveld). Als voorzitter( aftredend)
van Verkuno, als tentoonstellingsmaker, lid van werkgroep
programmering van het Kunstencentrum K38 en als lid van de
Stuurgroep van de Gemeente Noordenveld, heb ik enkele
opmerkingen.
5 jaar geleden heb ik KunstmomentenNoordenveld
(www.kunstmomentennoordenveld.nl) opgericht om
amateurkunstenaars een podium te geven om zich te
presenteren. Dit jaar wordt het jubileum groots gevierd. De
amateurkunst wordt helaas door veel collega’s zeer negatief
bekeken, onterecht. Ten eerste zijn het kunstliefhebber, hoe
meer hoe beter zou je zeggen. Ten tweede geloof ik in de
ontwikkeling van individuen: hoe meer een liefhebber weet van
de kunst hoe beter hij/zij de kwaliteit kan inschatten. Als laatste
en het belangrijkste: kunstbeoefening is een verrijking.
1.In het Kunstencentrum K38 wordt nu de keuze gemaakt om,
bij wijze van proef, maximaal 1 keer per jaar een expositie te

kunst en vormgeving voor een beperkt aantal thema’s:
landschapskunst en BKV rond infrastructurele ingrepen.
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wijden aan amateurkunst. U begrijpt dat ik deze starre keuze
niet begrijp. In het voorontwerp zie ik punt 2.2.3, dat er wordt
gevraagd om een strategie op dit punt. De zware discussie die
ik met o.a. Verkuno-leden heb(één van de redenen van mijn
vertrek als voorzitter) maken het mij duidelijk dat vragen
misschien moet worden ondersteund door bv. een financiële
prikkel. Het kunstencentrum is opgericht door Verkuno, de
kans is daarom zeer klein dat er meer ruimte komt voor bv.
amateurkunst.
2.Als lid van de Stuurgroep in het kader van het Jaar van de
Cultuur( Gemeente Noordenveld) viel mij op dat er sprake is
van zoals ik het noem: Subsidie-tijgers. Groepen/ verenigingen
die de criteria van bv. Deze nota doorlezen/ overnemen, en
subsidie aanvragen. Prima zou je zeggen, wat mij stoorde is
dat de wat minder geoefende groep( jongeren) geen gebruik
kunnen maken van subsidie( vaak te laat/ kennen de wegen
niet). Hoe te helpen? Dat zou kunnen door deze groepen meer
te ondersteunen in het aanvragen van subsidies, het leuke is
dat je bij deze groepen met weinig middelen een initiatief kan
ondersteunen. Belangrijker is dat je meer mensen betrekt, en
de mogelijkheden geeft om nieuwe ideeën gestalte te geven.
3. Zoals ik al aangaf organiseer ik ook tentoonstellingen. De
manifestatie Jong I/II – een podium voor net-afgestuurde
kunstenaars van de Klassieke academie en Minerva en netafgestudeerde musici van het Prins Claus Conservatorium.
Zorgt ervoor dat deze groep zich welkom voelt in Noordenveld.
Daarnaast ontstaan er allerlei netwerken en zie je kunstenaars
en musici weer terugkomen bij andere evenementen. Beelden
van WOII in K38, georganiseerd door de werkgroep
programmering is een voorbeeld waar ik erg in geloof. Het was
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Het adviseren van organisaties over subsidieaanvragen
verloopt via het subsidieloket en wordt op maat
aangeboden. Daarnaast zullen wij bij de bekendmaking
rond de nieuwe subsidieregeling hier ook aandacht aan
besteden.

Voor kennisgeving aangenomen.
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een tentoonstelling waarin 70 jaar na dato, de WOII werd
herdacht. Er werd samenwerking gezocht met andere
initiatieven( toneel/herdenkingen), samengewerkt met
historische verenigen i.v.m. voorwerpen foto’s etc. Daarnaast
werd er kunst uit de oorlog /gerelateerd aan de oorlog,
getoond. Deze samenwerking zorgde voor een grote
participatie. Voor volgend jaar ben ik bezig met JongIII,
waaraan Reformatie 500 wordt gekoppeld. Het idee is om
jonge kunstenaars en musici naast het tonen van hun
eindexamenwerk ook laten reageren op het thema 500 jaar
2
Reformatie. Ik ben bezig om diverse mensen te vragen om
mee te werken aan de totstandkoming van dit evenement( ook
kerken). Door de samenwerking te stimuleren, zie ik steeds
weer dat je mekaar versterkt.
4. Internationaal.
Ook hier is het toverwoord: samenwerken. Voor volgend jaar
ben ik bezig om contacten te leggen tussen NoordNederlandse figuratieve kunstenaars en kunstenaars in
Bremen/Berlijn. Stap 1 is kunstenaars uit Berlijn uit te nodigen
om te exposeren in Pictura( Groningen). Dit doe ik in
samenwerking met een Duitse organisator.
Mijn advies: zorg als provincie dat de samenwerking wordt
gestimuleerd tussen mensen. Kies niet direct voor de bekende
“clubjes” en zoek de jongeren op.
Met belangstelling hebben wij van ROODPALEIS uw concept
cultuurnota De verbeelding van Drenthe gelezen. Een
prachtige nota waarin ambities verwoord staan waar wij ons
met onze visie en toekomstplannen goed in kunnen vinden met
name op het gebied van samenwerken en verbinden (zie
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bijlages).
ROODPALEIS is als professioneel theatergezelschap al sinds
2002 in Drenthe actief op het gebied van maatschappelijk
geëngageerde podiumkunsten. We hebben in al die jaren ons
publiek altijd weer opgezocht door niet alleen in de theaters te
spelen, maar ook dicht in hun eigen leefomgeving. Dat
gebeurde onder de meest verschillende omstandigheden. Wat
dat betreft zijn we schatplichtig aan de vroegere
Noordercompagnie: theater (kunst die er toe doet) naar de
mensen brengen.
Bijzonder aan onze producties is dat ze vaak de verhalen van
de oudere generatie Drenten als basis hebben. Het ritueel, de
waarde en de betekenis voor het nu van de herinnering neemt
in onze manier van werken een centrale plaats in. Zo werken
we in ons educatief programma met jongeren van 12 – 14 jaar
uit diverse schoolgemeenschappen. Tijdens workshops leren
wij de jongeren hoe zij ouderen in hun eigen omgeving kunnen
interviewen over de grote en kleine thema’s van het leven. In
de loop van de afgelopen veertien jaar heeft ROODPALEIS
zich aldus ontwikkeld tot een ouderengezelschap, dat de
verbinding zoekt met de samenleving als geheel met als
uitgangspunt het contact tussen oud en jong.
Een sprekend voorbeeld is de succesvolle voorstelling Onder
één dak (2014), naar het stuk van Jan Fabricius. RP heeft van
dit meest Drentse stuk van Fabricius een indringende,
eigentijdse theatervoorstelling gemaakt, die volledig recht doet
aan de huidige maatschappelijke discussies over zorg. De
voorstelling is 25 keer gespeeld op de meest uiteenlopende
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We hebben in deze cultuurnota periode gekozen om een
klein aantal gezelschappen zekerheid voor vier jaar te
bieden. Dit zijn de gezelschappen die een constante
kwaliteit en kwantiteit in producties hebben laten zien. De
komende vier jaren kan Rood Paleis een beroep doen op
incidentele subsidies (voor een project, of voor alle
projecten gedurende 1 jaar).
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locaties (theaters, dorpshuizen, scholen, instellingen,
verzorgings- en verpleeghuizen). Onder één dak wordt nog
steeds verkocht en is tevens genomineerd voor de Drentse
Talentprijs 2015 / eervolle vermelding voor Betsy Torenbos
(Kunst en Cultuur Drenthe).
Als huisgezelschap is ROODPALEIS verbonden aan De
Nieuwe Kolk sinds 2012. Sinds 15 december 2015 is
ROODPALEIS in de Nieuwe Kolk op de 3e etage (Actium is
onze verhuurder) gevestigd. Daarmee zijn we op een punt
beland – nu we met ROODPALEIS een thuisbasis in Assen
gevonden lijken te hebben – dat we binnen het sociale en
culturele domein van Assen en de provincie Drenthe op een
structurelere manier onze producties, programma’s en
educatieve activiteiten verder willen ontwikkelen.
DOEL komende 4 jaar
We willen ons met ons team (Betsy Torenbos, Jo Willems
(schrijver), Nina Thunnissen (dramaturg), Henk Kappers
(zakelijk/productie) de komende jaren richten op een aantal
urgente thema’s om zodoende enerzijds op respectvolle en
kunstzinnige wijze een stem te geven aan het bewogen leven
van de oudere generaties en anderzijds de focus te richten op
de boodschappen en parallellen die er in die verhalen te vinden
zijn voor problematieken die nu spelen. We doen zoals we dat
altijd gedaan hebben: onze producties leveren een bijdrage
aan meer onderlinge empathie in onze samenleving. We
blijven ons publiek opzoeken, we treden ermee in contact –
met jong en oud en iedereen – en we blijven hoogstaande
producties maken die zelden main stream zijn, maar altijd van
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een waarachtig kunstenaarschap getuigen. De afgelopen
veertien jaar hebben bewezen dat Kunst met de grote K wel
degelijk bij een zeer divers publiek aankomt. Je moet alleen het
juiste kader scheppen.

18. Stichting Muziek Klassiek
Drenthe (SMKD)

In de bijlagen treft u onze plannen voor de komende vier jaar
schetsmatig uitgewerkt. Voor nu hopen we dat we u
enthousiast hebben kunnen maken voor onze visie en manier
van werken. Graag gaan we met u in gesprek over de
mogelijkheid tot een structurele financiële ondersteuning vanuit
de Provincie Drenthe.
De SMKD onderschrijft uw opvatting over Cultuur. Vooral als
bindmiddel tussen mensen draagt de Cultuur bij aan sociale
cohesie tussen individuen en groepen. Ook in economisch
opzicht heeft cultuur een functie. Zij bevordert de leefbaarheid
van dorpen en steden en trekt belangstelling van buiten aan.
Om echter tot optimalisering van het culturele klimaat in
Drenthe te komen dienen scheidslijnen tussen verschillende
subsidieregelingen geharmoniseerd te worden.
Ook de andere bestuurslagen waar u over spreekt hebben
opvattingen over cultuur. Vooral de 12 gemeenten profileren
zich op het terrein van de cultuur, al zijn er duidelijk verschillen
in opvattingen over de mate en omvang van het ondersteunen
van culturele activiteiten. Wat in de ene gemeente mogelijk is,
door stimuleringsgelden op de begroting voor cultuur op te
nemen, gebeurt in een andere gemeente niet. De
besluitvorming omtrent het vaststellen van een
cultuurbudget wordt mede bepaald door de politieke en
bestuurlijke samenstelling van de gemeenteraad en het college
van Burgemeester en Wethouders. Een andere factor die
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Dit gaat deels gebeuren in de vorm van culturele
allianties.
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bepalend is voor het beleid is de mate van participatie van de
bevolking bij culturele activiteiten. Ook op dit punt zijn er in
gemeenten verschillen te constateren . De provincie zou met
de gemeenten een Drents cultuurfonds kunnen instellen waar
naar draagkracht financieel door provincie en gemeenten aan
bij gedragen wordt.
Vanuit de doelstelling van de SMKD kijken we naar jongeren
en cultuur. Bij kinderen/jongeren wordt de basis gelegd voor
verdere culturele ontplooiing en ontwikkeling binnen de
maatschappelijke context van deze doelgroep. Door verbinden,
samenwerking en ‘samen doen’ wordt een eigen culturele
identiteit ontwikkeld. Daarvoor is een goed, kwalitatief aanbod
van educatieve activiteiten noodzakelijk waar
kinderen/jongeren een keuze uit kunnen maken. De SMKD
heeft de indruk dat het aanbod op onderdelen echter niet
eenduidig en overzichtelijk is maar overkomt als een door vele
aanbieders georganiseerd aanbod zonder enige onderlinge
samenhang en samenwerking. Ongetwijfeld hebben
bezuinigingen op de Centra voor de Kunsten, als
basisvoorziening bijgedragen aan het uiteenvallen van teams
waardoor het beleid op het terrein van educatie en
muziekonderwijs verengt is tot een persoonlijke zaak van
individuen.
De SMKD pleit voor meer muziekonderwijs op scholen zowel
van het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
Gekwalificeerde muziekonderwijskrachten zijn nauwelijks op dit
soort typen onderwijs actief. Als het wel gebeurt dan is ook hier
sprake van verschillen. Een forse subsidie van de gemeente
Emmen voor de Stichting Kunstbeweging staat niet in
verhouding tot investeringen in andere gemeenten. De
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aanbod door intensivering van de samenwerking tussen
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provincie zou in het bevorderen van het muziekonderwijs op
scholen een initiërende en stimulerende rol kunnen vervullen.
De gemeente Kollumerland/ Nieuw Kruisland in de provincie
Friesland heeft docenten die door bezuinigingen hun werk op
Muziekscholen kwijt zijn geraakt, als docenten op scholen
ingezet.
Het Drentse gezicht
De provincie Drenthe onderscheidt zich in een aantal opzichten
van andere provincies. Het gaat dan vooral om
cultuurhistorische en archeologische waarden. Deze waarden
staan echter niet op zich zelf. Deze waarden kunnen met
andere cultuuruitingen verbonden worden, zoals muziek
waardoor dit culturele erfgoed van de provincie meer tot de
verbeelding van mensen gaat spreken. De SMKD heeft
daarover kontact met het Drents Archief en het Drents
Landschap om op bijzondere locaties in ZW Drenthe culturele
projecten te organiseren waar de bevolking actief als
toeschouwer en als toehoorder actief bij betrokken wordt.
De provincie als verbindende factor
Een belangrijk aandachtspunt van de SMKD vanaf de
oprichting in 2008 van deze organisatie, is de –vermeendeonderlinge relatie en verbondenheid van de verschillende
culturele commissies die op locatie actief zijn. Tal van deze
commissies zetten zich plaatselijk in voor het verbeteren van
het culturele klimaat. Samen dragen zij bij aan de versterking
van de culturele infrastructuur van gemeenten versus de
provincie.
In gesprekken met deze commissies blijkt evenwel dat er
nauwelijks of geen contacten onderling worden onderhouden.
Zelfs op korte afstanden van elkaar voelt men blijkbaar niet de
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Wij stellen het op prijs dat u deze verbindingen legt; het
komt overeen met onze ambitie om cultuur te verbinden
met het landschap.
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van eisen, gericht aan K&C.
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behoefte om informatie uit te wisselen of samenwerking te
zoeken waardoor het draagvlak van activiteiten kan worden
vergroot. Nadat de SMKD in 2008 werd opgericht, is er een
bijeenkomst voor deze plaatselijke culturele commissies
georganiseerd. Uit deze bijeenkomst is toen geconcludeerd dat
de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers
behoefte had aan meer onderlinge contacten over
onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoals het
programmeren van programma’s. Betere afstemming van het
aanbod van activiteiten. Het organiseren van activiteiten met
meer dan een lokaal karakter. Daar de SMKD evenwel niet
over voldoende menskracht beschikte om dit onderling overleg
te faciliteren werd een aanvraag bij uw provincie ingediend
voor het aanstellen van een parttime-medewerker die als
‘verbinder’ een stimulerende rol zou kunnen vervullen ter
ondersteuning van het overleg. De aanvraag is echter door u
afgewezen. Het voorstel was om de betreffende medewerker in
dienst van Kunst & Cultuur Drenthe te nemen.
In uw voorontwerp Cultuurnota 2017-2020 presenteert u zich
als ‘verbinder’ in het culturele domein. U spreekt zelfs over
een platform waar gemeenten en culturele organisaties
inspiratie kunnen opdoen en ideeën kunnen delen met
anderen. Wellicht is het de SMKD ontgaan dat een dergelijk
platform bestaat. al is de informatie van derden over onderlinge
contacten lijkt een andere dan die u in uw voorontwerp wordt
genoemd. Opgemerkt dient te worden dat het bij de SMKD
gaat om culturele commissies die klassieke muziek
programmeren. Voor deze sector bepleit de SMKD opnieuw
het instellen van een provinciaal cultureel platform voor
klassieke muziek met ondersteuning van een beroepskracht.
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Evenals de provincie wil de SMKD een levendig cultureel
klimaat bevorderen met een interessant, aansprekend en
(soms) spraakmakend aanbod van podiumkunsten. De SMKD
denkt dan vooral aan klassieke muziek waarvan de ervaring is
dat dit segment van het culturele aanbod niet een hoge
prioriteit van de provincie heeft. Drenthe heeft geen
professionele muziekgezelschap- pen, zo stelt u in uw
voorontwerp nota, behalve het Noord Nederlands Orkest
(NNO) wellicht dat met haar programma’s het gehele noorden
(Friesland, Groningen en Drenthe) bestrijkt en door het rijk
wordt gesubsidieerd. U legt in uw conclusies over het
ontbreken van professionele muziekgezelschappen een
verband met subsidiërende overheden terwijl Drenthe over tal
van professionele musici beschikt die echter geen
subsidierelatie met zowel het rijk als de provincie hebben.
Interessant is de vraag of u in deze musici wilt investeren en
initiatieven zou willen nemen om met deze musici in contact te
komen? Opvallend in uw benadering van de professionele
podiumkunsten is dat u een belangrijke functie in deze denkt te
hebben en culturele festivals en evenementen die een
provinciaal belang hebben wilt ontwikkelen en ondersteunen
terwijl u dit doet in afstemming en in samenwerking met
gemeenten en de overige noordelijke provincie en in
toenemende mate met de provincie Overijssel. Bedoelt u
daarmee dat u uit andere omliggende provincies culturele
organisaties uitnodigt om in Drenthe de culturele infrastructuur
te versterken omdat deze organisaties in Drenthe ontbreken?
In uw concept worden de amateurgezelschappen buiten
beschouwing gelaten omdat deze hoofdzakelijk door
gemeenten worden gesteund. De SMKD oordeelt negatief over

Wij nodigen zowel Drentse organisaties als organisaties
uit omringende provincies uit om de culturele
infrastructuur te versterken.
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deze kunstmatige scheiding van professionele en
amateurgezelschappen. In de praktijk van uitvoeringen hebben
professionele musici en amateurs elkaar nodig. Vooral bij
koorproducties is er sprake van professionals en amateurs.
Beiden versterken elkaar en zijn bepalend voor de kwaliteit
van de uitvoeringen . Zowel de SMKD als uw bestuur
vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Culturele
festivals en andere culturele evenementen dienen te worden
gedragen door onze bewoners. Tal van culturele organisaties
zijn in de provincie actief op allerlei terreinen waaronder het
organiseren en uitvoeren van klassieke muziekproducties. De
SMKD heeft zich tot doel gesteld verbindingen te leggen en
samenwerking te stimuleren tussen deze verschillende veelal
op locatie opererende culturele organisaties. Dit resulteerde in
2011 in een te organiseren Provinciaal Bach Festival met
medewerking van prominente musici en gezelschappen zowel
vanuit de provincie als daarbuiten. Dit initiatief werd genomen
omdat in 2006 en 2008 soortgelijke provinciale muziekfestivals
een groot succes bleken en door het publiek enthousiast
werden ontvangen. Tot onze grote verbazing werden echter de
plannen voor een Bach Festival door uw college tot tweemaal
toe afgewezen op instigatie van de provinciale
adviescommissie. Een onbegrijpelijk besluit dat niet de
schoonheidsprijs verdiende en velen de vraag deed stellen of
de provincie wel voldoende oog heeft voor de klassieke muziek
als functie in de samenleving.
Ook in uw voorontwerp Cultuurnota 2017-2020 wordt opnieuw
ingezet op culturele festivals met een provinciaal belang. Of het
door de Provinciale Staten van Drenthe genoemd Peter de
Grote Festival van het Prins Claus Conservatorium te

beoordelen door de onafhankelijke provinciale
adviescommissie.
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Groningen als het ‘muziekfestival’ van Drenthe en door uw
college gesubsidieerd, voldoet aan de wensen en verlangens
van de bevolking van de provincie wordt door de SMKD ernstig
in twijfel getrokken. Uw benadering van de cultuur en de
organisatie die dat vraagt wordt voornamelijk gevoed –zo is de
indruk- door het beleid vanuit de top (overheden) te
ontwikkelen zonder voldoende rekening te houden met de
bestaande verhoudingen in de provincie op het terrein van de
klassieke muziek. Het instellen van een cultureel platform voor
klassieke muziek biedt de mogelijkheid om vanuit het veld
signalen te bundelen die gebruikt kunnen worden voor het te
formuleren beleid in de provincie.
Subsidies
Er is een verschil van mening over de vraag welke van de
organisaties gerekend worden tot de Drentse basisstructuur.
Naar het oordeel van de SMKD vormen de Kunstencentra in de
provincie de basis voor ontwikkeling en ontplooiing van talent
op velerlei cultureel terrein. Zo ook voor kinderen/jongeren en
volwassenen die zich (verder) willen bekwamen in het
uitoefenen van een bewust gekozen hobby. Onder hen zijn
talrijke voorbeelden van personen die als kind op een
Kunstencentrum (Muziekschool) begonnen zijn en waarvan
sommigen de muzikale top hebben bereikt. Een deel van deze
professionele musici hebben de provincie verlaten en vinden
elders emplooi als solist of als orkestmusicus. De vraag is
nogmaals in hoeverre de provincie kan investeren in deze
talenten door hen te faciliteren zodat zoveel mogelijk
voorkomen wordt dat zij naar elders vertrekken vanwege het
ontbreken van verdere ontplooiingskansen in de provincie.
U biedt in de nota een aantal organisaties waarvan u vindt dat
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Wat betreft talentontwikkeling, K&C heeft een provinciale
opdracht in het begeleiden van individuele talenten.
Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden binnen de
uitvoeringsregeling op gebied van provinciebrede
projecten talentontwikkeling.
Deze nota kent een zeer beperkt budget voor
amateurkunsten, er van uitgaande dat dit grotendeels een
gemeentelijke taak is. Dat noodzaakt ons tot scherpe
keuzes voor een beperkt aantal gezelschappen.
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ze tot de basisstructuur behoren een meerjarige subsidie aan.
Onder hen zijn een 2 orkesten waarvan het Veenkoloniaal
Symfonie Orkest bestaande uit professionele en nietprofessionele musici vooral in het oog springt. Zonder iets af te
doen aan de kwaliteit van dit orkest en de artistieke leiding, is
ook dit weer een voorbeeld van een gezelschap van buiten de
provincie dat zich met steun van de provincie in Drenthe kan
profileren. Voor de SMKD zou het veel meer tot de verbeelding
spreken als u het Drents Symfonie Orkest met een meerjarige
subsidie zou ondersteunen in plaats van het VKSO. Voor het
ondersteunen van het Drents Jeugd Orkest is meer sympathie
te verwachten vanwege de ambitie jongeren de kans te bieden
zich in een orkest te manifesteren. Tegelijkertijd dient te
worden opgemerkt dat het te gebruiken instrumentarium voor
dit orkest niet uit strijkers maar uitsluitend uit
blaasinstrumenten bestaat. Helaas is het Drents Jeugd
Symfonieorkest destijds opgeheven vanwege het vertrek van
leden naar elders.
Provinciale Adviescommissie
Uit het oogpunt van een democratische samenleving vindt u
het geen taak van de overheid om de inhoud van de cultuur te
bepalen. Om tot een inhoudelijke beoordeling van
subsidieaanvragen te komen hanteert u ook in de komende
jaren het instrument: adviescommissie. De SMKD zet echter
vraagtekens bij dit instrument en vraagt zich af of dit een
democratische samenleving bevordert.
Een democratische samenleving vraagt om hoor en
wederhoor. Dit is niet het geval bij het instrument:
adviescommissie.
De leden van de commissie hebben vrijwel geen bindingen met
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De Adviescommissie neemt geen besluiten maar
adviseert. Daar waar nodig vraagt de commissie
aanvullende informatie op om tot een oordeel te komen.
Wij als provincie nemen het besluit om het advies te
volgen of niet.
De leden van de commissie komen deels van buiten
Drenthe en voor een deel uit Drenthe of hebben hun
werkveld binnen Drenthe/ het Noorden. Bij werving van
nieuwe leden vinden wij het belangrijker dat de kandidaat
voldoende expertise heeft van betreffende discipline dan
dat de kandidaat uit de provincie komt. Daarbij blijkt het in
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de Drentse samenleving en baseren derhalve het oordeel over
subsidieaanvragen op persoonlijke inzichten zonder voldoende
kennis van het culturele veld en van de onderlinge
verhoudingen die er tussen organisaties c.q. personen
bestaan. Wij zijn van oordeel dat er gedacht zou kunnen
worden aan alternatieven te beginnen met een andere
samenstelling van de commissie met deskundigen uit de
provincie die zonder gebonden te zijn aan een belangengroep
een overwogen oordeel kunnen laten vormen op basis van
inhoudelijke kennis en ervaringen in en met het culturele veld
van de provincie. Het afwijzen van een door de SMKD
ingediende aanvraag voor een Bach Festival in 2011 is niet
ingegeven door kennis en ervaring van de adviescommissie,
maar is een besluit dat genomen is op gronden die
voorbijgaan aan de praktijk van alle dag. Een conclusie van de
commissie was dat de aanvraag geen meerwaarde toevoegde
aan het bestaande aanbod van muziek van Johan Sebastian
Bach in de provincie. Dit standpunt getuigt van weinig kennis
van wat zich in de provincie aandient aan uitvoeringen van
werken van deze grootmeester van de barok. Ook de
toegankelijkheid van de adviescommissie laat te wensen over.
Tijdens een hoorzitting over een bezwaarschrift tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten was er geen
vertegenwoordiger van de adviescommissie aanwezig.

de praktijk vaak moeilijk te zijn om leden uit Drenthe te
vinden die geen belangen hebben bij de organisaties die
ook subsidies aanvragen.

Provinciale Projectorganisatie voor klassieke muziek.
Een thema dat niet in het voorontwerp wordt genoemd zijn de
problemen bij grote reguliere oratoriumkoren in Drenthe. Dit
thema heeft alle aandacht van de SMKD. Door vergrijzing en
de terugloop van leden komen koren nauwelijks nog toe aan

Voor kennisgeving aangenomen.
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het uitvoeren van grote koorwerken waarvoor zij destijds zijn
opgericht. Het gevolg is dat een belangrijk deel van het
oorspronkelijke koorrepertoire van deze koren niet meer kan
worden uitgevoerd. Enerzijds door de vergrijzing en het
teruglopen van het ledenbestand en anderzijds vanwege de
hoge kosten van uitvoeringen.
Jongvolwassenen en ouderen tot zo rond de 55 tot 60 jaar,
worden nauwelijks nog lid van een regulier koor, zo is de
ervaring. Er zijn een aantal redenen voor.
De tijd ontbreekt bij velen om de verplichting van een
lidmaatschap aan te gaan. Bovendien is er een categorie
zangers die zich door een verplicht lidmaatschap van een koor
niet aangesproken voelen. Zij kiezen voor projecten met een
kortlopende repetitietijd. Zij wensen zelf te kunnen kiezen voor
welk project zij zich willen inschrijven en onder wiens leiding zij
zich muzikaal willen ontwikkelen. Bij het samenstellen van een
projectkoor is er altijd voldoende belangstelling van zangers die
zich aanmelden voor deelname. Dit duidt erop dat reguliere
koren met alle verplichtingen van dien op den duur zullen
verdwijnen. Daarvoor in de plaats ontstaan er allerlei
koorprojecten waar ook jongeren en ouderen tot rond de 60
jaar belangstelling voor blijken te hebben.
De SMKD heeft deze tendens in de samenleving onderkend en
wil in de provincie een Projectorganisatie voor klassieke
muziek oprichten met een provinciaal karakter zodat
composities voor koor, orkest en solisten van bekende en
onbekende componisten ook in de toekomst gespreid in de
provincie worden uitgevoerd. De Herdenkingsconcerten rond 4
mei die sinds 2010 door de SMKD werden georganiseerd
dienen als een voorbeeldfunctie. Dit jaar 2016 heeft de
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Nederlandse Bach Academie (NBA) in afwachting van een
Provinciale Projectorganisatie voor klassieke muziek op
verzoek van de SMKD de Herdenkingsconcerten overgenomen
met een uitvoering van het Requiem van W.A.Mozart op 4
locaties in Drenthe door een groot Projectkoor, solisten en
orkest.
Wij hopen met deze reactie op uw voorontwerp Cultuurnota
2017-2020 een kritische bijdrage te hebben geleverd aan de
verdere discussie over het cultuurbeleid van de provincie voor
de komende 4 jaar.
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op uw
voorontwerp-cultuurnota 2017-2020.
U zet in op kwalitatief aantrekkelijk cultuuraanbod met een
‘Drentse basisinfrastructuur’ van musea, festivals en
gezelschappen. De komende periode stimuleert u de
samenwerking tussen organisaties, ondernemerschap,
creatieve industrie, toonaangevende evenementen en
zichtbaarheid in Den Haag en Europa. U wil de
vrijetijdseconomie een impuls geven door met name de
erfgoedsector meer te verbinden met toerisme. Het vermarkten
van het Verhaal van Drenthe is in de afgelopen succesvol
gedaan door o.a. te kiezen voor themajaren. Dit heeft een
aantal mooie evenementen opgeleverd. Een nieuwe
cultuurnota biedt de mogelijkheid om voor 2017,2018, 2019 en
2020 het thema alvast bekend te maken, zodat meer
instellingen er (groots) op kunnen inspringen. Daarbij zou
vanuit uw regiefunctie meer aandacht kunnen zijn voor een
goede spreiding van evenementen door het jaar.
Graag maakt K&C gebruik van de mogelijkheid om op detail te
reageren op uw nota. Ten eerste valt ons op dat de naam van
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Dit zullen wij aanpassen in de definitieve versie van de
Cultuurnota.
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onze instelling op drie verschillende manieren staat vermeld:
p. 11 Kunst en Cultuur Drenthe
p. 19 provinciaal kunstencentrum K&C
p. 29 Stichting Kunst & Cultuur Drenthe
Onze naam is: K&C, expertisecentrum en projectorganisatie
kunst en cultuur
Ons acroniem is: K&C
Pagina 5 en pagina 19
Hoofdlijnen
U benoemt op pagina 5 negen hoofdlijnen. Drie van deze
hoofdlijnen behoren tot onze prioriteiten:
1. Meer aandacht voor cultuureducatie
2. Culturele participatie stimuleren
3. Samenwerking met Groningen, Friesland en Overijssel op
het gebied van talentontwikkeling
De hoofdlijnen op het gebied van erfgoed en cultuurhistorie
krijgen qua uitwerking in uw nota veel aandacht. U geeft aan
dat de nota in het bijzonder beschrijft wat u als provincie extra
wilt doen in de komende beleidsperiode en dat u daarmee de
keuze maakt om de succesvolle projecten die reeds hun
sporen hebben verdiend, niet opnieuw te benoemen. Voor veel
projecten zoals Oktobermaand Kindermaand, Culturele
Mobiliteit, Culturele Uitmaand en Gekleurd Grijs begrijpen we
deze keuze. Ze zijn niet meer weg te denken uit de culturele
infrastructuur van Drenthe.
Toch denken wij dat uw keuze om uw bijdrage aan het
matchingsprogramma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CemK)
niet te vermelden, een gemiste kans is. U vermeldt op pagina
19 dat u K&C vraagt om samen met de kunstencentra ‘een
gemeenschappelijke strategie en een nieuw laagdrempelig
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aanbod voor amateurkunsten en cultuuronderwijs te
ontwikkelen’. De eerste stap is in 2013 gezet door de
oprichting van Stichting Compenta voor de uitvoering van de
regeling CemK. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de
directies van de vier kunstinstellingen. De samenwerking is in
2016 verder geïntensiveerd in de advisering van scholen
(bijvoorbeeld op het gebied van muziekonderwijs) en ook qua
uitvoering is bijvoorbeeld de ICC opleiding gezamenlijk
doorontwikkeld en aangeboden. Als maatschappelijke
organisatie voelt K&C de verantwoordelijkheid om van de
samenwerking een succes te maken, omdat het werkveld daar
uiteindelijk beter van wordt. Gezamenlijk kunnen we de
kwaliteit van het cultuuronderwijs blijvend ondersteunen.
Belangrijke voorwaarde van het slagen van het
samenwerkingsproces is een goede afstemming van
provinciale en gemeentelijke opdrachten. Wij hopen dat u
hierin uw rol pakt als ‘verbinder in het culturele domein’.
Met betrekking tot de hoofdlijn culturele participatie missen wij
uw aandacht voor de kwaliteit van talentontwikkeling. De
bezuinigingen in de cultuursector hebben in de afgelopen
beleidsperiode gaten veroorzaakt in de culturele infrastructuur.
De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft ons flexibeler
gemaakt, maar dit is ten koste gegaan van een
kwaliteitsgarantie in de keten van talentontwikkeling. Samen
met de kunstencentra zien wij de noodzaak om deze
handschoen op te pakken. Zowel het onderwijs als het publiek
heeft behoefte aan een kwaliteitskeurmerk in het aanbod
deskundigheidsbevordering. De verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van cultuureducatie is 'diffuus' geworden met
verschillende spelers met budgetten en verantwoordelijkheden
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die onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Wij willen in
samenwerking met de kunstencentra, de Noordelijke
kunstvakopleidingen en de Noordelijke PABO’s de uitdaging
aangaan om een basiskwalificatie te kunnen beschrijven voor
kunstenaars die lesgeven op school of buitenschools en daar
gezamenlijk een certificerende training bij te ontwikkelen.
Op pagina 19 geeft u ook aan de amateurkunsten te
ondersteunen, maar u werkt dit voornemen niet verder uit. De
ondersteuning van de amateurkunsten door K&C gebeurt
zowel in de breedte (digitale informatiedeling via onze
nieuwsbrieven en websites) als in de diepte (wij kennen de
haarvaten van de Drentse samenleving op het gebied van de
amateurkunsten en geven advies op maat). Vanuit de
samenwerking op het gebied van cultuureducatie onderzoeken
de kunstencentra en K&C mogelijk gezamenlijk
ondersteuningsaanbod voor de amateurkunsten, vooraleerst
concreet op het gebied van jeugdorkesten. K&C profileert zich
daarnaast als financieel bemiddelaar tussen landelijke fondsen
en lokale amateurkunstinitiatieven. Ouderen vormen binnen de
amateurkunsten een specifieke doelgroep. Het project
Gekleurd Grijs stimuleert ouderen om actief te worden in de
kunsten. In Drenthe waar het aanbod op het platteland
verschraald, jongeren vanwege krimp wegtrekken en de
populatie snel vergrijst, is een stimuleringsproject als Gekleurd
Grijs belangrijk voor de leefbaarheid en het ‘gezond ouder
worden’.
Tot slot de samenwerking met Noordelijke provincies op het
gebied van talentontwikkeling. In Groningen is K&C penvoerder
Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen met de Erfgoedpartners
voeren we het project Oktobermaand Kindermaand in

77

Voor kennisgeving aangenomen.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

Groningen uit en samen met Vrijdag voeren we het project
Gekleurd Grijs uit. In opdracht van de gemeente Leeuwarden
en Dongeradeel voeren we in Friesland het project
Oktobermaand Kindermaand uit. In samenwerking met de
Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 heeft K&C een
Europese aanvraag ingediend bij Creative Europe voor de
voortzetting van de internationale October Childrens Month
2017-2020 met zeven Europese landen. Ook in de provincie
Overijssel is K&C actief. Het beeldende
talentontwikkelingsproject Landschap in mijn Hoofd wordt in
2016 zowel in Drenthe als in Overijssel in samenhang
uitgevoerd.
Het feit dat interprovinciale samenwerking voor u een hoofdlijn
in uw beleid is, biedt ons mogelijkheden om onze projecten
vanuit Drenthe verder uit te breiden.
Pagina 5
Waarde van cultuur
In uw beschrijving van de waarde van cultuur missen we de
term publieke waarde. Cultuur heeft een eigen waarde die niet
enkel is te vatten in termen van sociale en economische
effecten, of verbinding met andere beleidsterreinen. Uit de
intrinsieke waarde van cultuur vloeien belangrijke
maatschappelijke waarden voort. Afgeleide waarden zijn
bijvoorbeeld de economische waarde (zoals extra inkomsten
door cultuurgebruik binnen toerisme) en de sociale waarde
(zoals de positieve effecten die van kunst en cultuur kunnen
uitgaan op bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, leefbaarheid en
veiligheid). Maar als de kunst en cultuur zélf niet van waarde
zijn voor het publiek, dan is het zinloos die verbinding met
andere maatschappelijke terreinen te zoeken. Daarom werkt
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K&C altijd vanuit de kunsten, erfgoed en media. Daarbij
probeert K&C altijd het publiek te betrekken en te
verwonderen. Hoe hoger de publieke waarde, hoe autonomer
de kunsten aan kwaliteit kunnen werken. In onze ambitie om te
investeren in de publieke waarde werken we daarom samen
met overheden en collega-instellingen. Het uitgangspunt
daarbij is de eigen waarde van cultuur. Gerrit Komrij zei het al
in de jaren tachtig: “Kunstenaars zijn zwanen, geen ezels die
pakjes dragen.”
Pagina 7
Rol van de provincie
Wij herkennen de door u beschreven rollen volledig. U mag
zich zeker ‘verbeelden’ dat uw inzet het verschil maakt! K&C
wil de samenwerking met de provincie Drenthe uitbreiden en
als partner in het provinciale cultuurbeleid bijdragen aan
innovaties en vernieuwende producties. K&C is cultuuraanjager
van Drenthe. Onze roots liggen in Drenthe en dat heeft ons
gevormd. Met passie, creativiteit, zorg en kennis van
cultuuronderwijs, cultuurparticipatie en cultuurbeleid werken de
adviseurs en projectontwikkelaars aan het sterker maken van
de ander. Wij hebben een goed nationaal en lokaal netwerk en
functioneren als provinciale schakel van kennis, ideeën en
ervaring. Door goed positie te kiezen (geen aanbieder maar
ondersteuner en bemiddelaar) en goed kennis te delen (via
ontmoetingen, deskundigheidsbevordering en digitaal) vullen
wij de provinciale steunfunctie in. De provinciale opdracht geeft
ons de mogelijkheid om expertisecentrum kunst en cultuur te
zijn. Als partner van de overheid investeren we in de publieke
waarde van kunst en cultuur. Wij hopen dat u de rol van
verbinder in de samenwerking met de Drentse gemeenten ook
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oppakt voor wat betreft de afstemming van opdrachten aan de
gemeentelijke kunstencentra. Een goede afstemming geeft ons
mogelijkheden om nieuwe opdrachten uit te voeren en meer
innovatie te realiseren.
Pagina 10
Musea van provinciaal belang
Wij willen binnen het project Culturele Mobiliteit in
samenwerking met de musea en het Drents Archief een relatie
leggen met ‘het Verhaal van Drenthe’, zodat dit ook op een
samenhangende manier wordt aangeboden aan het onderwijs.
Geïnspireerd door uw keuze om Koloniecentrum in
Frederiksoord toe te voegen aan de oorspronkelijke vier musea
van provinciaal belang, zullen wij in 2016 het gesprek aangaan
met het Koloniecentrum voor mogelijke deelname aan
Culturele Mobiliteit vanaf 2017-2018.
Pagina 11
Ondersteuning kleinere musea
K&C wil investeren in het publieksbereik van de musea in
Drenthe om gezamenlijk het Verhaal van Drenthe te vertellen.
Een voorbeeld is de in 2016 geplande uitbreiding van de Dag
van De Drentse Geschiedenis naar een publieksevenement. U
legt in uw cultuurnota de nadruk op erfgoed en historie, met
name in de relatie tot publieksbereik en het vergroten van de
aantrekkelijkheid van Drenthe. K&C benadrukt het belang van
educatie bij de ondersteuning van kleine musea. Als specialist
op het gebied van erfgoededucatie wil K&C het Platform
Drentse Musea ondersteunen door musea te adviseren op het
gebied van educatie, mogelijk in de vorm van een Drentse
museumconsulent. Het kennismaken met het Drentse erfgoed
draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van Drentse leerlingen
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Over de preciese inzet van het jaarlijks subsidie aan het
Platform Drentse Musea gaan wij, na vaststelling van
deze Cultuurnota, in overleg met het bestuur van dit
Platform. In dit gesprek zullen wij uw suggesties
meenemen.
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en het historisch besef. Daarnaast moet een museumconsulent
ook kunnen adviseren over presentatie van de collectie en
promotie. Om een breed publiek te bereiken willen we hiervoor
samenwerken met Marketing Drenthe.
Een andere mogelijkheid om het publieksbereik voor erfgoed te
vergroten is om een jaarlijks erfgoedfestival te organiseren,
mogelijk in samenwerking met De Koloniehof. Dit soort extra
activiteiten zijn echter afhankelijk van extra financiering.
Pagina 26
Kunstenaarsfabrieken
Wij hopen dat u een verbinding maakt tussen de broedplaatsen
van pagina 26, talentontwikkeling van pagina 19 en de festivals
en organisaties in de Drentse basisinfrastructuur van pagina
18. Wij zien in deze verbinding veel kansen. Bovendien zou
een landelijke toekenning van het Noordelijke project Station
Noord 2.0 een extra interprovinciale kwaliteitsimpuls kunnen
geven.
Via de broedplaatsen kan Drenthe werken aan ‘eigen aanbod’.
Door een talentontwikkelingstraject aan te bieden in de
broedplaatsen met masterclasses, co-creatie op locatie, jong
talent in contact met de gevestigde orde en uiteindelijk met
presentaties op onze festivals en evenementen. Dan is de
cirkel rond en zijn de producties niet gericht op consumptie
maar op bestendiging.
Pagina 18/19 en 25
Beeldende Kunst en Vormgeving
Op verzoek van de Provincie Drenthe nam K&C in 2016 de
taak van de advisering Kunst in de Openbare Ruimte over van
het CBK, dat in 2016 haar deuren sloot. Wij missen in deze
paragraaf de naam van K&C als expertisecentrum op het
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een passage toegevoegd.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

gebied van Kunst in de Openbare Ruimte. De overname van
taken van het CBK geeft ons de mogelijkheid om veel meer de
verbinding te zoeken met het publiek, omwonenden en
schooljeugd. De inbedding van de functie binnen K&C en
mogelijke kruisbestuivingen met de creatieve industrie,
community art en cultuureducatie zullen de komende jaren
aandacht krijgen. Door de overname van het digitale
documentatiecentrum van beeldend kunstenaars in Drenthe,
heeft K&C een vernieuwde relatie met de professionele
kunstenaars in Drenthe. K&C wil deze kunstenaars betrekken
bij bovengenoemde broedplaatsen door ontmoetingsplekken of
werkplaatsen te creëren voor professionele kunstenaars.
Omdat er in Drenthe geen opleidingen voor de kunsten zijn,
kunnen deze broedplaatsen een impuls zijn voor het opzetten
van een samenwerking met de Hanzehogeschool met als doel
een kunstenopleiding in Drenthe.
Podium Platteland
K&C ziet een toename van interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden in Drenthe. Bijvoorbeeld in
community art projecten waarin de kunst vaak als middel wordt
ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Voor
kunstenaars, gemeenten en woningcorporaties heeft K&C het
community art loket opgezet, dat advies geeft over het
opzetten van kunstprojecten met bewoners. De expertise van
de adviseur Kunst in de Openbare Ruimte zal bijdragen aan de
versterking van het loket. K&C wil hierin aansluiten op de op
pagina 25 door u genoemde ‘creative communities’ en
onderzoeken welke verbindingen met het programma
Dynamisch Drenthe mogelijk zijn.
Pagina 25 Creatieve Industrie
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K&C is enthousiast over uw voornemen om de creatieve
industrie te stimuleren. In 2015 heeft K&C hierop geanticipeerd
door een adviseur creatieve industrie toe te voegen aan ons
team. Het eerste project dat K&C in dit domein uitvoert is de
Drentse Design Prijs, waarvan de naam inmiddels is veranderd
in het ‘Pop-up Museum’. Wij missen in uw beschrijving de
kansen die er liggen om de samenwerking met het MBO te
vergroten. K&C wil het cultureel ondernemerschap van
leerlingen van het MBO stimuleren. De bemiddeling tussen het
bedrijfsleven (creatieve industrie) en studenten van het MBO
moet in de komende periode worden uitgewerkt. K&C geeft
advies over het opzetten van culturele projecten waarin 21st
century skills van leerlingen worden ontwikkeld die zij nodig
hebben bij het vinden van werk (zichzelf presenteren,
mediawijsheid, probleemoplossend vermogen). Zo kunnen
leerlingen onder leiding van een design bureau een digitaal CV
ontwikkelen met nieuwe media technieken.
Graag reageert Museum De Buitenplaats met deze brief op de
inspraakversie van de Cultuurnota 2017-2020.
Allereerst spreken wij onze dank uit voor het voornemen van
de Provincie om het museum structureel te ondersteunen voor
een periode van vier jaar met het bedrag van € 100.000 per
jaar. Wij zien dit als een erkenning van onze inspanningen om
een museum te zijn waar niet alleen beeldende kunst, muziek,
theater en literatuur samenkomen in een veelzijdig
museumcomplex, maar ook als erkenning van het feit dat het
museum met zijn bijzondere tentoonstellingen ernaar streeft
een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken, van lokaal en
provinciaal tot nationaal en internationaal.
Hoewel wij de grote lijnen van de cultuurnota van harte

uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt kunnen worden.
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onderschrijven, met name daar waar het gaat om cultuur als
kerntaak en de waarde van cultuur voor onze samenleving,
willen wij u een paar aandachtspunten meegeven die in onze
ogen in de nota nog onderbelicht zijn en die de nota naar ons
idee nog krachtiger kunnen maken. Wij reageren met name op
die onderdelen waar wij als museum ook een rol vervullen.
Cultuur en maatschappij: beide vereisen uiteraard een
wisselwerking tussen de kunsten en de beschouwer/bezoeker.
Wij vragen ons echter af wat de Provincie bij punt 1.2.1.
bedoelt met toonaangevende kunst en wat wordt verstaan
onder cultuuruitingen. Wij zouden hier een suggestie willen
doen voor een andere formulering: Cultuur en
maatschappij: een sociaal cultureel klimaat waarin
toonaangevende kunst een stimulerende en uitdagende rol
speelt en waarin alle cultuuruitingen een plek hebben
waar mensen passief of actief aan deel kunnen nemen.
Het verhaal van Drenthe zoals het nu is geformuleerd in punt
1.2.3 zou geïnterpreteerd kunnen worden alsof het alleen gaat
om de geschiedenis van Drenthe. Maar het gaat natuurlijk om
een bredere visie, waarin heden en verleden samenkomen en
opnieuw worden verteld. Het heden levert een ander verhaal
van Drenthe dan het verleden. Zo is bijvoorbeeld Museum De
Buitenplaats zowel een historisch onderdeel van het verhaal
van Drenthe als een voorbeeld van een hedendaagse variant.

Bij de waarde van cultuur, punt 1.3.1, lijkt het alsof jongeren
alleen maar gaan voor spannende culturele activiteiten die,
zoals nu lijkt in de nota, zich alleen richten op theater en
popmuziek. Graag zouden wij zien dat dit breder wordt
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Het Verhaal van Drenthe richt zich op de karakteristieken
van Drenthe, materieel en immaterieel. Het gaat dan ook
vaak over geschiedenis, maar niet uitsluitend. Wij
herkennen de bijzondere kenmerken van het museum
hierin, met zijn combinatie van oud, nieuw en de
presentatie van kunst en cultuur.
Op pagina 15 van de definitieve cultuurnota hebben wij
een passage over De Buitenplaats toegevoegd.
Op pagina 8 van de definitieve nota hebben wij
beeldende kunst als voorbeeld toegevoegd.
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neergezet en dat ook de beeldende kunst hierin een onderdeel
is.
In het tweede hoofdstuk De basis op orde, missen wij bij punt
2.1.1.1 de naam van ons museum in de vetgedrukte alinea,
terwijl de Provincie het museum juist structureel gaat
ondersteunen. Dit geldt ook voor de toelichting per museum.
Hier ontbreekt een toelichting over Museum De Buitenplaats,
tenzij hiervoor bewust is gekozen. Indien wenselijk is het
museum bereid een alinea aan te leveren.
Wat betreft de voorwaarden van ondersteuning beschrijft de
Provincie dat de instelling per jaar specifiek moet beschrijven
wat het per jaar gaat doen. Dit lijkt ons evident. Het is
echter van belang dat Museum De Buitenplaats voor zijn
programmering, naast de structurele ondersteuning ook
aanspraak kan blijven maken op incidentele projectsubsidie,
aangezien het museum de afgelopen twee jaar € 184.000 euro
op jaarbasis van de Provincie ontving voor zijn programmering.

In het hoofdstuk Kunsten zouden we willen pleiten voor meer
aandacht voor de autonome kunsten in dit hoofdstuk. Er wordt
wel gesproken over de podiumkunsten, kunst in de
openbare ruimte en amateurkunsten, maar de autonome kunst
heeft geen plek, terwijl het Drents Museum en Museum De
Buitenplaats juist hieraan veel aandacht besteden.
Ook zou het onderdeel van cultuuronderwijs en
talentontwikkeling nog iets uitgebreider onder de aandacht
mogen worden gebracht. Onderwijs en talentontwikkeling zijn
een van de meest belangrijke verbindende schakels naar ons
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Zie onze eerdere reactie op uw derde opmerking.

Er is een subsidieregeling die mogelijkheden biedt voor
het ondersteunen van incidentele projectmatige
activiteiten. De Buitenplaats kan hier gebruik van maken
voor incidentele projecten die aansluiten bij de
doelstellingen die in de regeling worden beschreven. Dit
betekent dus dat het subsidiebedrag niet zonder meer
wordt aangevuld tot aan het bedrag van € 184.000 dat de
Buitenplaats in de afgelopen twee jaar ontving. Daar staat
tegenover dat er wel zekerheid is voor € 100.000 per jaar
(gedurende de looptijd van de Cultuurnota).
De autonome kunsten komen zoals de reactie zelf al stelt
ruim aan bod in ons museumbeleid. Cultuuronderwijs en
talentontwikkeling.
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jonge publiek en bieden de sprong naar professionaliteit.
Opnieuw missen wij onder 3.3. Kunsten de betekenis van de
autonome beeldende kunst.
In deze paragraaf wordt gesproken over de podiumkunsten,
creatieve industrie en kunstenaarsfabrieken. De beeldende
kunst speelt met name in de creatieve industrie een
steeds belangrijker rol op het gebied van de zgn. cross-over
kunsten. Daar komt bij dat de internationalisering van de
beeldende kunst al jaar en dag van groot belang is.
Tot slot zouden we graag vernemen wat er wordt verstaan
onder het begrip ‘Strategisch narratief’. Dit wordt in de
cultuurnota zelf alleen globaal aangeduid. Het zou wenselijk
zijn hier iets meer over te vertellen

21. Drents Museumplatform

Namens het Drents Museumplatform wil het bestuur daarvan u
complimenteren met de Cultuurnota 2017-2020 ‘De
verbeelding van Drenthe’ (inspraakversie). De duidelijke
keuzes die worden gemaakt en de aandacht voor de musea in
Drenthe, zowel de grote als ook de kleinere, verdienen de
ondersteuning die u in de nota beoogt. Dit biedt op toeristische,
culturele en kwalitatieve fronten veel kansen. Als
Platformbestuur zijn wij blij met dit geboden perspectief, en
daarmee het doen herleven van de met name voor de kleinere
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In de toelichting bij de nieuwe Cultuurnota gaan wij hier
nader op in.

Wij hebben geprobeerd dit begrip uit te leggen in de tekst
van de Cultuurnota, maar begrijpen dat het nog niet heel
concreet omschreven staat. Het Strategisch Narratief is
met name gericht op het aanbrengen van samenhang en
focus in de vermarkting van erfgoed. Het Verhaal en het
Geheugen van Drenthe zijn breder en leggen het accent
meer op de ontsluiting van historische informatie. Zij
zullen belangrijke bronnen vormen voor zowel het
opstellen van het narratief als voor de uitwerking en
implementatie in toeristische producten.
Het proces van de totstandkoming zal uiteraard ook een
verdere concretisering en definitie inhouden.
Wij nemen uw complimenten graag in ontvangst. Na de
definitieve vaststelling van deze Cultuurnota door PS
zullen wij met u in gesprek gaan over de best mogelijke
besteding van het jaarlijkse subsidiebedrag van €
100.000.
Zoals u in de inspraakreacties kunt lezen, zijn er ook
andere instellingen en organisaties die ideeën hebben
over de besteding van dit bedrag.
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musea zo belangrijke museumconsulent. Wij gaan dan ook
graag met u in gesprek om hieraan verdere invulling te geven.
22. Stichting Walkyre Echo’s

Met waardering hebben wij kennis genomen van het
voorontwerp van de Cultuurnota 2017-2020 "De Verbeelding
van Drenthe". Desondanks bestaat er reden hierop te
reageren. Wij zijn namelijk van mening dat ook onze Stichting
vanwege reeds ondernomen en nog te ondernemen culturele
activiteiten in deze nota een plaats verdient . Beargumenteerd
zullen wij aangeven waarop dit standpunt is gebaseerd.
Als Stichting Walkyre Echo's onderschrijven wij de in de
Cultuurnota 2017-2020 geformuleerde
hoofdlijnen van beleíd en uw visie op cultureel gebied voor de
komende jaren. ln het bijzonder daar waar u aangeeft op dit
terrein open te staan voor verníeuwing en verbinding. Uw drie
hoofdthema’s sluiten prima aan bij de activiteiten van onze
Stichting, zoals het hoofdthema Cultuur en erfgoed: het
vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en
het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen.
Datzelfde geldt voor in het bijzonder de hoofdlijnen 7, het
stimuleren van culturele partícipatie en bíjzondere kunst- en
ultuurprojecten op het Drentse platteland via het programma
Podium Platteland en 8, het extra inzetten op culturele
evenementen en festivals, deels op het platteland maar ook in
de Drentse steden.
Onze Stichting heeft tot doelstellíng (zie www.walkyre.nl);
- het produceren en uitvoeren van een reeks
multimediale locatie theater voorstellingen;
- het uitdragen van een krachtige
cultuurmaatschappelijke boodschap, waarbij
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bewustwording van
oorzaak en gevolg en het belang van "oude waarden"
voorop staat;
- het uitdragen van een educatieve boodschap voor
jonge mensen op scholen;
- het bieden van een podium aan jong talent en het
toegankelijk maken van cultuur voor groepen uít
onze samenlevíng die hier anders zeer beperkt
toegang tot hebben;
- het bevorderen van actieve participatie van inwoners
van Drenthe, hen betrekken bij hun eigen geschiedenis
en hen stimuleren om actief deel te nemen aan
uitingen van cultuur en erfgoed en daarmee hun eigen
talenten verder te ontwikkelen.
Wij werken als Stichting samen met gemeenten, provincie,
culturele en maatschappelijke instanties in Noord-Nederland
vanuit een non-commercieel oogmerk. Met de multimediale
voorstellingen "Walkyre Echo's" in 2011 en "Terugkeer naar
Gaia" in 2014 op de locatie Vijzelweg in Eext in de gemeente
Aa en Hunze heeft Stichting Walkyre Echo’s in samenwerking
met artistiek creator Geke Hoogstins naar onze mening
bewezen op professionele wijze een aanwinst in de Drentse
cultuur- en theatenruereld te zijn. Zowel financieel (ruim 35%
eigen inkomsten) als promotioneel (ruim 9000 bezoekers bij 9
voorstellingen) hebben wij bewezen
bestaansrecht te hebben. Stíchting Walkyre Echo's wil door de
taal van theater en dans een wezenlijke bijdrage leveren aan
een nieuw cultuurhistorisch en maatschappelijk besef, een
duurzame samenleving én een uniek podium voor jong talent.
Wij hebben ons voorgenomen vanaf 2016 jaarlijks met een
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theaterproject te komen. Een keer in de drie jaar zal dat een
groot multimediaal theaterspektakel in de Drentse natuur zijn.
ln de twee tussenliggende jaren organiseren wij Spinsels en/of
andere producties indien zich vanuit de actualiteit nieuwe
kansen aandienen.
Zoals bij uw college bekend staat voor 1 tot en met 4
september 2016 op oergrond (de savanne van het voormalige
dierenpark) in Emmen de multimediale voorstelling "Ondenveg
naar Later" op het programma. Naast een bijdrage van de
gemeente Emmen ter grootte van euro 50.000 heeft ook uw
college voor deze voorstelling inmiddels een zelfde provinciale
bijdrage in het vooruitzicht gesteld.
Voor 2017 en 2018 staan vanuit de startlocatie aan de
Vijzelweg in Eext "spinsels" gepland,
belevingstochten door de natuur waarbij er in groepen wordt
gewandeld door de natuur (Breevenen, Hondsrug,
Zwanemeerbos) met theater-en dansacts op locatie. Voor 2017
is de werktitel: Levende aarde (de natuur komt tot leven). ln
2018 vindt de multimediale voorstelling "Het varende veerhuis"
plaats op locatie aan de Hunze/Duunsche landen, gebaseerd
op een idee van Tjibbe Hoogstins. Een bijzonder veerhuis, dat
mensen van verschillende nationaliteiten, niveaus en afkomst
naar de andere kant (overkant) brengt. Een tocht met
ontmoetingen die confronteren, vooroordelen aan de kaak
stellen, tussen polariteiten, vol van twijfels en keuzes maken.
Ook komen we hier o.a. mensen tegen uit het verleden én uit
de voorstellingen van 2011, 2014 en 2016). Bij beschikking van
21 april2015, kenmerk 201500809-00566668, laatstelijk
gewijzigd bij besluít van 19 november 2015, kenmerk
201500809-00601839 heeft uw college voor het ontwikkelen
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van de preproductie "spinsels" en "Het varende veerhuis, een
stimuleringsbijdrage toegekend.
Voor verder gedetailleerde informatie over onze
toekomstplannen verwijzen we u naar de separaat bijgaande
toekomstvisie StichtÍng Walkyre Echo's 2015-2019.
Tenslotte melden wij vergaand in gesprek te zijn met de
directie van Herinneringscentrum Westerbork over de
samenwerking op het gebied van het realiseren van een grote
multimediale voorstelling met natíonale allure (Blauwe Vlinder)
in mei 2017.
Dit alles geeft ons inziens voldoende aan dat Stichting Walkyre
Echo's de laatste jaren haar sporen op het cultureel vlak in
Drenthe reeds heeft verdiend en met haar toekomstige plannen
verder gaat op de ingeslagen weg. Zowel beleidsmatige als
structurele financiële ondersteuning van de provincie Drenthe
mag daarbij niet ontbreken en heeft recentelijk gelukkig reeds
op incidentele wijze plaatsgehad. Wij bepleiten daarom
opname van de activiteiten van onze Stichting in uw nota en
denken daarbij met name aan de rubrieken 2.2.7. en 3.3.
alsmede een plaats bij de toekomstige provinciale (structurele)
subsidiënten.
Uiteraard zijn we gaarne bereid tot het geven van een
mondeling toelichting op deze reactie en het voeren van
bestuurlijk en/of ambtelijk overleg over de toekomstplannen
van onze Stichting.
Met veel interesse hebben wij de inspraakversie van de nieuwe
cultuurnota van de provincie Drenthe gelezen. In de afgelopen
jaren hebben wij als adviescommissie het culturele veld van
Drenthe in bijna al haar facetten voorbij zien komen. Vanuit
deze kennis en ervaring willen wij graag een reactie geven op
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We hebben deze cultuurnota periode gekozen om een
klein aantal gezelschappen zekerheid voor vier jaar te
bieden. Dit zijn de gezelschappen die een constante
kwaliteit en kwantiteit in producties hebben laten zien. De
komende vier jaren kan Walkyre een beroep doen op
incidentele project subsidies.

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.
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uw concept cultuurnota.
Algemeen
Wij zijn verheugd te lezen dat de provincie zich blijft inzetten op
het brede culturele domein. We lezen veel mooie ambities in
de nieuwe cultuurnota, deze benoemen we niet allemaal
separaat vanuit de gedachte dat het voor uw college
interessanter is om te lezen wat wij de provincie als adviezen,
overwegingen en aandachtspunten willen meegeven.
De cultuurnota is over het geheel genomen prettig leesbaar.
Op onderdelen is het taalgebruik in de nota ‘wollig’ en
abstract. We adviseren in de eindredactie aandacht te
schenken aan de wisselende schrijfstijlen van de verschillende
scribenten, inconsequent taalgebruik en verschil in
detailniveau. Dit maakt de nota tot een eenheid.
Daarnaast adviseren we de indeling van de cultuurnota
duidelijker te maken. Het gebruik van vele hoofdstukjes en
onderverdeling binnen die hoofdstukken is ingezet om meer
structuur te krijgen, maar ze komen de leesbaarheid niet ten
goede. De onderverdeling in beleidsthema’s gevolgd door de
nieuwe programma’s maakt dat de koppeling niet altijd duidelijk
is. Het opnemen van de programma’s binnen de betreffende
beleidsthema’s biedt de lezer meer houvast.
Hoofdstuk 1 Visie op Cultuur en cultuurbeleid
In vergelijking met de vorige cultuurnota ‘Oude Wereld Nieuwe
Mindset’ wordt in de nieuwe cultuurnota weinig gesproken over
en vanuit een visie van de provincie. Er wordt voortgebouwd op
de vorige periode is te lezen, maar de adviescommissie mist
een reflectie op die periode. Wat heeft de provincie wel en niet
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Wij gaan ervan uit dat met enkele redactionele
wijzigingen en in de definitieve vorm de nota beter
leesbaar zal zijn.

In de midtermreview hebben wij deze reflectie gepleegd.
Deze is via een link in de nota te lezen.
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kunnen realiseren? Welke dingen neemt de provincie mee,
welke niet en waarom?
Uit de nota spreekt ambitie, energie en de wil om de mouwen
op te stropen. Dit vindt de adviescommissie positief. In
sommige hoofdstukken in de beleidsnota slaat de balans door
naar instrumenteel. Wellicht is dit een bewuste keuze, maar het
maakt dat de nota door de lezer mogelijk meer gezien en
gelezen zal worden als een uitvoeringsprogramma. De
commissie adviseert om een notitie op te nemen over de rol en
betekenis van cultuur binnen ons normen- en waardenstelsel,
de actualiteit en de manier waarop wij onze samenleving
vormgeven..
De uitwerking van 1.3 De waarde van cultuur in paragraaf 1.3.1
tot en met 1.3.4 (Jongeren en cultuur, Cultuur en leefbaarheid,
Het Drentse gezicht en Economische waarde) op pagina 6
roepen bij de commissie onduidelijkheden op.
Dat komt omdat de algemene waarde van cultuur in 1.3.1
wordt uitgelegd aan de hand van maar één specifieke
doelgroep; de jongeren, in de tweede alinea wordt de waarde
van cultuur gekoppeld aan één specifieke doelstelling;
vergroting leefbaarheid, in de derde alinea aan één specifiek
programma, Het Drentse gezicht, en in de laatste alinea aan
maar één van de vijf kernwaarden van cultuur
(gebruikswaarde, bestaanswaarde, economische waarde,
sociale waarde en optiewaarde); economische waarde. De
provincie maakt hiermee een duidelijke keuze voor één van de
vele doelgroepen, doelstellingen, programma’s en waarden.
Een verantwoording voor deze keuze ontbreekt. De zinsnede
in alinea 1.3.1 “Drentse jongeren mogen zich best wat
verbeelden!” vindt de commissie badinerend.
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Op pagina 8 van de definitieve nota hebben wij kort en
krachtig de waarde van cultuur verwoord

De doelgroep jongeren is niet onze enige doelgroep, hier
zullen wij enkele andere voorbeelden aan toevoegen.
De doelstellingen leefbaarheid en Drentse gezicht zijn
zeer brede doelstellingen en worden in meerdere
programma’s vormgegeven.
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De rol(len) die de provincie voor zichzelf beschrijft in 1.4
vinden wij – zeker ten opzichte van de vorige beleidsperiodegroot, De commissie adviseert om de taakopvatting van de
provincie per beleidsterrein te omschrijven. In de huidige
cultuurnota neemt de provincie vooral de rol van verbinder en
facilitator op zich. In de komende periode ligt het accent op de
rol van de provincie als ‘ondernemer’, investeerder en
projectontwikkelaar. We lezen de begeestering die hieruit
spreekt, maar vragen ons af of actieve deelname aan
projecten, de provincie als ‘ondernemer’, te verenigen is met
de rol van het hanteren en handhaven van heldere regels (de
normerende provincie in het culturele domein).
Bij de beschrijving van de rollen mist naar ons idee nog een
zinsnede het afleggen van verantwoording over de besteding
van belastinggeld.
Hoofdstuk 2 De Basis op orde
2.1 Erfgoed
De provincie heeft in deze cultuurnota veel aandacht voor het
Drentse erfgoed. Dit vinden wij erg positief. Wellicht had het
landschappelijk erfgoed nog meer als startpunt en
aanknopingspunt kunnen dienen. Het onderscheid tussen
publieks-en collectietaken zou duidelijker kunnen.

De rol van ondernemer/projectontwikkelaar zullen wij
monitoren op effectiviteit en rolbestendigheid. Dit doen wij
via een interne evaluatie en de Cultuurmonitor.

Musea van provinciaal belang
We begrijpen de keuze om een aantal musea zekerheid voor
vier jaar te geven en daarmee de continuïteit te borgen Wij
hebben veel respect voor wat er door de instellingen met
bescheiden middelen (formatie en budget) gerealiseerd wordt
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Voor kennisgeving aangenomen.

Het landschappelijk erfgoed speelt een grote rol in ons
beleid op het gebied van kunsten en podiumkunsten. Het
staat centraal bij het beleid op het gebied van
cultuurhistorie, archeologie en monumentenzorg.
Onze ruimtelijke visie en beleid op het gebied van
cultuurlandschap is beschreven in onze beleidsnota
Cultuurhistorisch Kompas Drenthe. Hiernaar wordt
verwezen in de tekst van de toelichting die bij de
definitieve versie aan de Cultuurnota wordt toegevoegd.
Wij zullen uw advies ter harte nemen.
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en we realiseren ons dat de administratieve druk van
projectaanvragen groot is. De provincie noemt in de nota als
voorwaarde voor toekenning het indienen van een helder en
specifiek plan. De commissie adviseert hieraan toe te voegen
dat de provincie deze plannen toetst aan de hand van heldere
kaders.
In de nota schrijft de provincie dat het budget voor ieder
museum van provinciaal belang gelijk is. Een onderbouwing
hiervoor ontbreekt echter. Daarnaast is het goed om de unieke
positie van het Drents Museum inhoudelijk toe te lichten. Ook
mist de commissie de argumentatie voor de keuze van de
genoemde vijf musea.

In de nota wordt op pagina 12 gesproken over een consulent
voor de musea. en op pagina 13 over een erfgoedconsulent.
Hier is mogelijk iets te combineren. Het lijkt ons logisch dat een
museumconsulent vanuit het Drents Museum komt. Hiervoor
zou het museum uiteraard wel extra gefaciliteerd moeten
worden.
In de paragraaf over de musea 2.1.1.1 vinden we de schrijfstijl
erg indirect. De tekst kan op veel punten actiever geformuleerd
worden (bijvoorbeeld de zinsnede op pagina 12 Vernieuwing
Hunebedcentrum: “in 2016 gaan wij nader onderzoeken of wij
kunnen en willen bijdragen”).

94

Naar ons oordeel is de positie van het Drents Museum
duidelijk omschreven. Dat geldt ook voor de criteria voor
de musea van provinciaal belang. In de vorige periode
kregen drie van de vier musea van provinciaal belang
(gemiddeld) al een bedrag van circa € 100.000 per jaar.
Met het oog op de erkenning van de Unescowerelderfgoed-nominatie vonden wij het noodzakelijk om
nu ook het Gevangenismuseum (als reeds bestaand
museum van provinciaal belang) en het Koloniecentrum
(als nieuw museum van provinciaal belang) een jaarlijks
subsidiebedrag van de zelfde grootte te geven. Ieder
museum van deze omvang heeft tenslotte vergelijkbare
basiskosten.
Wij gaan hierover in overleg met het bestuur van het
Platform Drentse Musea.

Op het moment van het schrijven van deze tekst was de
impuls voor de culturele investeringen via de
Investeringsagenda nog niet door GS vastgesteld.
Inmiddels is de Investeringsagenda vastgesteld door PS.
In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma van de
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De paragraaf over Archieven 2.1.1.2 vinden we goed
geschreven. Er worden termen gebruikt waarvan het (met
name voor de leek) niet altijd duidelijk is wat ermee bedoeld
wordt. Denk daarbij aan de termen “het gezicht van Drenthe”,
het verhaal van Drenthe”,” het geheugen van Drenthe”, “Het
Strategisch Narratief”. Een verklarende woordenlijst zou hierbij
kunnen helpen.
Het is positief te lezen dat de provincie de oogst van de
erfgoedverkenning heeft ingezet voor deze nota. Voor het
Strategisch Narratief is het van belang ook goed te kijken naar
alles dat door het veld al wordt gedaan en hoe dit in te passen
is in het Narratief. Dit geldt ook voor de thema’s die op pagina
14 worden benoemd, onduidelijk is of deze ook onderdeel
worden van het Strategisch Narratief, welke rol de provincie
vervult en wat (al) door het veld wordt gedaan.

De extra aandacht voor archeologie vinden wij zeer positief.
Beleving en benutting extra kracht bijzetten kan via het
Strategisch Narratief maar zeker ook via gemeenten. Hierop
zou bijvoorbeeld een subsidieregeling kunnen worden
opengesteld. Tekstueel gezien is het wel onduidelijk wie wordt
aangesproken met het stuk. Kennisontsluiting,
kennisontwikkeling en beleving en benutting, wie moeten dat
gaan realiseren? En welke rol vervult de provincie hier?
De tekst onder het kopje 2.1.2.3 Monumentenzorg: de eerste
zinnen van beide alinea’s zijn een herhaling.
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Investeringsagenda zullen we nader ingaan op de
investeringen die wij in dit kader willen doen.
De term ‘het gezicht van Drenthe’ zien wij niet in de tekst
terug. De overige termen worden bij hun introductie
uitgelegd. De definitieve nota heeft een extra toelichting.

De uitwerking van het Strategisch Narratief vindt plaats
binnen het project Vermarkten Drents Erfgoed dat valt
onder het Programma Vrijetijdseconomie en Fietsen. De
door u genoemde aspecten zullen daarbij worden
meegenomen.
Ook de in de nota genoemde thema’s kunnen daar
uiteraard deel van uitmaken.
Dit zijn regionale en provinciale thema’s, waarvoor wij als
provincie een aanjagende en coördinerende rol voor ons
zien, zowel voor kennis- als beleidsontwikkeling.
Kennisontsluiting richt zich met name op het ontsluiten
van nog niet toegankelijke opgravingsgegevens in het
Noordelijk Archeologisch Depot (een provinciale wettelijke
taak).
Kennisontwikkeling en beleven en benutten werken wij uit
met de gemeenten, in interactie met andere
erfgoedpartners, in het traject Erfgoedkansen voor
Drenthe. De resultaten hiervan verankeren we
desgewenst in culturele allianties.
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Er wordt een kleine alinea gewijd aan immaterieel erfgoed
waarin onder andere het bloemencorso wordt genoemd. Een
bloemencorso is niet specifiek Drents. Wij vragen ons dan ook
af of het zo in de cultuurnota gezet zou moeten worden.
Daarnaast wordt geschreven dat de provincie geen specifiek
beleid voert, maar het wél belangrijk vindt en procesmatig
ondersteuning wil bieden ….dit is niet duidelijk.
2.2 Kunsten
Voor enkele gezelschappen en festivals wordt meer zekerheid
geboden. Dit zorgt voor continuïteit en mogelijkheden tot
ontwikkeling en professionalisering.
De Drenthe Biënnale wordt nu al voorgesorteerd voor een
volgende editie zonder de resultaten van dit jaar te kennen en
te evalueren. Dit is risicovol en bovendien is een tweejaarlijks
groot evenement van deze omvang en betekenis erg ambitieus
en zal een behoorlijk budget vragen.
Op het onderdeel bibliotheken missen we de literaire
component. Er wordt gerefereerd aan de maatschappelijke rol,
maar van oudsher trekt de bibliotheek een literair cultureel
publiek. De vijf functies van de bibliotheek die ook in de
bibliotheekwet zijn opgenomen zouden hier leidraad kunnen
zijn.
De paragraaf over media zou positiever verwoord kunnen
worden. Niet dat de provincie zich zorgen maakt over het
schraler wordende media-aanbod, maar dat de provincie het
belangrijk vindt dat er een kwalitatief en divers media-aanbod
is.
Hoofdstuk 3 Verbinding en Vernieuwing
Dit hoofdstuk bevat veel herhalingen met zinsneden uit
hoofdstuk 2, dit komt de leesbaarheid niet ten goede.

Het bloemencorso van Eelde staat op de Nationale
inventarislijst van immaterieel erfgoed, vandaar dat wij het
wel in de tekst hebben opgenomen. Wij zien onze rol niet
als structureel, maar kunnen bij initiatieven op het gebied
van immaterieel erfgoed, bijvoorbeeld een wens om op de
nationale inventarislijst te komen, wel helpen door te
adviseren bij het proces daarnaartoe.
Voor kennisgeving aangenomen.
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Voortzetting zal afhangen van het succes van de eerste
editie.

De vijf functies van de bibliotheek worden als leidraad
genoemd in de toelichting bij de definitieve versie van de
Cultuurnota.

Juist de zorg maakt dat wij een inventarisatie gaan
maken. Als er geen zorg was zagen we hier geen rol voor
onszelf aangezien de regionale omroep een financiële
verantwoordelijkheid van het Rijk is geworden sinds 2014.
Wij zullen hier redactionele aanpassingen doen indien
mogelijk.
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3.1 Koloniën van Weldadigheid
Wat betreft de nominatie van Veenhuizen voor Unesco
werelderfgoed merken wij op dat dit een fantastisch streven is.
Echter, de provincie zou veel meer van het intrinsieke belang
van dit erfgoed voor Drenthe kunnen uitgaan. De nominatie
zou dan een mooie ‘bijkomstigheid’ kunnen zijn.
De nominatie is nu leidend. Tekstueel kan dit in de nota
opgelost worden door de eerste en de tweede alinea om te
wisselen.
De instellingen die een bijdrage moeten leveren aan de
nominatie en het vervolg zijn zeer verschillende grootheden
(vergelijk De Koloniehof met het Gevangenismuseum of het
Drents Archief), kan je hetzelfde van de deelnemende
organisaties verwachten in dit traject?
3.2. Erfgoed: beleven, benutten en maatschappelijke opgaves
De posities van ‘Het geheugen van Drenthe’ en het ‘ Verhaal
van Drenthe’ kloppen naar ons gevoel niet met de positie die
het ‘Strategisch Narratief’ in de tekst krijgt (onduidelijkheid over
onderlinge verhoudingen en rollen). In onze beleving is het
Strategisch Narratief een aanvulling of verbijzondering op het
Verhaal van Drenthe. Het verdient aanbeveling voor het brede
publiek eenduidig ‘Het Verhaal van Drenthe’ te hanteren, gelet
op de bekendheid en verbeeldingskracht van die term.

Wij zijn vooral benieuwd wat de organisaties die u noemt,
gaan ontwikkelen. Wij realiseren ons dat dat divers zal
zijn; en juist die diversiteit kan de samenwerking krachtig
maken.

Bij het stimuleringsprogramma wordt gesteld: ‘Cultuurhistorie
inzetten bij maatschappelijke opgaven’ en daarbij komt het
Platform Burgerkracht enigszins uit de lucht vallen. Wij zijn als
adviescommissie niet bekend met dit fenomeen, wellicht zijn
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Er komt in Frederiksoord een nieuw Koloniecentrum i.p.v.
de huidige Koloniehof. Dit wordt een heel andere
voorziening in een heel ander gebouw. Wij hebben de
stellige verwachting dat het Koloniecentrum een
belangrijke bijdrage kan leveren aan m.n. het Verhaal van
de Vrije Koloniën.

De term Strategisch Narratief is bekend in het veld van
erfgoedtoerisme. Bij de ontwikkeling naar dat narratief zal
nader uitgewerkt worden welke vorm, inhoud en grootte
dit krijgt.
Ter verduidelijking: het Strategisch Narratief is met name
gericht op het aanbrengen van samenhang en focus in de
vermarkting van erfgoed. Het Verhaal en het Geheugen
van Drenthe zijn breder en leggen het accent meer op de
ontsluiting van historische informatie. Zij zullen belangrijke
bronnen vormen voor zowel het opstellen van het
narratief als voor de uitwerking en implementatie in
toeristische producten.
Op pagina 29 van de definitieve nota hebben wij dit
toegelicht.
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wij de enigen? Zo niet dan is verduidelijking gewenst.
Het Geopark de Hondsrug zou naar de mening van de
commissie beter benut, ingevuld en aangestuurd kunnen
worden. De landschappelijke component van de Hondsrug zou
een plek kunnen krijgen in het Strategisch Narratief.

Het onderdeel Programma Duurzame Monumentenzorg is
bijna een letterlijke herhaling van p. 16
3.3. Kunsten
De inleiding die hier gebruikt wordt staat ook al bij hoofdstuk 2,
onderdeel kunsten
We vinden de Kunstenaarsfabriek een interessante gedachte,
maar wij adviseren voorzichtig te zijn met termen als
‘permanent’ en ‘tijdelijk’. In Drenthe is weinig atelierruimte dus
de wens om hierin te voorzien is positief, maar dan is
huisvesting van groot belang. Misschien is dat nog kansrijker
dan broedplaatsen.
Het is positief dat er meer inzet komt in Noordelijk verband. De
pijlers waarvoor is gekozen zouden volgens ons kunnen
worden uitgebreid met ‘cultural landscapes’. Cultuurlandschap
is voor Drenthe zeer belangrijk en sluit aan bij een
internationale trend, waarin vanuit diverse beleidsterreinen
verbindingen worden gevonden. De echte oude
cultuurlandschappen zijn in Drenthe en ook wel in Friesland.
Ook Podium Platteland is in Noordelijk verband zeer
interessant.
Hoofdstuk 4 Financiën
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Geopark de Hondsrug is een samenwerkingsverband van
meerdere partijen; het projectbureau van het Geopark is
een zelfstandige organisatie, verantwoordelijk voor de
uitvoering. Inhoudelijk is er uiteraard samenhang met
cultuurhistorie en archeologie. Het Geopark en de
landschappelijke component is één van de vele aspecten
die op hun bruikbaarheid voor het Strategisch Narratief
zullen worden bekeken.
Voor kennisgeving aangenomen.
Dit zullen wij met de eindredactie meenemen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Deze suggestie is reeds in een concept
uitvoeringsprogramma van de noordelijke cultuuragenda
opgenomen.

In de definitieve versie van de Cultuurnota komt een
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Hierover kunnen we weinig zeggen gelet op het feit dat het
alleen nog maar totaalbedragen betreft. Het is in ieder geval
positief dat er niet bezuinigd wordt.
Hoofdstuk 5 Monitoring en Instrumentarium
5.1 Monitoring
Wij juichen het opzetten van een monitor toe. Als de monitor
goed wordt ingevuld kunnen organisaties zichzelf
benchmarken, dit kan leiden tot kwaliteitsverbetering.
Daarnaast zou je de rapportages bij een goed ingevulde
monitor kunnen verminderen.
Instrumentarium
Tekstueel, maar ook inhoudelijk gezien zou het mooier zijn een
onderscheid te maken tussen de middelen en vormen. Dit kan
vrij eenvoudig gerealiseerd worden door enkele onderdelen om
te draaien.
We zijn zeer benieuwd naar de voorwaarden die worden
verbonden aan de subsidies voor vier jaar voor musea,
festivals en podiumkunstgezelschappen. Hiermee kan de basis
op orde worden gebracht en kan je de organisaties meer
ruimte geven en regeldruk verminderen. Kennis en kunde
worden op voorhand als vaststaand gegeven gehanteerd.
Zoals het nu omschreven is lijkt het echter de lastendruk te
verhogen, omdat subsidie wordt verleend op basis van goede
plannen. Wij adviseren dan ook op voorhand minder te toetsen
en meer achteraf te bezien of afgesproken prestaties behaald
zijn. Aan de organisaties mag gevraagd worden hoe zij een
bijdrage gaan leveren en dit in heldere spelregels verwoorden.
Belangrijk is daarnaast duidelijkheid over kerntaken en
projecten waarvoor aanvullende subsidies kunnen worden
aangevraagd.

gedetailleerde financiële onderbouwing.
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Wat betreft de Provinciale Adviescommissie Cultuur vinden wij
dat het stelliger mag worden geformuleerd wat de taak en rol
van een adviescommissie is. De samenstelling van de
commissie moet vooral aansluiten bij de visie van de provincie.
We geven in overweging één lid van de adviescommissie ook
lid te laten zijn van visitatiecommissies om de kennis die de
commissie heeft van het culturele Drentse veld ook onder de
aandacht te brengen bij de visitatiecommissie en daarmee ook
bestendigheid in de koers van de adviezen en aanbevelingen
te borgen.
In dit hoofdstuk mist nog een zinsnede over de verantwoording
van het besteden van belastinggeld. Door dit op een heldere
en zakelijke toon te verwoorden, krijgt dit hoofdstuk een
stevigere inbedding in de nota. Dit heeft wederom betrekking
op de rol die de provincie vervult.
Wij hopen dat vele instellingen een bijdrage zullen verlenen
met een reactie op deze concept-nota. Dat vergroot het
draagvlak van uw kunst- en cultuurbeleid.
Wij hebben als Provinciale Adviescommissie vanuit een
constructieve houding de afgelopen jaren adviezen gegeven.
Gevraagd en ongevraagd. Dit advies was niet gevraagd, maar
met genoegen gegeven.
Mochten er vragen zijn dan vertrouwen wij erop dat u ons weet
te vinden.
Wij wensen u veel succes met het afronden van deze nota en
zullen met genoegen onze adviezen vanuit deze kaders en
ambities formuleren.
Hierbij de reactie van RTV Drenthe op de voorontwerpCultuurnota 2017-2020
De verbeelding van Drenthe. Uiteraard zijn wij bereid onze

De PAC adviseert het college na toetsing van de
aanvragen op grond van de Uitvoeringsregeling. Dit staat
in de nota in voldoende mate beschreven.
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Op het moment dat visitatie aan de orde is nemen wij de
opmerkingen van de PAC mee in de samenstelling van
deze commissie.
Ten aanzien van de door u geschetste rol inzake
verantwoording belastinggeld: de bestede middelen
worden verantwoord via de reguliere P&C cyclus van de
provincie Drenthe.
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reactie mondeling toe te lichten en/of vragen van uw kant te
beantwoorden. Een afschrift van onze reactie gaat ook naar de
leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en
Economie.
Het verheugt ons om op pagina 20 van de Cultuurnota onder
2.4 Media te lezen dat de provincie van mening is dat de
regionale omroep een sleutelrol vervult in de regionale
informatie nieuws en cultuurvoorziening. De provincie vindt dat
de regionale omroep uiting geeft aan de regionale (culturele)
identiteit en dat RTV Drenthe een democratische
waakhondfunctie vervult door lokale en regionale democratie
scherp in de gaten te houden. Deze visie van de provincie is
volledig in lijn met de opdracht die onze omroep zich heeft
gesteld. RTV Drenthe wil de spil in de Drentse samenleving
zijn. Elke dag informeert RTV Drenthe de inwoners van onze
provincie zo goed en zo breed mogelijk over alles wat er in
Drenthe speelt.
En de feiten geven aan dat we het niet zo slecht doen, om het
op het op z’n Drents te zeggen. Nee, we doen het gewoon
hartstikke goed. De groei van ons bereik in de laatste jaren via
nieuwe media als internet, apps en Social media is ongekend.
Radio Drenthe was ook in 2015 de best beluisterde
radiozender van de provincie. Er luisteren meer mensen naar
de regionale omroep dan naar NPO Radio 1, 2 of 3. Maar ook
commerciële zenders als Sky, Q Music, 538 halen niet het
marktaandeel van Radio Drenthe. Op TV Drenthe
zien we dat live-uitzendingen veel kijkers trekken. RTV Drenthe
heeft de afgelopen jaren het bewijs geleverd dat het een
fabeltje is dat er in de provincie Drenthe niet zoveel te doen is.
Integendeel. De regionale omroep zendt elk jaar meer dan 60
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(culturele) evenementen live uit via streams op internet en ook
op ons reguliere tv-kanaal.
Los van het brengen van nieuws en evenementen proberen we
ook invulling te geven aan ons streven als bindmiddel te
fungeren van de Drentse samenleving. Dat doen we onder
meer door in onze uitzendingen de Drentse taal een
prominente plek te geven. Maar ook met het organiseren van
een grote actie voor de Voedselbank. Een actie waarmee we
alle geledingen in de provincie in beweging brengen en krijgen
om geld in te zamelen voor Drenten die het niet makkelijk
hebben.
Ook hebben we de laatste jaren hard gewerkt aan een
professionele samenwerking met onze zogenaamde natuurlijke
partners. Dat is bijvoorbeeld de provincie met wie we weliswaar
geen formele (financiële) relatie meer hebben, maar met wie
de contacten meer dan uitstekend zijn.
In samenwerking en met steun van de provincie hebben we de
mogelijkheid benut om een aantal bijzondere gebeurtenissen
van een geslaagde invulling te voorzien. Voorbeelden zijn het
Koningsbezoek maar ook de speciale 5 mei viering in 2015 en
het project ‘Op Fietse’. Behalve met de provincie zijn onze
contacten met alle bekende en belangrijke Drentse instellingen
aangehaald en hebben veelal tot samenwerking geleid. Het
Drents Museum, Kunst en Cultuur Drenthe, Bibliotheken,
Drents Archief, Marketing Drenthe, Herinneringscentrum Kamp
Westerbork zijn daarvan voorbeelden.
RTV Drenthe zoekt ook contact met de lokale omroepen in
Drenthe om te kijken hoe de regionale en de lokale omroep
elkaar kunnen versterken. Dit jaar wordt er bij RTV Drenthe in
Assen een lokale omroepdag georganiseerd waarbij
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medewerkers van de lokale omroepen in onze provincie zich
kunnen inschrijven voor een aantal workshops.
Programmatisch wordt er al samengewerkt met RTV Meppel
en RTV Emmen. Maar ook met private mediapartners als
BOOM regionale uitgevers en de NDC Mediagroep worden
plannen voor (programmatische) samenwerking gemaakt en
uitgevoerd.
RTV Drenthe staat op het standpunt dat alles wat de regionale
omroep met publiek geld produceert door zoveel mogelijk
mensen moet worden geconsumeerd. Daarom is RTV Drenthe
in principe altijd bereid haar materiaal, met bronvermelding,
aan voornoemde mediapartners maar ook aan bijvoorbeeld
provincie en gemeenten af te staan. Op landelijk niveau werkt
RTV Drenthe nauw samen met de NOS en wordt er op
uitgebreide schaal materiaal uitgewisseld waardoor er met
regelmaat Drents nieuws bij de NOS op internet, tv en radio
langskomt.
Alle feiten en bijzonderheden over onze activiteiten met
betrekking tot allerhande programmazaken kunt u lezen in het
hoofdstuk Programmazaken van ons jaarverslag 2015
dat we als bijlage aan deze brief hebben toegevoegd. Dan kunt
u precies lezen dat bovenstaand verhaal inderdaad de stelling
van de provincie onderschrijft dat de regionale
omroep een sleutelrol vervult in de regionale informatie nieuws
en cultuurvoorziening.
En daar zijn we als kleine, regionale omroep met een relatief
laag budget in vergelijking met collega provinciale omroepen
heel trots op!
Maar, want er is helaas een maar, RTV Drenthe maakt zich
grote zorgen over de toekomst. Op korte termijn heeft de
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provincie geen zelfstandige regionale omroep meer. In dat
opzicht sluiten we ons aan bij de zorgen die ook bij de
provincie leven als het gaat
om het behoud van onafhankelijke, kritische journalistiek in de
regio. In de afgelopen vijf jaar is het vaste personeelsbestand
van RTV Drenthe met 25 procent verminderd. De
programmering is in tijd en aanbod aanzienlijk versoberd. Deze
maatregelen waren noodzakelijk om flexibiliteit in personeelsen programmatische kosten te krijgen. Anders waren er in de
afgelopen jaren al gedwongen ontslagen gevallen. Extra
provinciale subsidies die werden ingetrokken, teruglopende
reclame inkomsten, te lage indexering bekostiging
zorgden ervoor dat de regionale omroep meer moest doen met
minder geld. Want er moest natuurlijk verder geïnvesteerd
worden in de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe media.
Natuurlijk worden vaste FTE’ s voor een deel opgevangen door
freelancers maar ook dat heeft consequenties voor continuïteit
in kwaliteit en kwantiteit. Ook een aantal noodzakelijke
reorganisaties maakte het er allemaal niet makkelijker op.
Vooropgesteld: RTV Drenthe is nooit gaan jammeren en/of
zielig gaan doen maar is juist met dubbele kracht de strijd
aangegaan. Met een andere organisatiestructuur, duidelijke
programmatische/journalistieke keuzes, totale financial control,
meer ondernemersgeest en een niet aflatende inzet van de
medewerkers is invulling gegeven aan het gedeelde
uitgangspunt Strijdend Voorwaarts. Met als resultaat een
moderne publieke, regionale omroep die met minder mensen
en minder geld meer produceert dan ooit tevoren. Maar
een nieuwe bedreiging hangt al geruime tijd boven het hoofd
van RTV Drenthe en gaat ongetwijfeld negatieve
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consequenties hebben voor de bedrijfsvoering en daarmee de
journalistieke slagkracht van de regionale omroep van en voor
Drenthe. Met ingang van 1 januari 2017 moet de regionale
omroepsector 17 miljoen euro bezuinigen en RTV Drenthe
moet daar meer dan een miljoen euro aan bijdragen. Inmiddels
is de totale bezuiniging uitgesteld tot 1 januari 2018 en moet in
2017 de helft, 8,5 miljoen, door de sector worden
bezuinigd.
Om de bezuiniging het hoofd te bieden en de
journalistieke/redactionele slagkracht zoveel
mogelijk te ontzien is er binnen ROOS, overkoepelend orgaan
van regionale omroepen, besloten tot een ingrijpende,
fundamentele organisatorische structuurwijziging. Er komt
een Regionale Publieke Omroep (RPO), vergelijkbaar met de
landelijke NPO, die namens de 13 regionale omroepen een
concessie en daarmee ook de beschikbare budgetten zal
aanvragen en beheren. Dat betekent dat RTV Drenthe, dat in
2014 nog het 25-jarig bestaan vierde, als zelfstandige omroep
ophoudt te bestaan. Zonder eigen directie, Raad van Toezicht
en ondersteunende diensten. RTV Drenthe was samen met
Omroep Zeeland lange tijd tegenstander van de nieuwe RPOstructuur en heeft ook een eigen plan binnen ROOS
gepresenteerd maar een grote meerderheid van de regionale
omroepen koos voor het RPO model. Het voert veel te ver om
de (bestuurlijke) ontwikkelingen in deze reactie uitgebreid
toe te lichten maar het is wel belangrijk dat bekend is hoe RTV
Drenthe in dit dossier heeft gehandeld. Daarom is als bijlage bij
deze brief het Directieverslag 2015 toegevoegd en
daarin is precies te lezen hoe het RPO-proces is verlopen en
welke bedreigingen een en ander inhoudt voor de positie van
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een onafhankelijke journalistieke Organisatie. Overigens is
onze visie onder de aandacht gebracht en besproken met de
gedeputeerden Henk van de Boer en
Ard van der Tuuk.
Blijft overeind de bezuiniging van meet dan een miljoen die
RTV Drenthe per 1 januari 2018 moet realiseren. Door
samenwerking met andere regionale omroepen, het wellicht
samenvoegen van ondersteunende diensten en andere
vormen van nog efficiënter werken, kan een deel van de
bezuiniging worden gevonden. Het staat vrijwel vast dat
de bezuiniging zal leiden tot verschraling van de huidige
activiteiten van RTV Drenthe.
Die beargumenteerde zorg is ook neergelegd en besproken
met de provincie. Daarom vindt onze omroep het een positieve
ontwikkeling dat de provincie haar verantwoordelijkheid
heeft genomen en de RUG opdracht heeft gegeven voor een
onderzoek. Met als doel of en hoe de provincie de
democratische en sociale taak van de journalistiek in Drenthe
zou kunnen faciliteren. Op voorhand kan RTV Drenthe met
stellige zekerheid melden dat zonder steun van de provincie de
journalistieke/redactionele slagkracht van onze omroep verder
zal afnemen.
Er is een kans dat de journalistieke schade beperkt blijft. RTV
Drenthe en Omroep Zeeland zijn namelijk akkoord gegaan met
het RPO-plan onder de voorwaarde dat de kwaliteit en
kwantiteit van de regionale journalistiek ook in de dunbevolkte
gebieden, overeind blijft.
In het kader hiervan is binnen een ROOS-werkgroep, waarin
RTV Drenthe vertegenwoordigd
is, een basisvoorziening ontwikkeld. Met deze basisvoorziening
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staatssecretaris waarborgen te krijgen op het gebied van
kwantiteit en kwaliteit van de programmering van de
afzonderlijke redacties.
De staatssecretaris wil vooralsnog alleen wettelijk
vastleggen dat de beperkte compensatie voor de kleine
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kan RTV Drenthe programmatische/ journalistieke output
verzorgen die vergelijkbaar is met het huidige
aanbod. Maar hoewel er binnen ROOS unanieme steun is voor
de inhoudelijkheid van de basisvoorziening lijken de financiële
consequenties, herverdeling budget binnen de sector,
een invoering van de basisvoorziening in de weg te staan.
Binnen afzienbare tijd moet er een beslissing worden genomen
of de basisvoorziening er wel of niet zal komen.
Voor 2017 heeft de bezuiniging al de eerste consequenties
voor het aanbod van de regionale Omroep. De ondertiteling
van de nieuwsprogrammas op TV Drenthe zal komen te
vervallen en dat betreuren wij in hoge mate omdat we dit
feitelijk een taak vinden die hoort bij de
publieke Omroep. Maar omdat er geen extra budget is
afgegeven voor deze taak, betekende dit extra kosten voor de
regionale omroep. En RTV Drenthe was in de afgelopen jaren
dan ook één van de weinige regionale omroepen die nog wel
ondertiteling verzorgde. Met de nieuwe bezuiniging is dat niet
meer waar te maken. Net zoals de distributie van tv
programmas per satelliet en dat heeft nadelige gevolgen voor
de Drenten die in het buitengebied wonen en geen kabel
hebben. Natuurlijk kunnen ze al onze programma’s
via internet live en/of uitgesteld ontvangen maar niet in elk deel
van onze provincie is er sprake van een snelle
internetverbinding.
Afsluitend kan ik u beloven dat RTV Drenthe het uitgangspunt
Strijdend Voorwaarts gestand zal blijven doen. Onze omroep
zal daarmee op succesvolle wijze invulling blijven geven aan
haat sleutelrol als onafhankelijke nieuws- en cultuurvoorziening
van en voor de provincie Drenthe. Mits de randvoorwaarden,

omroepen niet vervalt door de bezuinigingen. Wij zullen
ons bestuurlijk blijven inzetten voor het op peil houden
van het programmatisch activiteitenniveau, en daartoe
voldoende ruimte bepleiten voor publiek/private
mediasamenwerking.
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zoals een deugdelijke financiering maar ook een
professionele bestuurlijke aansturing die ruimte laat voor de
Drentse eigenheid, het mogelijk maken. En over die
randvoorwaarden maken wij ons zorgen. Daarom hebben wij u
als provinciale politiek met deze reactie deelgenoot gemaakt
van de ontwikkelingen die momenteel in de regionale
omroepsector spelen en in de komende periode verder moeten
worden uitgewerkt. Met, nogmaals, van mijn kant de bereidheid
om een en ander mondeling toe te lichten.

1. Bindende voordracht, ofwel benoemingsrecht, van een
van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting
Regionale Publieke Omroep (RPO) door de provincies.
Om zo regionale invloed te kunnen blijven uitoefenen.
2. Blijvende verbinding met provinciegrenzen als
verzorgingsgebied, ook na de eerste concessieperiode.
3. Wettelijke verankering van de rol van
beleidscommissies media-aanbod, om zo regionale
invloed op regionaal media-aanbod te waarborgen.
4. Garantie voor minimaal één aanbodkanaal per
provincie.
5. Kwaliteit en kwantiteit regionale media-aanbod.
Op de punten 2,3 en 4 hebben we inmiddels
toezeggingen van de staatssecretaris.

25. Bibliotheek Assen

Als voorzitter en directeur van de stichting openbare
bibliotheek in Assen maken wij hierbij gebruik van de
gelegenheid om te reageren op de Concept Cultuurnota voor
de periode 2017-2020 De verbeelding van Drenthe.
Onze reactie heeft in het bijzonder betrekking op Hoofdstuk 2.3
Bibliotheken.
U stelt dat u uw wettelijke (provinciale) taken uitvoert zoals
innovatie en interbibliothecair leenverkeer. Het doet ons als
bibliotheek Assen daarbij genoegen dat u vanaf 1 januari 2016
de beschikbare gelden voor deze wettelijke taken in gelijke
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mate aan alle inwoners van de provincie ten goede laat komen.

26. Margaretha Consort

Daarnaast stelt u dat u het bibliotheekwerk op maat wilt
vernieuwen en u kent daarbij een belangrijke rol (“de lead”) toe
aan de gemeenten. De bibliotheek Assen is het van harte eens
met deze lokale aanpak die toegesneden kan worden op lokale
behoeften, maar anderszins ook regelmatig bruikbaar kan zijn
in andere gemeenten (kruisbestuiving en opschaling). Daar
leveren we graag een bijdrage aan.
Om de lokale initiatieven voldoende tot hun recht te kunnen
laten komen zouden wij echter willen pleiten voor iets meer
structuur van uw zijde in de besteding van deze
innovatiegelden. Bijvoorbeeld door de instelling van een
provinciaal innovatiefonds waaruit een bijdrage kan worden
verstrekt aan de lokale innovatie initiatieven. Gebaseerd op
keuzes gemaakt door een onafhankelijke innovatieraad die
projecten toekent of niet. Om de rijkdom van Drenthe volledig
tot zijn recht te laten komen.

Nadat de inventarisatie van ambities en knelpunten met
gemeenten en bibliotheken is afgerond, zetten we het
proces voort met een gezamenlijke bijeenkomst over
innovatie en spreiding van bibliotheken. We stellen ons
voor dat de wijze waarop innovatieve concepten
ontwikkeld worden voor de Drentse bibliotheken daar aan
de orde komt. Op dit moment heeft Biblionet Drenthe een
coördinerende rol voor innovatie en beschikt zij over de
provinciale middelen voor innovatie van bibliotheken in
alle gemeenten.

Rest ons slechts te vermelden dat wij door de nota er nog eens
op attent gemaakt zijn hoe breed het cultuurpalet is. We
wensen u wijsheid bij het maken van keuzes daarin.
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De Concept Cultuurnota voor 2017-2020 “De verbeelding van
Drenthe” ligt al een poosje ter inzage klaar en tot 11 april is ons
de mogelijkheid gegeven daarop een inspraakreactie te geven.
Van deze mogelijkheid maken wij graag gebruik.
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Het Margaretha Consort bestaat sinds 2009 en is het enige
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professionele (barok)orkest in Drenthe. Het orkest wordt
georganiseerd en geleid door artistiek en zakelijk leider Marit
Broekroelofs uit Huis ter Heide (Noordenveld). Ons ensemble
heeft zich gespecialiseerd in vroeg-barokke muziek uit heel
Europa. De instrumentalisten spelen op oude instrumenten, het
koor bestaat uit professionele zangers die zich op het
barokrepertoire hebben toegelegd en de solisten zijn van
internationale allure.
Van 2009 tot nu heeft het ensemble door haar uitstekende
niveau en onconventionele programmering een plaats
verworven tussen de beste barokorkesten van Nederland.
Programma’s variëren van Swingende Boheemse
bruiloftsmuziek tot Bach en van intieme Zuid-Amerikaanse
Passiestukken tot de meest frisse MESSIAH van Händel ooit
gehoord.
Van elke productie wordt minimaal één concert in Drenthe
gegeven. We hebben in alle grotere en kleinere kerken van
Assen gespeeld, maar ook in de omliggende dorpen Norg en
Vries komen we graag. Meer concerten in Drenthe zouden we
graag willen maar dat is tot nog toe vanwege ontoereikende
financiering niet gelukt. Ons werkgebied heeft zich uitgebreid
tot Groningen, Friesland maar ook Overijssel, Gelderland en
Utrecht.
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VERBEELDING VAN DRENTHE
De Concept Cultuurnota die nu ter tafel ligt is een mooie en
uitgebreide nota geworden met een duidelijk beleid, waarin u
als college van Gedeputeerde Staten van Drenthe een aantal
speerpunten uit het college-akkoord laat terugkomen. Met
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vreugde lezen wij dat u gaat voor een mooier en krachtiger
Drenthe waarbij welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn en
waarbij voor cultuur sprake is van een samenwerking met
partners in het veld. Zo kunnen we samen werken aan een
bruisend cultureel aanbod in onze provincie.
In hoofdstuk 2.2 wordt geschreven over de kunsten. Met het
cultuurbeleid van de Provincie Drenthe stimuleert u onder
andere de professionele kunsten (2.2.1.) en u bevordert de
cultuurparticipatie, o.a. door het ondersteunen van
amateurkunsten (2.2.3.). Graag willen wij op deze beide zaken
reageren.
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2.2.1. PROFESSIONELE KUNSTEN
Er zijn goede redenen om professionele kunsten te
ondersteunen en te stimuleren. Het streven naar een levendig
cultureel klimaat met een interessant en aansprekend aanbod
is alleszins loffelijk!
Wat wij ons echter afvragen is waarom er diverse ensembles
van buiten Drenthe worden genoemd die voor meerjarige
ondersteuning in aanmerking komen.
Over de inhoudelijke keuze van dat rijtje willen wij niet twisten.
Om er een paar te noemen:
- Het NNO is een klasse orkest voor de drie Noordelijke
provincies.

We hebben in deze Cultuurnota gekozen om een klein
aantal gezelschappen zekerheid voor vier jaar te bieden.
Dit zijn de gezelschappen die een constante kwaliteit en
kwantiteit in producties hebben laten zien. De komende
vier jaren kan het Margaretha Consort een beroep doen
op incidentele subsidies voor projectmatige activiteiten als
deze passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd
in de uitvoeringsregeling.

-

Het Peter de Grote Festival is een prachtig festival dat
al jaren laat zien hoe bruisend kamermuziek is.

-

En dan de Nederlandse Bach Academie met Hoite
Pruiksma: een zeer kundig man en een goed
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ensemble.
Al deze ensembles spelen regelmatig in Drenthe, maar ze zijn
gevestigd in Groningen en Friesland. Het is natuurlijk prachtig
dat de Provincie Drenthe deze organisaties meerjarig financieel
wil steunen. Maar onze vraag daarbij is wel: Het Margaretha
Consort speelt ook regelmatig in Drenthe, en is zelfs gevestigd
in Drenthe, waarom geen meerjarige subsidie voor dit
professionele Drentse gezelschap?
Wij hebben begrepen dat het gaat om bedragen tussen de
€15.000,- en €50.000,Dat is veel geld waarmee uitstekende programma’s gemaakt
en uitgevoerd kunnen worden. Geweldig dat de Provincie zulke
bedragen over heeft om Cultuur in Drenthe te stimuleren!
- Wij vragen u als college echter wel om nog eens goed te
heroverwegen of al dit geld naar ensembles buiten Drenthe
moet gaan, of dat er een verdeling kan worden gemaakt
waarbij ook het Margaretha Consort als Drentse organisatie uit
de ruif mee kan eten…2.2.3. AMATEURKUNST
Ook cultuurparticipatie is een belangrijk onderdeel van uw
beleid. Om die reden steunt u de amateurkunsten in Drenthe.
Dat is sympathiek en voor de amateurkunst ook welkom en
nodig, maar is dit wel een taak van de provinciale overheid?
Amateurkunst wordt beoefend door liefhebbers. Zij zingen of
bespelen een instrument en zijn lid van een muziekvereniging,
koor of orkest, soms op heel hoog niveau. Voor dat
lidmaatschap wordt contributie geheven waarvan een dirigent
of muzikaal leider wordt betaald. Voor concerten wordt vaak
een deel van de contributie aangewend en soms worden
subsidies aangevraagd bij de vele fondsen voor amateurkunst
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De provincie richt zich, naast de ondersteuning van
amateurkunst door K&C vooral op de professionele
kunsten. De provincie heeft een zeer beperkt budget voor
amateurkunstgezelschappen, er van uitgaande dat dit
grotendeels een gemeentelijke taak is. Wel zijn er
mogelijkheden om projectsubsidies aan te vragen in het
kader van de Uitvoeringsregeling en het deelprogramma
Podium Platteland.
Wat betreft de ondersteuning aan aangehaalde
amateurgezelschappen merken wij op dat deze een
ondersteuning ontvangen vanwege de inzet die deze
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die ons land rijk is (VSBfonds (landelijk) of Rabobank ( lokaal).
Ook de gemeentes hebben een vaak uitgebreid cultuurbeleid.
Dit beleid en bijbehorend potje is er op gericht lokale
initiatieven te ondersteunen. En het is ook goed dat je als
plaatselijke toneelvereniging, blaasgezelschap of zangkoor
door de gemeente wordt gesteund. Als we deze taak bij de
lokale overheid laten, dan zou dat betekenen dat de Provincie
zich meer en alleen kan richten op de professionele kunsten.
Overigens merken we hierbij graag op dat het Margaretha
Consort regelmatig goede amateurs de mogelijkheid biedt om
per project met ons mee te doen en onder leiding van onze
professionele zangers en musici door lessen en coaching
meegenomen te worden naar een hoger niveau en zo boven
zichzelf uit te stijgen …
- Het geld kan maar één keer worden uitgegeven en wij vragen
u dan ook om de meerjarige toekenning aan de genoemde
amateurorganisaties – nogmaals: hoe sympathiek ook – te
heroverwegen. Zo komt er meer geld beschikbaar om als
Provincie Drenthe de professionele kunsten te ondersteunen. –
MARGARETHA CONSORT EN PROVINCIE DRENTHE
In 2008, een jaar voor de oprichting van het ensemble, zat
onze artistiek leider Marit Broekroelofs al met Gerrit Kamstra
om tafel om te kijken in hoeverre de Provincie Drenthe kon en
wilde bijdragen aan een professioneel orkest in Drenthe. In die
dagen werd er geroepen om meer professionalisering en
hogere kwaliteit. Het was een verkennend en plezierig gesprek.
In 2015 en 2016 zijn de contacten verder aangehaald en die
gesprekken waren wederom uiterst prettig.
De komende tijd zullen Kamstra en Broekroelofs verder gaan
uitwerken en verkennen wat het Margaretha Consort (de

orkesten plegen op gebied van talentonwikkeling en/of
het (krimp) gebied waarbinnen deze orkesten actief zijn.
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We hebben in deze Cultuurnota gekozen om een klein
aantal gezelschappen zekerheid voor vier jaar te bieden.
Dit zijn de gezelschappen waar we de afgelopen jaren
ook structureel mee hebben samengewerkt en die een
constante kwaliteit en kwantiteit in producties hebben
laten zien. De komende vier jaren kan het Margaretha
Consort een beroep doen op incidentele subsidies voor
projectmatige activiteiten als deze passen binnen de
doelstellingen zoals geformuleerd in de
uitvoeringsregeling.
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Provincie) Drenthe kan bieden en andersom.
Intussen vragen wij u als college van Gedeputeerde Staten om
u samen met de Provinciale Adviescommissie Cultuur te
buigen over onze twee vragen, resumerend:
 Moet al het geld voor professionele kunsten naar
organisaties en ensembles buiten Drenthe of kan ook
ons Drentse Margaretha Consort een plaats in de rij
krijgen?


27. Biblionet

Is het de taak van de Provincie om amateurkunst te
steunen of is dat voor de gemeenten?

Wij vragen u dringend deze beide punten te bespreken en te
heroverwegen. Wij vernemen dan graag van u.
Visie
Wij complimenteren u met uw inhoudelijke visie en de wijze
waarop u de nieuwe maatschappelijke rol van de bibliotheken
in uw Cultuurnota verwoordt: “Bibliotheken hebben een brede
maatschappelijke rol”. Deze erkenning van onze rol komt
geheel overeen met onze nieuwe strategie. De
maatschappelijk rol vullen wij bijvoorbeeld in door
onze inzet voor de bestrijding van laaggeletterdheid en onze
ondersteuning van het basisonderwijs met de bibliotheek op
school. Vanaf mei gaan we met Jouw.buzz inwoners
in de provincie ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale
vaardigheden om toegang te houden tot voor burgers
belangrijke informatie van instellingen en overheden.
Samen met onze lokale en landelijke partners werken we mee
aan de opstelling van de gezamenlijke innovatieagenda waarin
de maatschappelijke rol ook duidelijk een plaats zal
krijgen.
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Dank voor uw reactie.
Wij hechten er waarde aan dat u als provinciale
ondersteuningsinstelling draagvlak hebt van alle
bibliotheken en gemeenten in Drenthe voor uw strategie
voor het ontwikkelen van innovatieve concepten voor de
lokale bibliotheken. In onze visie functioneert u als
ondersteuningsinstelling voor innovatie als een schakel
tussen landelijk en lokaal beleid.
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Bibliotheekwet
U refereert in de tekst ook aan de wettelijke taken. Daarbij valt
het ons op dat u van de vier wettelijke taken wel noemt “het
ontwikkelen van concepten voor innovatie van de
fysieke bibliotheek en het distribueren van fysieke media
tussen bibliotheken”. Wij missen hier de wettelijke taken ‘deel
uitmaken en bijdragen aan het netwerk’ en ‘bijdragen aan
de totstandkoming van het gezamenlijke landelijke
collectieplan’.
Infrastructuur en verantwoordelijkheden
U schrijft: “Wij zien het als onze taak om samen met partners in
het veld te zorgen voor een goede culturele basisinfrastructuur
voor het behouden, benutten en beleven van ons erfgoed, de
ontwikkeling van de kunsten, de bibliotheken en de media. Wij
zijn er trots op wat wij in onze provincie, met alle partijen die in
het culturele veld actief zijn, hebben bereikt. Wij zetten het
beleid uit de cultuurnota 2013-2016 dan ook met enthousiasme
voort.”
Met u zijn wij zeker trots op hetgeen wij samen in Drenthe
hebben bereikt. Een evenwichtig netwerk van goede
voorzieningen zorgt ervoor dat de inwoners van Drenthe
toegang hebben tot een laagdrempelige bibliotheek. Samen
met alle 12 gemeenten hebben we een goede provinciale
infrastructuur en bereiken we als gezamenlijke
bibliotheken in Drenthe een grote doelgroep. Het percentage
leden en gebruik van onze verschillende diensten is in onze
provincie nog steeds hoog in vergelijking met andere
delen van het land en uit recent klantonderzoek blijkt dat
inwoners in Drenthe veel belang hechten aan ook de
maatschappelijke en sociale functie van de bibliotheek.

Wij noemen enkel de specifieke provinciale wettelijke
taken in de Cultuurnota. Het deel uitmaken en bijdragen
aan het netwerk benoemen wij in de toelichting bij de
definitieve versie van de Cultuurnota. Het bevorderen dat
gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk collectieplan
valt daar onder, zij het met een hoofdrol voor de
Koninklijke Bibliotheek.
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Voor kennisgeving aangenomen.
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Ook gemeenten geven aan dat zij de nieuwe maatschappelijke
rol van de bibliotheek van belang vinden en kiezen voor een
daarbij passende spreiding van
bibliotheekvoorzieningen/functies. Gemeenten lijken bereid
daarbij ook andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken
die passen bij de bredere rol van de bibliotheek (sociale
agenda, onderwijsgelden etc.).
Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
overheden en de bibliotheken om in deze kleine
plattelandsprovincie de culturele infrastructuur op peil te
houden. Dit is essentieel voor een sterk vitaal platteland, één
van de speerpunten uit uw collegeprogramma. Als wij uw
passage op pag. 20 lezen over deze provinciale
infrastructuur zien wij daarom een meer actieve rol voor de
provincie weggelegd. U geeft aan: Op basis van het
spreidingsplan van de gemeenten “bekijken we als provincie of
we aanvullend hierop nog iets willen doen om het
voorzieningenniveau op peil te houden en innovatief vorm te
geven”.

Financiering
Bij nieuw provinciaal en ambitieus cultuurbeleid hoort naar
onze mening passende financiering voor de gehele provincie.
De provinciale ondersteuningsinstelling voert haar
wettelijke taken uit voor alle 12 gemeenten om zoveel mogelijk
inwoners goed te bedienen. Hierbij is een evenwichtige
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Wij onderschrijven dat overheden in een
bibliotheeknetwerk samenwerken aan de toegang tot de
openbare bibliotheek. De stelselpartners voeren in het
netwerk taken uit die elkaar aanvullen. Aangezien
gemeenten per 2015 wettelijk verantwoordelijk zijn voor
de instandhouding van een voor iedereen toegankelijke
lokale bibliotheekvoorziening met vijf functies, hebben wij
van hen gegevens nodig om een afweging te kunnen
maken over een autonome (en aanvullende) inzet van
provinciale middelen voor het op peil houden van het
voorzieningenniveau.
Daarbij geldt dat wij vooreerst de provinciale wettelijke
taken invullen. Op dit moment inventariseren wij met
gemeenten en bibliotheken de ambities en de knelpunten
in het Drentse bibliotheekbestel en zijn over onze inzet
per 2017 met u en de VDG in gesprek.
Zie voorgaande opmerking.
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infrastructuur voor de gehele provincie van belang.
Wij vragen bij deze cultuurnota specifiek uw aandacht voor de
financiering van het bibliotheekwerk op het platteland om dit
evenwicht ook voor de toekomst te behouden.
Eind 2015 heeft u aan de Drentse gemeenten kenbaar
gemaakt dat u op basis van de nieuwe Stelselwet Openbare
Bibliotheken de provinciale subsidie anders gaat inzetten.
Iets meer dan een derde deel van de huidige subsidie van de
ondersteunende taken binnen de relatief kostbare en
kwetsbare structuur van plattelandsbibliotheken:
€ 450.000- zal in 2016 verlegd worden naar de wettelijke taken
voor alle 12 bibliotheken. Dit betekent dat u de 9 gemeenten
vraagt dit deel van de financiering zelf over te nemen.
Aangezien de aankondigingstermijn kort was heeft u
toegezegd de toegenomen lasten voor de 9 gemeenten, in
totaal € 365.000, voor 2016 nog geheel te compenseren.
Voor 2017 en de jaren erna zal, mede op basis van de inbreng
van de gemeenten, overeenstemming worden gezocht over de
financiering van ondersteunende en wettelijke taken. U heeft
aangegeven mogelijkheden te onderzoeken om aanvullende
subsidie toe te kennen.
De nieuwe bibliotheekwet bepaalt dat de provincie
verantwoordelijk is voor 4 wettelijke taken en de
instandhouding van de provinciale ondersteuningsinstelling. De
wet kent verder geen financiële paragraaf en bepaalt niet in
welke mate een provincie de ondersteuningstaken voor
gemeenten financiert. Dat is inderdaad geheel een autonome
keuze van uw provincie. Wij hopen dat uw inzet zal zijn de
provinciale bibliotheekinfrastructuur op peil te houden, met oog
voor de kwetsbare bevolkingsdichtheid van het
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Drentse platteland.
Meerjarenbegroting voorontwerp Cultuurnota
In hoofdstuk 4 Financiën van de Cultuurnota wordt de
meerjarenbegroting gepresenteerd. Het lijkt op een voortzetting
van het huidige financiële beleid. Graag ontvangen wij een
toelichting, omdat deze gecomprimeerde begroting voor ons
geen inzicht geeft in de meerjarige subsidieverstrekking voor
de provinciale ondersteunings-instelling Biblionet
Drenthe.
Tot slot
Wij werken graag mee aan de uitvoering van uw nieuwe
Cultuurnota. Wij zijn trots op wat we hebben bereikt en zijn
klaar voor de volgende vernieuwing voor de komende periode.
Deze vernieuwing betekent een belangrijke transitie voor onze
organisaties. Daar zetten wij volop op in. We kunnen dat echter
niet alleen en hebben uw steun hierbij volop nodig
zoals we die de afgelopen collegeperiodes ook hebben
ervaren. Als u kiest voor een gedeeltelijke decentralisatie van
taken naar gemeenten hoort ons inziens hierbij ook een
gezonde financiering en regie vanuit de provincie.
Wij adviseren u in overleg met de 12 gemeentebesturen te
komen tot een Drents Bibliotheekconvenant. In dit convenant
zou moeten worden opgenomen: de gezamenlijke
strategie, de uitgangspunten voor een provinciaal
spreidingsplan en de landelijk afgestemde innovatieagenda.
Het convenant legt ook de verantwoordelijkheden t.a.v. de
financiering vast. Wij zijn graag bereid dit proces vanuit onze
inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid
te ondersteunen.
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In de definitieve versie van de Cultuurnota komt een
gedetailleerde financiële onderbouwing.

Dank voor uw suggestie voor het sluiten van een
Bibliotheekconvenant met gemeenten en de voorgestelde
rol van Biblionet daarbij. Wij nemen dit op in het gesprek
met de VDG over samenwerking aan toegang tot
openbare bibliotheken.
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In uw nota schrijft u dat u de basis op orde heeft. Dat zijn wij
zeker met u eens. Wij hopen dat onze reactie eraan bijdraagt,
dat onomkeerbare besluiten die negatief inwerken
op de provinciale bibliotheekinfrastructuur worden voorkomen,,
zodat in het belang van alle inwoners van Drenthe de
vernieuwde basis ook voor de toekomst op orde kan worden
gehouden!
Allereerst willen wij de waardering uitspreken voor de door u
opgestelde concept-cultuurnota en de gelegenheid die u biedt
om hierop te reageren. Wij maken daar graag gebruik van.
1 Visie

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

U geeft de hoofdthema’s weer waaraan u de komende jaren wil
werken. Wij hechten daarbij veel waarde aan de crossovers,
zowel binnen het culturele veld als crossovers met andere
terreinen. Te denken valt dan aan meer dwarsverbanden
tussen kunst en cultuur en bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs
en de gebiedsontwikkeling.
We zouden daarbij graag zien dat het sociaal domein
explicieter wordt benoemd. Dit domein komt in de visie
weliswaar ter sprake, maar op pagina 7 onder ‘verbinder’ wordt
er alleen gesproken over het culturele, ruimtelijke en
economische domein. Graag zouden we zien dat de provincie
de komende tijd samen met de gemeenten ook werkt aan
kennis- en beleidsontwikkeling met oog op de dwarsverbanden
tussen het cultureel- en sociaal domein.

De verbinding tussen het culturele en sociale domein
krijgt vorm in de ontwikkeling van projecten o.a. door K&C
(zoals Gekleurd Grijs, Oktobermaand – Kindermaand) en
in het programma Podium Platteland.

We zijn het eens met uw uitgangspunten om te ondernemen,

Wij verwijzen naar de toelichting in de definitieve versie
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verbinden, participeren, inspireren en investeren. Bij al deze
rollen vinden wij het heel belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit
de lokale netwerken, ook binnen gemeenten. In onze visie zijn
gemeenten essentiële partners voor de provincie. Dit komt nu
niet heel duidelijk naar voren in uw nota. Het is cruciaal om
hetgeen gemeenten doen en datgene wat provincie doet beter
op elkaar af te stemmen. Wij zouden graag zien dat hier meer
de nadruk op wordt gelegd.

van de Cultuurnota.

De ervaring leert bovendien dat samenwerking vaak ook leidt
tot verrassende vernieuwende concepten, die hun wortels
hebben in de lokale gemeenschap. Op pagina 29 onder
instrumentarium benoemt u de allianties. Wij onderschrijven dit
instrument van harte ter ondersteuning hiervan.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Basis op orde
Erfgoed
Wij vinden het positief dat kleine musea worden ondersteund
via het Platform Drentse Musea en een consulent.

Wij dank u voor de positieve beoordeling.

Ruimtelijk erfgoed
De kansen die er liggen op het gebied van erfgoedtoerisme
worden volledig onderschreven. Graag willen we met de
provincie en andere partners werken aan het traject
‘Erfgoedkansen voor Drenthe’ om samen prioriteiten en kansen
voor concrete projecten en samenwerking in kaart te brengen.

Wij zijn blij met uw ondersteuning en werken ook graag
met u en de andere gemeenten samen verder aan dit
traject.

Cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs verdient een stevigere plek in de cultuurnota.
Cultuuronderwijs is een speerpunt zowel landelijk, provinciaal

Wij verwijzen naar de toelichting bij de definitieve versie
van de Cultuurnota.
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als lokaal in veel gemeenten. In de concept cultuurnota is
weinig tot niets opgenomen over het belang hiervan. De
instellingen en hun ontwikkeling lijken centraal te staan zoals
het nu op pagina 19 is omschreven. De Drentse gemeenten
zijn in Assen bij elkaar geweest om samen te sparren over
gedeelde thema’s. Cultuuronderwijs kwam hier als een van de
meest genoemde thema’s naar voren waar veel belang aan
wordt gehecht. Wij zouden graag zien dat cultuuronderwijs
meer gewicht krijgt in de cultuurnota.
We pleiten ervoor dat u meer het accent legt op de
ontwikkeling vanuit de lokale netwerken. Ga uit van wat er al is
en werk vandaaruit naar doorlopende leerlijnen. Op het gebied
van cultuuronderwijs is gemeente De Wolden heel actief.
Centraal staat het vraaggericht werken,
deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van
doorlopende leerlijnen. Er is inmiddels een stevig lokaal
netwerk (o.a, ICC-ers netwerk, brede scholennetwerk,
ontmoetingsavonden met scholen en culturele veld en twee
actieve coördinerende cultuurcoaches.) Dit wordt allemaal
lokaal georganiseerd en heeft zich bewezen (evaluatie RUG).
U geeft aan (pagina 19) dat u de instellingen vraagt om een
gemeenschappelijke strategie en laagdrempelig aanbod. Wij
vragen u hier expliciet te vermelden dat de instellingen
vraaggericht werken en aansluiting zoeken bij de lokale
netwerken dan wel deze netwerken ondersteunen in de opzet
in gemeenten waar dit nog niet het geval is. Daarnaast zouden
wij graag zien dat u naast de samenwerking met en tussen de
instellingen ook de samenwerking met de gemeenten meer
centraal zet.
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De samenwerking met gemeenten krijgt gestalte in onze
intentie om gezamenlijke allianties te sluiten. Daarnaast is
de intensivering van samenwerking gemeentelijke
kunstencentra en K&C aanleiding om gezamenlijk de
opdrachten aan deze instellingen te formuleren.
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Bibliotheken
De provincie erkent dat bibliotheken een brede
maatschappelijke functie hebben. Desondanks blijft de bijdrage
van de provincie aan het bibliotheekwerk beperkt tot het
uitvoeren van wettelijke taken. Het bibliotheekwerk omvat
echter meer dan wettelijke taken. Dat geldt zowel voor
gemeente als ook voor de provincie. Door de inzet te beperken
tot wettelijke taken komt het voorzieningenniveau vooral op het
platteland onder druk. De afgelopen jaren heeft de provincie
haar verantwoordelijkheid genomen door de kleinere
(plattelands)bibliotheken te ondersteunen in de
backofficetaken. Het wegvallen van deze ondersteuning heeft
ernstige gevolgen voor de bibliotheken op het platteland.
Daarmee wordt ook de inzet in het kader van Vitaal Platteland
en ondersteuning basisbibliotheken (2008-2012) gedurende de
afgelopen jaren geheel teniet gedaan. Voor de gemeente De
Wolden, een gemeente met 17 dorpen, zal het moeilijk worden
om een gecertificeerde bibliotheek in stand te houden.
Momenteel heeft de bibliotheek 4 filialen, gevestigd in de 4
grootste kernen. Dat geeft een aanvaardbare spreiding van
aanbod. Het is voor de kleinere bibliotheken onmogelijk om de
backofficetaken zelfstandig uit te voeren. Met de huidige
ondersteuning door de serviceorganisatie lukt het om een
minimaal aanbod te realiseren. Ook de gemeente De Wolden
werkt aan bestrijding van laaggeletterdheid, verbetering digitale
zelfredzaamheid ouderen, vergroten van kansen op de
arbeidsmarkt en leesbevordering voor jonge kinderen
(Boekstart en Boekenpret). Voor deze activiteiten is een
bibliotheek onmisbaar. Naar onze mening heeft ook de

Ons bibliotheekbeleid legt het primaat bij de nieuwe
provinciale wettelijke taken, maar beperkt zich daar niet
toe.
In 2016 ontvangen de plattelandsbibliotheken via
Biblionet 525.000 euro aan autonome provinciale
bibliotheekmiddelen voor uitvoering van hun
dienstverleningscontracten met Biblionet voor hun
backoffice
Wij onderschrijven dat overheden samenwerken aan de
toegang tot de openbare bibliotheek. De stelselpartners
voeren taken uit die elkaar aanvullen. Gemeenten zijn
wettelijk verantwoordelijk voor de instandhouding van een
voor iedereen toegankelijke lokale bibliotheekvoorziening
met vijf functies. Daarom hebben wij van hen gegevens
nodig om een afweging te kunnen maken over een
autonome (en aanvullende) inzet van provinciale
middelen voor het op peil houden van het
voorzieningenniveau.
Op dit moment inventariseren wij met gemeenten en
bibliotheken de ambities en de knelpunten in het Drentse
bibliotheekbestel en zijn over onze inzet per 2017 met u
en de VDG in gesprek.
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Voorstel hoe om te gaan met reactie

provincie een maatschappelijke taak, vooral daar waar het voor
de gemeenten onmogelijk is om een aanvaardbaar
bibliotheekaanbod te handhaven. Wij vragen u de inzet
zodanig te formuleren dat niet alleen in de grote plaatsen een
bibliotheekaanbod is.

29. Gemeente Assen

3 Kunsten
We onderschrijven uw uitgangspunten voor de creatieve
industrie, met name het steunen van innovatie en crossovers.

Voor kennisgeving aangenomen.

Om de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarde
van cultuur op peil te houden in Drenthe, moeten we
voortdurend blijven werken aan een rijk, aantrekkelijk, cultureel
klimaat. Dat vraag om nauwe samenwerking en afstemming
tussen provincie en gemeenten. En dat bekrachtigen we graag
in de vorm van allianties.
Het is niet gelukt om met onze wethouder onze reactie voor te
bereiden op het Voorontwerp cultuurnota 2017-2020.
Hij kent de strekking van onderstaande wel. Voor nu daarom
een ambtelijke reactie met daarin alleen onze kanttekeningen
op de nota. Dat lijkt wat negatief ingestoken en is niet zo
bedoeld. De nota leest goed en zit goed in elkaar.
Maar voor dit late moment willen we voor uw proces juist onze
verbeterpunten aandragen.

Voor kennisgeving aangenomen.

- Ons valt op dat de nota grote nadruk legt op erfgoed. De
component kunst en cultuur krijgt beduidend minder aandacht.
Hoewel een integrale aanpak met erfgoed zeker een
meerwaarde heeft, vinden wij dit toch een gemis, temeer daar
in regionaal verband juist nadruk is gelegd op de pijlers

Dit is een nota op hoofdlijnen. In de
uitvoeringsprogramma’s is wat ons betreft ruimte om
erfgoed en kunsten op elkaar af te stemmen en te
integreren. Wij zien dit niet als twee elkaar uitsluitende
grootheden.
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Voor kennisgeving aangenomen.
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Voorstel hoe om te gaan met reactie

educatie en participatie, beide duidelijk onderdeel van het
hoofdstuk kunst& cultuur. Wij missen als gemeente nu dit
belang. In dat opzicht missen we ook speciale aandacht voor
de parels van Drenthe als het gaat om opvallende
cultuurpartners als Garage Tdi. De parels van Drenthe worden
in het hoofdstuk erfgoed wel meer uitgewerkt.
-In het verlengde hiervan valt op dat er veel aandacht uitgaat
naar het landschap - en daarmee de plattelandsgemeenten en niet naar de steden. Toch zijn Assen en Emmen onderdeel
van de NG4 en ook op cultuurgebied zijn beide steden
onderdeel van een stedenverbond NOC.
Daarnaast is Assen de hoofdstad van Drenthe. Assen moet in
allure vaak opboksen tegen die van grotere provinciesteden.
Een grotere focus op het stedelijk perspectief vanuit de
provincie zou daarbij helpen.
-Bij het benoemen van speerpunten missen wij het Axis festival
en het gezelschap Roodpaleis. Mn de laatste heeft zich sterkt
ontwikkeld in de laatste vier jaar. Is er iets veranderd in de
waarderings- en financieringssystematiek?
Bij samenwerking worden internationalisering en NOC expliciet
benoemd, maar we missen juist de Drentse samenwerking, het
Drentse model Compenta dat zich landelijk sterk heeft
geprofileerd en de allianties die een belangrijke aanzet tot die
samenwerking zijn. Juist onze sterke samenwerking bv in
VDG-verband valt landelijk op en maakt een Compenta
mogelijk. Dit zou meer in de etalage mogen wat ons betreft.
Daar wordt vanuit Assen ook hard aan meegewerkt; juist vanuit
dat bredere belang.
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Onze focus op de steden komt o.a. tot uiting in ons beleid
zoals beschreven bij musea (bv. Drents Museum), Drents
Archief, festivals en evenementen (bv. Bevrijdingsfestival,
Vrouw en Film) en de professionele gezelschappen (zoals
Garage TDI).

Het is een bewuste keuze beide organisaties geen
subsidie toe te kennen voor vier jaar. Zowel Axis als Rood
Paleis kunnen een beroep doen op subsidiemiddelen
binnen de uitvoeringsregeling.
Zie de toelichting in de definitieve versie van de
Cultuurnota.

Organisatie
Contactpersoon

30. Bibliotheek Emmen

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

We missen een stevige opstelling mbt cultuureducatie en
participatie zoals we die tot dusver gewend waren van de
provincie. Ze zijn beide genoemd in 2.2.3 maar missen de
kracht die in het vorige punt is benoemd.

Zie de toelichting in de definitieve versie van de
Cultuurnota.

Tot slot spreken we onze zorg uit over uw toenemende vraag
naar matching. Bij uw ondersteuning van gezelschap,
evenement of festival wordt deze matchings-voorwaarde
neergelegd bij de betreffende gemeente. Wij kunnen daar vaak
niet of maar zeer ten dele aan voldoen, hoezeer we dat ook
anders zouden willen. Dat is geen onwil.
Wij krijgen de indruk dat de provincie geen rekening houdt met
het feit dat de gemeentelijke gelden grotendeels verbonden zijn
aan de culturele infrastructuur, en er weinig tot geen vrije
ruimte is om de eerdergenoemde activiteiten te ondersteunen.
Ook ontbreekt het aan ambtelijke capaciteit om de hele
gemeentebegroting af te zoeken, of met talloze collega’s in
gesprek te gaan op zoek naar middelen. Als provincie kunt u
een andere financierings- en begrotingssystematiek hanteren
dan wij als gemeenten dat kunnen. Wij vragen uw begrip
daarvoor.
Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van de
inhoud van de cultuurnota 'De verbeelding van Drenthe'.
Wij zijn verheugd te lezen dat:
- U erkent dat bibliotheken een brede maatschappelijke
functie vervullen en dat er gewerkt wordt aan efficiëntie
en innovatie; '
- U uw wettelijke taak wilt uitvoeren, inclusief het in
samenwerking met alle betrokken stelselpartners
passend maken van de landelijke innovatieagenda,

Wij hebben daar begrip voor. Daar staat tegenover dat
het provinciale cultuurbudget in totaal veel kleiner is dan
de som der cultuurbudgetten van de 12 Drentse
gemeenten.
Dat betekent dat het toch vaak van beide kanten moet
komen. Maatwerk kan hier oplossingen bieden.
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Dank voor uw reactie.
Voor kennisgeving aangenomen.
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31. Ketter & Co

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

waarbij gemeenten de lead hebben.
Het op maat vernieuwen en inspelen op de lokale situatie en
behoeften van mensen is ook een. belangrijk uitgangspunt bij
het beleid dat de Bibliotheek Emmen voert. Wij onderschrijven
dit dan ook van harte.
Daarbij gaat het nu om alle inwoners van de provincie Drenthe,
waarvoor vanaf januari
2016 de middelen gelijkelijk worden ingezet voor al haar
inwoners. Een goede ontwikkeling waar de Bibliotheek Emmen
verheugd over is.
Voor de toekomst zijn wij graag voor u een gesprekspartner,
zowel vanuit de positie van zelfstandige organisatie als wel in
Drents Netwerkverband. Zo kan er aan de vorm en
daadwerkelijke uitvoering van de voornemens nadere invulling
worden gegeven.
Hartelijk dank voor de inspraakversie van de 'Cultuurnota
2017-2020: De verbeelding van Drenthe' en de vermelding van
Collectie Veenhuizen, een initiatief van Ketter&Co, in deze
nota. Middels deze brief zouden wij graag enkele op- en
aanmerkingen kenbaar willen maken als reactie op het
voorontwerp.
Collectie Veenhuizen staat momenteel vermeld onder punt
'3.32 Creatieve industrie'. Het is een mooi compliment dat de
organisatie wordt gezien als belangrijk in de vervulling van de
maatschappelijke uitdagingen en ambities van de NoordNederlandse regio. Dit sluit ook nauw aan bij onze ambities om
Collectie Veenhuizen een rol te laten spelen in het opzetten
van een verbindend Noord-Nederlands designnetwerk dat zich
jaarlijks presenteert met een designmanifestatie, naar
aanleiding van de vraag van de provincie Drenthe die ons
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Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Wij gaan graag in gesprek om de Collectie Veenhuizen
breder in te zetten.
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bereikte via Gerrit Kamstra. Daarnaast is Ketter&Co gevraagd
om de provincie te ondersteunen in de plannen om Drenthe te
positioneren als een natuurlijke, verantwoorde en economische
plek van genezing. Echter, zijn wij van mening dat de Collectie
Veenhuizen een bredere rol zou kunnen en moeten spelen in
en rondom Veenhuizen.
Concreet zouden wij daarom de volgende projectvoorstellen
willen doen: ln aansluiting op de plannen voor het
designnetwerk zouden wij een doorlopende
weekendprogrammering willen organiseren in het Bouw en
Bindhuis en/of op locatie bij Lokaal Verhaal te Veenhuizen. De
content van de expo's kan de diverse partners uit de regio
betrekken en is een opmaat naar het jaarlijkse evenement.
Openstelling zou bijvoorbeeld in het weekend op zaterdag en
zondag van I l:00-17:00 kunnen.
Met betrekking tot punt '3.2.1 Projecten Het Geheugen van
Drenthe en het Verhaal van Drenthe' zouden wij het project
Places out of Sight van ontwerpers Karen van der Perre en
Shay Raviv willen doorontwikkelen. Zij hebben plekken in
Veenhuizen in kaart gebracht aan de hand van persoonlijke
verhalen van bewoners. Met als resultaat een prachtig boek
dat een heel andere kant van Veenhuizen toont. Het
Veenhuizen en het landschap van bewoners zelf, weg van de
geijkte paden, met een concentratie voor de persoonlijke
beleving van de inwoners van Veenhuizen. Deze methode van
onderzoek leent zich ook voor andere Drentse koloniën,
waarna de verschillende uitkomsten ontsloten kunnen worden
op podia, zoals de website van het Drents Archiel in
toeristencentra en in het kader van Koloniën van
Weldadigheid met betrekking tot het kandidaatschap voor
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Concrete projectvoorstellen zullen wij in de ontwikkeling
van uitvoeringsprogramma’s met u bespreken.

Wij gaan graag met u in gesprek over een projectvoorstel.
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Voorstel hoe om te gaan met reactie

opname in de UNESCO werelderfgoedlijst.
Bij punt '3.2.2. Het vermarkten van Drents erfgoed' sluiten de
projecten van Collectie Veenhuizen goed aan. Een voorbeeld
is de ontwikkeling van Drentse Drab; een masker voor handen,
voeten en gezicht gemaakt van klei en fulvinezuur uit het
humus van de Drentse veengronden. Met het oog op het
Drents sanatorium biedt dit ook mogelijkheden voor een
Drentse Drab Spa. Daarnaast zijn er nog andere
Producten van de Collectie Veenhuizen die tot het Drents
er{goed gerekend kunnen worden en die geschikt zijn voor
promotie van Drenthe. Bijvoorbeeld de Las_Tig
fìets: op de metaalafdeling van de gevangeniswerkplaats in
veenhuizen kunnen gevangenen op verschillende niveaus
lasdiploma's halen waardoor zij na vrijlating meer kansen
hebben op de arbeidsmarkt. Eén van die diploma's is het TIGlasdiploma. Om examen te kunnen doen moet de gedetineerde
een aantal ingewikkelde verbindingen kunnen TiG-lassen. De
Las_Tig fìets is zo ontworpen dat de technieken voor het
behalen van de verschillende diploma's erin verwerkt zijn.
Deze fiets is nu in ontwikkeling maar kan wanneer deze in
detentie in productie genomen wordt het verhaal van design,
Drenthe als fiets provincie en het voormalige gevangenisdorp
Veenhuizen vertellen. Ook worden in het kader van de
Pauperparadijsvoorstellingen deze
zomer zogenaamde Paupersoepen ontwikkelt in samenwerking
met Lokaal Verhaal en lokale chef Rick Dortmund. De soep
wordt geserveerd bij de voorstellingen, maar het is ook een
verhandelbaar product; de ingrediënten zullen in jute zakken
met een receptkaart bij Lokaal Verhaal verkocht worden.
Ten slotte sluit punt '3.2.3 Stimuleringsprogramma
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Wij zijn verheugd over de samenwerking met de Design
Academy Eindhoven in Veenhuizen en de
doorontwikkeling van ontwerpen/producten door de
Stichting Ketter&Co onder de ‘vlag’ van de Collectie
Veenhuizen.

Ter kennisgeving aangenomen.
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Voorstel hoe om te gaan met reactie

Cultuurhistorie bij maatschappelijke opgaven' naadloos aan bij
onze zomerprogrammering rondom het Pauperparadijs.
Collectie Veenhuizen organiseert zogenaamde Pauperdialogen
in samenwerking met ontwerpers over actuele
maatschappelijke thema's met betrekking tot Veenhuizen,
zoals de aanwezigheid van asielzoekers en de gevangenis.
Daarnaast worden de lokale bewoners actief betrokken bij de
activiteiten door hen de mogelijkheid te bieden onderdeel uit te
maken van her Pauperhotel in samenwerking met het
plaatselijke hotel Bitter en Zoet.
Wii zijn benieuwd naar uw reactie op het bovenstaande en
horen graag of er mogelijkheden zijn voor Collectie Veenhuizen
om een bredere rol te vervullen in relatie tot de Cultuurnota.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de genoemde
projecten en/of de algemene organisatie van Collectie
Veenhuizen dan horen wij graag van u.

32. Nederlandse
Bachacademie

Via, via hoorden we dat er een concept cultuurnota 20L7-2020
verschenen is met de mogelijkheid daarop te reageren. Het
verbaast ons dat wij van de Provincie deze nota niet
hebben ontvangen, waar wij begrepen dat er andere
organisaties zijn die niet in Drenthe zijn gevestigd en ook niet
structureel worden gesubsidieerd, die deze nota wel ontvingen.
Maar gelukkig kregen we deze toch tijdig onder ogen en
bijgaand treft u onze reactie aan op deze
concept cultuurnota.
De conceptnota straalt ambitie uit en doet dit vanuit een visie
op cultuur waarin het gaat om kwaliteit en om betrokkenheid.
Dit laatste zowel van kunstenaars en bewoners als van het
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De productontwikkeling van de Collectie Veenhuizen is
een bijzonder en vernieuwend voorbeeld van creatieve
industrie, met maatschappelijke relevantie en uitstraling
binnen en buiten Drenthe.
Wij gaan graag met u het gesprek aan over een
intensivering van de samenwerking en de mogelijkheden
voor uw organisatie om partijen op het creatieve en
sociale domein te binden, niet alleen in Veenhuizen.
Wij zullen u toevoegen aan ons adressenbestand.

Voor kennisgeving aangenomen.
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cultureel erfgoed wat in hoge mate in de Provincie aanwezig is.
Wat we minder sterk naar voren zien komen is een visie op de
vraag wat er voor nodig is om mensen te interesseren voor de
cultuur en daar actief aan gaan deelnemen of passief van
genieten. ln de nota wordt wel gesproken over het belang van
muziekonderwijs, educatie, talentontwikkeling, maar dit wordt
niet nader uitgewerkt, noch gekoppeld aan organisaties (buiten
de centra voor kunst en cultuur) die daar handen en voeten
aan (moeten) geven.
Onze visie is dat belangstelling en talent zich alleen kan
ontwikkelen door 'meesters'en vooral door boeiende
'meesters'. En jong geleerd is oud gedaan. Spelen met wat je
geleerd hebt en het zelf creëren kan alleen als je basiskennis
hebt. Wat is taal zonder het alfabet te kennen, rekenen zonder
de tafels en muziek zonder noten. Onze visie is dat we weer
meer op het 'ambacht' gericht moeten zijn en niet alleen of iets
leuk is en niet te moeilijk. Vrije expressie zonder het 'ambacht'
te kennen is niet duurzaam.
Daarom richten we ons als Nederlandse Bach Academie op:
- Basisscholen
We hanteren een methodiek om kinderen op een speelse
en laagdrempelige manier in een doorlopende leerlijn noten te
leren lezen en samen te zingen en spelen. Deze methodiek is
erop gericht dat na enige tijd ook de eigen leerkracht deze
methode kan toepassen. Verder geven we naschoolse lessen
aan kinderen die wat meer willen en
deze lessen dienen als basis om naar een goed jongens-,
meisjes- of meidenkoor te gaan of een instrumentaal ensemble
(klassiek of niet klassiek)
Voortgezet onderwijs (VMBO, MBO en HBO)
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Dit krijgt een plek in de uitvoering van de Cultuurnota.

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Wij stellen in de nota dat wij voorstander zijn van
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ln samenwerking met deze scholen en inschakeling van de
leerlingen/studenten maken en organiseren we educatieve
projecten waarbij klassieke muziek door gebruik van andere
kunstvormen en verhalen actueel wordt en direct herkenbaar
voor de jonge mensen.
Amateurs en conservatoriumstudenten
Vanuit het principe 'meester', 'gezel' worden amateurzangers
(al of niet als bestaand koor) en instrumentalisten (al of niet als
bestaand ensemble) op een hoger niveau gebracht, krijgen
conservatoriumstudenten een eigen podium om ervaring op te
doen in ensembleverband en als solist en krijgen de 'meesters'
de kans hun kennis en ervaring over te dragen. Praktijk is dat
zowel de 'meesters', amateurs als conservatoriumstudenten
elkaar stimuleren en motiveren. Hierbij gaat het om
hoogwaardige (soms crossculturele) producties,
masterclasses, workshops. Interactieve introducties enz.
Juist omdat we als Academie gericht zijn op samenwerking, op
inschakelen van lokaal of regionaal aanwezige 'meesters' en
op overdracht van onze kennis ( b.v. beschikbaar stellen van
de partituren e.d. die voorzien zijn van een handleiding van
educatieve projecten, de methode NOOTzaak!) kunnen we ons
voorstellen dat we als basisvoorziening worden gezien, gericht
op versterking van de muziekinfrastructuur in Drenthe.
Om met ons 'aanbod' beter te kunnen aansluiten op de vragen
en behoeften van koren en instrumentale ensembles in
Drenthe kan het helpen een organisatie in Drenthe te hebben
die een groot netwerk heeft en tot vormen van (tijdelijke)
samenwerking kan komen met en tussen koren en
instrumentale ensembles om daardoor meer complexe werken
te kunnen uitvoeren , festivals te organiseren en

intensivering van het muziekonderwijs. Onze
(mede)verantwoordelijkheid voor het onderwijs is wel
beperkt, nl. medevormgever van cultuureducatie in het
primair onderwijs.
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Voor kennisgeving aangenomen.

Wij vinden het aanbod interessant van de Nederlandse
Bach Academie en willen deze koppelen aan de
ondersteuningsactiviteiten van K&C.
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33. Monumentenwacht Drenthe

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

leermogelijkheden te bieden.
Met deze brief reageren wij op uw concept beleidsnota "De
verbeelding van Drenthe". Daarin zet u een aantal specifieke
en nieuwe accenten bij de bescherming en ontsluiting van het
ruimtelijk erfgoed. Die spreken ons aan, met name:
Kennisoverdracht en –uitwisseling, omdat samenwerking
zoveel meer kon opleveren
Verbreding met groen erfgoed, geeft duidelijk meerwaarde aan
het gebouwde erfgoed en omgekeerd
Kennisontwikkeling en -ontsluiting en beleving en benutting van
het archeologisch erfgoed, vergroot het draagvlak voor behoud
in situ
Herbestemming en verduurzaming van karakteristiek bezit en
burgerinitiatieven, om de instandhouding ook op langere
termijn te bevorderen
Hergebruik historische bouwmaterialen, om ze duurzaam te
benutten en ook bii restauratìe opleidingen in te zetten
Erfgoed is vaak kwetsbaar en onderhoudsgevoelig, maar ook
waardevast. Bovendien vertelt het een deel van onze
geschiedenis. Laat je het verpauperen of zelfs verdwijnen, dan
verdwijnt ook het verhaal en de geschiedenis er omheen. Goed
onderhoud is dan ook erg belangrijk.
Onze MonumentenMonitor geeft zicht op de knelpunten in het
onderhoud bij onze abonnees. Wij hebben ons voorgenomen
om deze monitor uit te bouwen tot een digitaal Drents platform
van en voor álle Drentse monumenteneigenaren. Dus actiever
omgaan met abonnees én niet-abonnees. Als een stimulans
om draagvlak te creëren voor goed onderhoud. Maar ook om u
als provincie beter te kunnen voorzien van informatie, om uw
beleid nóg doeltreffender te maken. Enige tijd geleden hebben
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Dank voor u reactie.

Voor kennisgeving aangenomen.
Voor kennisgeving aangenomen.
Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Bij de uitwerking van deze nota gaan wij graag met u
hierover in gesprek.
Voor kennisgeving aangenomen.

Wij waarderen deze inzet en denken graag met u mee bij
de uitwerking van dit platform.
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34. Scheepstra Kabinet
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wij deze ambitie ook besproken met de portefeuillehouder.
U mag er op rekenen dat wij dit platform ook open zullen
stellen om vorm en inhoud te geven aan de nieuwe accenten
van uw beleid, daar waar het gaat om het betrekken van
monumenteneigenaren.
Want met goed onderhoud, op het juiste moment het juiste
doen, kunnen ingrijpende en dure restauraties worden
uitgesteld of voorkomen. Én de monumenten blijven er beter
uitzien, dat bevordert de kansen voor toerisme en recreatie. Én
het genereert natuurlijk ook regionale werkgelegenheid.
Met genoegen heeft het bestuur van de Stichting de Oude
Scheepstraschool in Roden kennis genomen van de nieuwe
cultuurnota 2017-2020 De Verbeelding van Drenthe van de
Provincie Drenthe waarin ruim aandacht is voor de kleinere
musea en kleinschalige culturele initiatieven in de provincie.
Wij zijn verheugd over het voornemen om in de komende
periode naast de grote publiekstrekkers in onze mooie
provincie zoals het Drents Museum en de Koloniën van
Weldadigheid, om maar een paar te noemen, ook het lokale
erfgoed en cultuur onder de aandacht te brengen en te
ondersteunen.
De stichting De Oude Scheepstraschool zet zich sinds 2010 in
om het oude schoolgebouw aan de Brink te stand te houden en
tevens het immateriële erfgoed van de naamgever van de
school, Hindericus Scheepstra levend te houden. Dat erfgoed
bestaat onder meer uit de vele landelijke beroemde publicaties
en leesmethoden van de schrijvende schoolmeester uit Roden,
met name de boeken Nog bij Moeder over Ot en Sien en
Buurkinderen. Daarvoor is één van schoollokalen van de oude
school aan de Brink ingericht als minimuseum over het leven
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Dank voor uw waardering.

Wij willen vanaf 01-01-2017 zes musea in Drenthe
structureel subsidiëren: het Drents Museum en de vijf
musea van provinciaal belang. De kleine musea krijgen
indirect steun via onze voorgenomen structurele
ondersteuning van het Platform Drents Musea (PDM).
Zodra de nota is vastgesteld gaan wij in overleg met het
bestuur van het PDM om te overleggen hoe die subsidie
het beste besteed kan worden.
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en werk van Hindericus Scheepstra onder de naam
"Scheepstra Kabinet". Wij ontvangen daar zowel individuen als
groepen en organiseren ook rondleidingen door brinkgebied
van Roden ("het rondje om de kerk"), met een grote groep
enthousiaste vrijwilligers. Tot nu toe heeft het Scheepstra
Kabinet geopereerd zonder structurele subsidie en het draait
vrijwel uitsluitend op de inkomsten van entreegelden, de winkel
en vele donateurs. Wij hebben de ambitie om nog meer te
doen met leven en werk van Scheepstra, zo is er een onder
meer een film in de maak over de schrijver van Ot en Sien.
Wij werken intensief samen met het tevens aan de Brink in
Roden gevestigde Museum Kinderwereld, de Winsinghhof en
de havezate Mensinghe en in breder verband met de
Musea van Drenthe en het platform de Kop van Drenthe. Op
landelijk niveau onderhouden we ook goede contacten met o.a.
het Schoolmuseum in Rotterdam en het Letterkundig
Museum in Den Haag.
ln algemene zin zijn we zeer te spreken over de nieuwe
cultuurnota, maar wij willen nog wel een aantal suggesties
doen.
- Naast de aandacht voor het materiële erfgoed, zouden we
graag bij hoofdstuk 2.1.3 over het immateriële culturele erfgoed
ook kunst en literatuur van Drentse makelij benoemd zien, al
dan niet met Drenthe als onderwerp.
Specifíeke aandacht voor de erflaters van onze provincie
ontbreekt naar onze mening.
Wij denken dan uiteraard in de eerste plaats aan onze eigen
Hindericus Scheepstra, maar ook bijvoorbeeld Jan Naarding,
Anne de Vries en zelfs Harry Muskee.
Niet alleen verdienen zij naar onze mening als persoon een
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Voor kennisgeving aangenomen.

Uiteraard horen kunst en literatuur uit Drenthe bij het
erfgoed van Drenthe. De voorbeelden in de cultuurnota
zijn niet bedoeld als een volledige lijst.

De voorbeelden die u noemt kunnen inderdaad passen in
het Geheugen van Drenthe en het Verhaal van Drenthe.
Wij nodigen u dan ook uit om dit in te brengen bij dit
project, waarbij het Drents Archief het aanspreekpunt is.

Organisatie
Contactpersoon

35. Gemeente Borger-Odoorn

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

prominente plaats in het in hoofdstuk 3.2.1 genoemde project
"Het Geheugen van Drenthe", hun werken behoren volgens
ons ook in het project "Het Verhaal van Drenthe". Ot en Sien
en Bartje zijn immers ook onmiskenbaar Drents.
Deze suggesties kunnen mogelijk een waardevolle aanvulling
zijn voor de nota zoals die nu voor ons ligt. Het zal voor ons
wellicht ook mogelijkheden bieden om onze ambities in
samenwerking met de provincie vorm te gaan geven.
Erfgoed
Het verheugt ons dat u zich inzet voor het behoud van erfgoed
en in het bijzonder van ons Hunebedcentrum. Het zou
helemaal mooi zijn indien de provincie ook erfgoedbehoud
buiten de erkende musea kan ondersteunen, zoals
bijvoorbeeld het initiatief van actieve burgers die graag het
industriële erfgoed in de veenkoloniën zouden willen
behouden. Dit kruist ook de provinciegrens. Ook zien wij
mogelijkheden voor onze historische verenigingen om aan te
haken bij de activiteiten van het Drents Archief.
Kunsten
Wij ondersteunen de visie om professionele kunst te
ondersteunen en talent te stimuleren. Bij het laatste
onderkennen wij onze rol in het faciliteren d.m.v. een passende
basisinfrastructuur.
Bibliotheek
Het is begrijpelijk dat de provincie zich terugtrekt op haar
wettelijke taak. Daarbij is van belang om gezamenlijk (provincie
en gemeenten) tot een verantwoord functie- en spreidingsplan
te komen.
Media
We zijn geïnteresseerd in de uitkomst van het onderzoek naar
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Voor kennisgeving aangenomen.

Dank voor u suggesties. In de Cultuurnota geven wij aan
dat wij groepen burgers die zich inzetten voor het behoud
van karakteristiek bezit willen ondersteunen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Ons bibliotheekbeleid beperkt zich niet tot wettelijke
taken, maar legt daar wel het primaat.

De uitkomsten van het onderzoek zullen met stakeholders
gedeeld worden.

Organisatie
Contactpersoon

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

onafhankelijke, kritische journalistiek in de regio. De schaal van
gemeenten is te klein om dit lokaal op te pakken.
Algemeen
Het verhaal van Drenthe vinden wij zeer interessant, met het
oog op 'trots zijn op je eigen gebied' en op de interesse en
'belevingsbehoefte' van toeristen.
Het is begrijpelijk dat een paar jaar ondersteuning t.b.v.
Geopark de Hondsrug nog noodzakelijk is, voordat
ondernemers dit zelfstandig kunnen 'vermarkten'.
Wij gaan ervan uit, dat het stimuleringsprogramma
"Cultuurhistorie inzetten bij maatschappelijke opgaven" een
werkwijze is om te verbinden met het sociaal domein. Wij
ondersteunen deze verbinding van harte.

Wij hopen, in het licht van het bovenstaande, dat producties
als Iemandsland blijvend ondersteund worden door de

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Binnen het programma Podium Platteland behoort dat tot
de mogelijkheden.

provincie.

36. Gemeente Aa en Hunze

In positieve zin nemen wij kennis van uw op te starten
Programma Herbestemming Bezit. Daarbij za| de ons bekende
netwerkorganisatie Kenniscentrum Herbestemming Noord
worden ingeschakeld. Indien daaraan behoefte is, willen wij
graag onze opgedane kennis en ervaringen in deze met u
delen.
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het
voorontwerp-Cultuurnota 2017-2020 'De
verbeelding van Drenthe'. Wij willen u complimenteren met de
heldere en compacte opzet van de nieuwe cultuurnota. Wij
kunnen ons in grote lijnen vinden in uw beleid dat op
onderdelen aansluit op ons eigen cultuurbeleid. Er zijn een
aantal aandachtspunten en/of vragen die wij met u willen
delen.
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Dank voor uw waardering. Wij nemen u mee bij de
uitwerking van deze nota.

Voor kennisgeving aangenomen.
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Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

Aandachtspunten en/of vragen
Krimp
Het gaat bij de krimp niet alleen om de daling van het aantal
inwoners. Tegelijkertijd vindt er ook een verschuiving plaats in
de leeftijdsopbouw. ln de toekomst daalt het aantal jongeren en
stijgt het aantal senioren. Het overheidsbeleid is er op gericht
dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wij
denken dat er een link te leggen is tussen deze ontwikkeling in
het sociaal beleid en cultuur. Deze link vinden we niet terug in
deze cultuurnota. ln de vorige nota lag deze link er wel met het
project Gekleurd Grijs. Dit project heeft als doel om senioren te
stimuleren actief deel te nemen aan cultuuruitingen. Wordt aan
dit project een vervolg gegeven om ervoor te zorgen dat dit
project nog steviger gepositioneerd wordt in Drenthe.
Vermarkten van het Drents Erfgoed
Het Drents erfgoed bepaalt mede het gezicht van Drenthe en
trekt daardoor bezoekers naar Drenthe. Wij vinden het van
belang dat er bij het vermarkten van het Drents Erfgoed nauw
samengewerkt wordt met Marketing Drenthe, maar ook met de
lokale/regionale toeristische samenwerkingsverbanden zoals
bijvoorbeeld Hondsrug Drenthe.
Monumentenzorg
Wij kunnen ons goed vinden in uw aandachtspunten met
betrekking tot de monumentenzorg. Hierbij doelen wij op de
informatievoorziening voor eigenaren van karakteristiek bezit,
ondersteuning van burgerinitiatieven bij behoud van
karakteristiek bezit, het hergebruik van historische materialen,
het voortzetten van het Steunpunt Erfgoed Drenthe en het
ontwikkelen van een nieuw programma Herbestemming
Karakteristiek Bezit. Ook in Aa en Hunze hebben we te maken

Wij willen het project Gekleurd Grijs voortzetten.
Zie ook de toelichting bij de definitieve versie van de
Cultuurnota.
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Uiteraard worden voor de vermarkting van het Drents
erfgoed relevante partijen als Marketing Drenthe,
Geopark de Hondsrug etc. betrokken.

Dank voor uw waardering. Dit nemen wij mee bij de
uitwerking van de nota.
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met vraagstukken met betrekking tot het karakteristiek bezit
zoals het gemeentehuis van de voormalige gemeente
Gasselte. Wij vinden het belangrijk om hierin samen met de
provincie op te trekken.
Kunstencentra
Wat verstaat de provincie onder het ontwikkelen van een
laagdrempelig aanbod voor amateurkunsten en
cultuuronderwijs door de gemeentelijke kunstencentra en het
provinciale kunstencentrum. De gemeenten in Noord- en
Midden Drenthe hebben de afgelopen jaren de
subsidie voor aanbod voor particulieren (muzieklessen e.d.)
afgebouwd. Wil de provincie dit nu oppakken of moeten we het
ontwikkelen van aanbod voor de amateurkunsten anders zien.
Bibliotheek
Een bereikbare en een kwalitatief goede
bibliotheekvoorziening; dat is waar wij ons sterk voor
maken. Bereikbaar voor jong en oud, fysiek en digitaal. Dit
vergt een enorme inspanning. De ontwikkelingen op digitaal,
innovatief en financieel gebied zorgen voor een uitdaging om
het bibliotheekwerk op een passende manier overeind te
houden. Wij zijn niet geheel gerust op de uitkomsten hiervan
en hebben zorgen over de bereikbaarheid van de bibliotheek
voor iedere inwoner in Drenthe. Wij vinden het van belang om
hierin gezamenlijk op te blijven trekken (Provincie en 12
gemeenten) waarbij rekening wordt gehouden met de
verschillen in inspanning om het bibliotheekwerk op lokaal
niveau overeind te houden.
Culturele allianties
U geeft aan op verschillende terreinen te willen samenwerken
met de gemeenten. Het provinciale beleid sluit op een aantal
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De intensivering van samenwerking van gemeentelijke
kunstencentra en K&C gaat wat ons betreft gepaard met
een gezamenlijk opdrachtformulering aan deze
instellingen. Maatwerk per gemeente is daarbij
uitgangspunt. De vraag van doelgroepen die nu te hoge
drempels ervaren kan daarbij een belangrijke leidraad
vormen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.
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37. Jan Tijink namens Drents
senioren orkest

Opmerking/reactie

Voorstel hoe om te gaan met reactie

thema's goed aan op ons gemeentelijk cultuur beleid. Wij zien
daarom mogelijkheden om op deze thema's gezamenlijk op te
trekken. Wij zijn bereid om hierover met u in overleg te treden.
Aanleiding hiertoe is de aangekondigde cultuurnota "De
Verbeelding van Drenthe 2017-2020".
lk ben Jan Tijink uit De wijk, oud-schoolhoofd (directeur heet
dat tegenwoordig) van de basisschool, 82 jaar oud en al meer
dan 50 jaar bezig met koren en korpsen. Vanaf de oprichting
van RTV Drenthe (1989) ben ik 15 jaar medewerker van deze
omroep (toen nog maar alleen radio) geweest. Uiteraard heb ik
allerlei functies in genoemde categorieën vervuld. En een van
die functies was, lid en voorzitter van het Drents Senioren
Orkest. Een jaar geleden ben ik, na 20 jaar deze functie
vervuld te hebben, als voorzitter gestopt (maar blijf er, hoop ik,
tot mijn laatste snik saxofoon spelen !).
En nu de echte reden tot het schrijven van dit epistel. ln de
hierboven genoemde cultuurnota, lees ik, in het midden van
pagina 19 (en ik citeer):
‘Wij kíezen er voor om het Drents Jeugd Orkest en het
Veenkoloniaal Symfonie orkest zekerheid voor vier jaren te
bieden. Zij maken, wat ons betreft, deel uit van de Drentse
basisinfrastructuur en hebben in de afgelopen jaren bewezen
een betrouwbare partner te zijn bij het uitvoeren van ons
beleid. Wij maken met hen afspraken over hun bijdrage aan de
realisatie van onze ambities." (einde citaat) .
Nou, dat liegt er niet om richting de andere korpsen. Vooral het
woordje betrouwbaar komt hard aan! Weet de samensteller (s)
van deze nota wel, dat b.v. het ruim 60 muzikanten tellende
(zie foto) Drents Senioren Orkest, die uit alle hoeken en gaten
van onze provincie komen (van Schoonebeek tot Vledder, van
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Emmer Compascum tot Zuidlaren) bijna wekelijks in Beilen
repeteren (en dat financieel "voor eigen kop") zo'n tien tot
twaalf concerten per jaar in onze provincie verzorgen en,
nogmaals, ook "voor eigen kop"!! ln de 33 jaar van ons
bestaan, zijn we financieel door de provincie enigszins
ondersteund. Daar kwam onlangs, helaas, een eind aan.
Nu er echter toch uitzonderingen worden gemaakt, wil ik, puur
op persoonlijke titel, daar toch stelling tegen nemen. Niet, dat ik
de twee genoemde orkesten de eventuele subsidie niet gun (ik
ben een van de oprichters van het Drents Jeugd orkest) maar
de argumentatie genoemd in de cultuurnota, is een klap in het
gezicht van de andere orkesten. Het Drents Senioren Orkest
staat bol van aktieve cultuur(deelname van vele muzikanten)
en ook bol van passieve cultuur(volle zalen met Iuisteraars).
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De activiteiten van het Drents Senioren Orkest worden
door ons gewaardeerd.
De provincie heeft echter een zeer beperkt budget voor
amateurkunstgezelschappen, er van uitgaande dat dit
grotendeels een gemeentelijke taak is. Dat noodzaakt ons
tot scherpe keuzes voor een beperkt aantal
gezelschappen.
Wel zijn er mogelijkheden binnen het deelprogramma
Podium Platteland om projectsubsidies aan te vragen.
Daarnaast komt er een nieuwe uitvoeringsregeling
waarbinnen subsidies kunnen worden aangevraagd voor
projectmatige activiteiten op het gebied van
talentontwikkeling, cultuurparticipatie en evenementen.

Uitvoeringsregeling incidentele projecten Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe 2017-2020
Artikel 1
Doelstellingen
De provincie streeft naar het behalen van de volgende doelstellingen:
- A. Cultuur en Erfgoed: Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en
het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen .
- B. Cultuur en Maatschappij: een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst
en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen.
Artikel 2

Subsidiabele activiteiten

Binnen de categorie Cultuur en Erfgoed kan voor de volgende initiatieven subsidie worden
verleend:
1. Cultuurhistorie/Verhaal van Drenthe: projecten die de historie/het verhaal van
Drenthe op innovatieve wijze ontsluiten en/of gebruik maken van moderne
(interactieve) methoden en op die manier meer mensen bij de geschiedenis van
Drenthe betrekken;
2. Streektaal: projecten die op innovatieve wijze het imago van de streektaal
verbeteren, gebruik maken van moderne (interactieve) methoden en media en/of
jongeren aantoonbaar bij de streektaal betrekken.
Binnen de categorie Cultuur en Maatschappij, onderdeel Kunsten kan voor de volgende
initiatieven subsidie worden verleend:
3. Festivals: festivals en manifestaties in een van de kunstdisciplines met een duidelijk
bovenlokale uitstraling en bereik (minimaal 1500 bezoekers) die bijdragen aan de
vrijetijdseconomie van Drenthe. Er dient er sprake te zijn van cofinanciering door de
gemeente waar het betreffende festival/evenement plaatsvindt. Daarnaast is
(financieel) draagvlak van bedrijfsleven en/of particulieren een belangrijk element
binnen aanvragen.
4. Professionele Podiumkunsten: projecten die op incidentele basis zorgen voor een
kwalitatief hoogstaand en vernieuwend professioneel aanbod in Drenthe.
5. Beeldende Kunst en het Landschap: innovatieve professionele projecten met
minimaal een provinciale uitstraling waarbij verbinding wordt gelegd tussen natuur,
landschap en kunst.
6. Talentontwikkeling: initiatieven die op projectbasis op zijn minst een provinciaal
platform bieden voor de ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten onder
begeleiding van professionals.
7. Participatie: provincie brede kunst, cultuur en erfgoed projecten waarin doelgroepen
of specifieke gebieden met een lage participatiegraad op een nieuwe manier
aantoonbaar actief worden bereikt zoals ouderen, jonge kinderen (buitenschools) en
jongeren.
Artikel 3
Doelgroep
Subsidies worden alleen verstrekt aan aanvragers die rechtspersoonlijkheid bezitten. Indien de
subsidie € 200.000,- of meer bedraagt, wordt van de aanvrager verwacht dat hij voldoet aan de eisen
van “cultural governance”.
Artikel 4
Aanvraag
1. Subsidie kan aangevraagd worden voor een incidentele activiteit of project.
2. Aanvragen moeten worden ingediend op een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier
en gaan vergezeld van:
a. een activiteitenplan (inclusief planning en communicatieplan);

b. een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan.
Artikel 5
Weigeringsgronden
1. Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
a. de voorgenomen activiteiten tot het/de reguliere werk/taken van de aanvrager of andere, al
dan niet door de provincie gesubsidieerde instellingen behoren;
b. de te verstrekken subsidie minder zou bedragen dan € 2.500 (dit in afwijking met de ASV);
c. de activiteiten in onvoldoende mate een inhoudelijke culturele of educatieve component
hebben;
d. projecten, activiteiten en programma’s niet op bovengemeentelijke of (boven)provinciale
schaal worden uitgevoerd en/of geen duidelijk bovengemeentelijke of (boven)provinciale
uitstraling hebben.
e. uit de subsidieaanvraag blijkt dat subsidie voor de uitvoering van de activiteit(en) waarvoor
subsidie wordt gevraagd niet nodig is.
Artikel 6
Toetsingscriteria
1. Gedeputeerde Staten kunnen alvorens een besluit te nemen op de aanvraag de aanvraag
voor advies voorleggen aan de door hen ingestelde externe Adviescommissie Cultuur of
andere door hen aan te wijzen deskundigen.
2. Aanvragen voor subsidies ten bedrage van € 20.000 en hoger worden in beginsel voorgelegd
aan de adviescommissie als bedoeld in het eerste lid.
3. Aanvragen voor nieuwe initiatieven en/of voor nieuwe activiteiten maar die minder dan
€ 20.000 bedragen kunnen worden voorgelegd, als een (artistiek) kwaliteitsoordeel van
doorslaggevend belang is.
4. De commissie als bedoeld in het eerste lid adviseert op grond van de toetsingscriteria zoals
genoemd in dit uitvoeringsbesluit.
Toetsingscriteria
Kwaliteit

Bereik (geografisch
en sociaal)

Vernieuwing van
het
cultuuraanbod

Cultureel
ondernemerschap

Toelichting
Er moet sprake zijn van inhoudelijke kwaliteit. De kwaliteit kunnen wij
bijvoorbeeld toetsen aan de hand van:
- de (artistieke) visie (inhoudelijke samenhang, authenticiteit,
originaliteit, etc.),
- ervaringen met eerdere projecten/ producten van betrokkenen,
- Voorbeeldmateriaal een regieconcept, manuscript,
schetsontwerpen, etc.
Het bereik toetsen wij aan:
- het geografisch gebied waarop de activiteit zich richt: de activiteiten
moeten een bovenlokaal bereik hebben over meerdere gemeenten
of regio’s binnen de provincie Drenthe,
- het aantal te bereiken bezoekers, deelnemers of leerlingen.
- Achtergrond, samenstelling van publiek/deelnemers/afnemers.
De aanvraag dient blijk te geven van:
- onderscheidend naar inhoud, opzet en door een uitzonderlijk of
voorbeeld stellend karakter,
- activiteiten en projecten op provinciale schaal die aanvullend zijn op
het bestaande aanbod in Drenthe.
- bij projecten/activiteiten waarvoor goed eigen inkomsten kunnen
worden gegenereerd (met name festivals, evenementen,
podiumkunsten) hanteren wij de regel dat er voor
eenzelfde/vergelijkbare activiteit/evenement maximaal twee keer
eenzelfde subsidiebedrag wordt toegekend. Daarna moet er een
daling in de provinciale bijdrage te zien zijn.

-

PR & marketing

van de deelnemers dan wel afnemers wordt een redelijke bijdrage
dan wel vergoeding wordt gevraagd,
- er wordt inzet gepleegd om andere financiers dan de overheid te
vinden,
- er is aantoonbaar dan wel aannemelijk te maken draagvlak voor de
activiteiten.
- Er wordt indien mogelijk slim gebruik gemaakt van bestaande
voorzieningen en kennis en er wordt gezocht naar logische partners
die versterkend zijn voor het project.
De aanvraag dient blijk te geven van:
- een doordachte en realistische publieksbenadering. Dit komt tot
uiting in een concreet PR-plan,
- aansluiting van methode(s) bij de gekozen doelgroep(en), waar aan
de orde met inzet van sociale media.

Artikel 7
Subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten zijn de voor het initiatief noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn
toe te rekenen aan het uit te voeren project.
Artikel 8
Niet subsidiabele kosten
1. Kosten voor het opbouwen van reserve/eigen vermogen;
2. Kosten voor uren van instellingen die een subsidie per boekjaar ontvangen en die reeds in
deze subsidie per boekjaar gefinancierd zijn;
3. BTW voor zover aftrekbaar of te verrekenen;
4. Kosten ten behoeve van investeringen in accommodaties en aanschaf van apparatuur in
accommodaties;
Artikel 9
Subsidiehoogte
De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabel geachte kosten.
Artikel 10
Verdeelsystematiek
1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad zijn aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling van
het subsidieplafond de datum waarop de aanvraag compleet en te beoordelen is, als datum
van ontvangst.
3. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn
ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van
de aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 11
Afwijkingsbevoegdheid
In naar hun oordeel bijzondere gevallen kunnen Gedeputeerde Staten afwijken van het bepaalde in dit
uitvoeringsbesluit.
Artikel 12
Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 november 2016 en vervalt van rechtswege op
31 december 2020.
2. Op de voor 31 december 2020 verstrekte subsidies die nog niet voor die datum zijn
vastgesteld blijft deze uitvoeringsregeling van toepassing.
3. Deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidieverlening
incidentele projecten Cultuurnota 2017-2020.

