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‘De verbeelding van Drenthe’  

Cultuurnota 2017-2020 

 

 

 

Leeswijzer  

Deze cultuurnota bestaat uit drie delen:  

- 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 

- 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.  
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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 

1.2 Wat willen wij bereiken?  

1.3 De waarde van cultuur  

1.3.1 Jongeren en cultuur 

1.3.2 Cultuur en leefbaarheid 

1.3.3 Het Drentse gezicht 

1.3.4 De economische waarde van cultuur  

1.4 De rol(len) van de provincie 

 

1.1 Cultuur als kerntaak  

 

Cultuur is een kerntaak van de provincie waar wij ons met overtuiging voor inzetten. Cultuur heeft 

intrinsieke, maatschappelijke 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 om te komen tot 

oplossingen voor de 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 provinciearchieven, steunpunten monumentenzorg, archeologie, 

restauratie van rijksmonumenten, bibliotheken, 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. Wij brengen de basis van ons cultuurbeleid op orde en zetten 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. Wij investeren in het behoud van ons erfgoed. 

3. Wij zetten cultuurhistorie in bij de aanpak van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan 

(zowel ruimtelijk, als economisch en sociaal).  

4. Ons archeologisch erfgoed zetten we nog meer op de kaart, beleven en benutten is een thema.  

5. Wij gaan verder met het proces om de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van de 

UNESCO te krijgen.  

6.  Wij zetten in op het vermarkten van cultureel erfgoed en kunsten in Drenthe. Belangrijk hierbij is de 

ontwikkeling van een Strategisch Narratief.  

7. Wij willen culturele participatie en bijzondere kunst- en cultuurprojecten op het Drentse platteland 

stimuleren via het programma Podium Platteland. 

8. Wij zetten extra in op culturele evenementen en festivals, deels op het platteland maar ook in de 

Drentse steden.  

9. Wij investeren met andere Noordelijke overheden in een gezamenlijke Noordelijke cultuuragenda 

en continueren daarnaast de samenwerking met Overijssel. Talentontwikkeling is daar een onderdeel 

van.  

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.  
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1.3.1 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, 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 van groot belang.  

1.3.2 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. Zij mogen zich verbeelden dat hun inzet het verschil maakt.  

1.3.3 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.  

1.3.4 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 kunstzinnige 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.  
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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, toont doorzettingskracht waar nodig. 

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 subsidieverstrekker. We sturen daarbij op resultaat. 

We doen ook, om onze prioriteiten uitgevoerd te krijgen, actief aan projectontwikkeling. We laten 

daarbij op enig moment bewust de artistieke 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.  

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. 

Vervolgens 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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 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 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 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.  

 

Aandachtsgebieden in dit hoofdstuk:  

 

2. 1 Erfgoed  

2.1.1 Collecties en tentoonstellingen:  

2.1.1.1 Musea   

2.1.1.2 Archieven  

 

2.1.2 Ruimtelijk erfgoed  

2.1.2.1 Archeologie 

2.1.2.2 Cultuurhistorie   

2.1.2.3 Monumentenzorg  

2.1.3 Immaterieel Erfgoed 

 

2.1.3.1 Streektaal  

 

2.1.3.2 Tradities en gebruiken  

 

2.2 Kunsten  

2.2.1 Professionele kunsten (podiumkunsten, culturele festivals en evenementen) 

2.2.2 Beeldende kunst en vormgeving 

2.2.3 Cultuurparticipatie (amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling) 

 

2.3 Bibliotheken  

 

2.4 Media  
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2.1 Erfgoed  

 

In het provinciaal beleid hebben wij de zorg voor ons erfgoed verdeeld in drie categorieën: 

collecties en tentoonstellingen, het ruimtelijk erfgoed en het immaterieel erfgoed, waaronder 

de streektaal. Wij blijven investeren in het behoud en de ontwikkeling van dit erfgoed. Dit doen 

we langs verschillende wegen (subsidies, opdrachten, Steunpunt Erfgoed, kennis, 

kernkwaliteitenteam), adequaat en passend en zo veel mogelijk in samenhang met elkaar.  

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.  

 

2.1.1 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.  

 

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. Dat levert weer nieuwe kennis en verhalen op, 

maar ook materiaal voor toeristische routes en belevingen. Het 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 de musea nu laten zien, tot het toekomstige erfgoed 

gaan behoren of behoort daar al toe. 

 

2.1.1.1 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. In de ondersteuning van de kleine musea 

investeren wij extra via het Platform Drentse Musea.  

 

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 
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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. 

 

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 boven provinciale betekenis of een collectie van (kunst)historisch  

belang voor Drenthe; 

- van belang voor provincie brede 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. 
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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 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 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.  

 

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 eventuele 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 ligt al een aantal jaren rond de 150.000 per jaar. Dat kan een reden zijn om 

tot aanpassingen te komen bij het Herinneringscentrum.  

 

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 extra te investeren in 

het Platform Drentse Musea.  

 

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 dit Platform 

structureel gaan ondersteunen. Wij willen investeren in een consulent voor deze musea, in 

samenwerking met Kunst en Cultuur Drenthe en Marketing Drenthe. Hiermee stellen wij het Platform 

ook in staat om de website www.museaindrenthe.nl te continueren.  

 

2.1.1.2 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 
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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 

Wij continueren 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. 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 erfgoedveld en wij willen 

graag dat zij die rol verder verbreedt én verdiept.  

Het Drents Archief brengt de kennis 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, Kunst en Cultuur Drenthe en vele 

bedrijven en zzp-ers. Het uitbouwen en coördineren zou door een erfgoedconsulent kunnen gebeuren. 
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2.1.2 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.  

De bescherming van ons ruimtelijk erfgoed is onderdeel van ons ruimtelijk beleid. Dit betekent dat dit 

erfgoed deel uitmaakt van een zich voortdurend ontwikkelende leefomgeving. Dit vraagt om goed 

beheer en een goede plek in de ruimtelijke ontwikkeling.  

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. 

 

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.  

2.1.2.2 Cultuurhistorie  

Op het gebied van cultuurhistorie willen wij de komende tijd samen met de gemeenten werken 

aan kennis- en beleidsontwikkeling. Daarbij willen wij de komende jaren extra aandacht 

besteden aan de thema’s groen erfgoed, jonge ontginningen en ruilverkavelingen. Daarnaast 

willen we cultuurhistorie nog meer in zetten 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. 

 

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.  
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Thema’s voor de komende periode  

Bij het maken van de cultuurhistorische waardenkaarten en de Erfgoedverkenning, kwam een aantal 

thema’s naar voren, waaraan wij de komende tijd extra aandacht zullen besteden:  

 

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 schaalvergroting 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 

Specifieke aandacht geven we aan 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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2.1.2.3 Archeologie  

Wat archeologie betreft zullen we meer accent leggen op kennisontwikkeling, kennisontsluiting 

en beleving en benutting 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, sierraden, 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 de autonome en besteltaken vanuit 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 gedocumenteerd wordt als behoud in-situ niet mogelijk is). We 

volgen daarbij de landelijke kwaliteitsnorm van de beroepsgroep archeologie. Wij houden samen met 

de provincies Friesland en Groningen, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis in stand. Behalve 

het op verantwoorde 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.  

Beleving en benutting 

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). 

 

2.1.2.3 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 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 
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gebouwen, maar ook over andere gebouwde objecten, zoals trafohuisjes, bruggen, straatmeubilair 

etc. Ze vormen belangrijke en karakteristieke onderdelen van onze dorpen en steden en hebben 

veelal een sterke relatie daarmee en met het landschap.  Onze Provinciale Monumentenlijst is hiervan 

een voorbeeld. 

 

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 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 (zie deel 3).  

 

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 karakteristieke 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 karakteristieke 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.  

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  

 

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. Monumentenwacht Drenthe, treedt op als 

provinciale depothouder.  
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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.  

De uitvoering van dit programma is ondergebracht bij de netwerkorganisatie Kenniscentrum 

Herbestemming Noord (voortzetting initiatief van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 

ondersteunt door het Rijk).  

 

2.1.3 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. 

 

2.1.3.1. 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 website 

voor iedereen die zich met het Drents wil bezighouden.  

2.1.3.2 Tradities en gebruiken 

Wij hechten aan het voortbestaan van tradities zoals de Drentse Boermarken, het 

bloemencorso, de schaapskuddes, streekverhalen en andere Drentse gebruiken.  

Wij voeren hier geen specifiek beleid op, maar zien ze als deel van het Verhaal van Drenthe, waarvoor 

wij incidentele, projectgerichte subsidies verlenen. Bij initiatieven om een traditie op de nationale 

inventarislijst van UNESCO te laten plaatsen, kunnen wij procesmatig ondersteuning bieden. 
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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.  

 
2.2.1 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 blijven wij 

inzetten in relatie tot het unieke Drentse landschap en ons cultuurhistorisch erfgoed. We 

verbinden de kunsten ook met andere innovatieve sectoren. Dit doen we door nieuwe, 

innovatieve en bestaande evenementen en festivals te ondersteunen, projecten te ontwikkelen, 

samen te werken in noordelijk verband en met onze partners in het veld.  

Wij doen dat 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. Kunstaanbod dat 

op hoog niveau wordt uitgevoerd heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor amateurkunstenaars en 

talenten die zich verder willen ontwikkelen.  

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 wat ons betreft deel uit van de Drentse basisinfrastructuur. We 

maken met hen afspraken over hun bijdrage aan de realisatie van onze ambities. 

 

2.2.2 Beeldende kunst en vormgeving in de openbare ruimte 

Wij willen Drenthe nog meer op de kaart zetten als cultuur- en natuurprovincie door 

landschapskunst van internationale kwaliteit en uitstraling naar onze provincie te halen. 

Daarnaast blijven wij kunst en vormgeving inzetten bij infrastructurele werken van provinciaal 

belang, uiteraard samen met de betrokken gemeenten. Daarbij willen we de omwonenden en de 

schooljeugd intensiever betrekken.  

Als provincie brengen wij veranderingen en verbeteringen aan in de openbare ruimte. Bij wegen en 

vaarwegen, natuurontwikkeling, landschappelijke herinrichting, restauratie van monumentale 

gebouwen. Wij houden daarbij rekening met functionaliteit, maar letten ook op schoonheid en 

vormgeving. Beeldende kunstenaars, cultuurhistorici en toegepaste kunstenaars zoals architecten en 

designers kunnen ons daarbij helpen. Zij leren ons om beter of op nieuwe manieren te kijken naar ons 

landschap, onze gebouwde omgeving en onze cultuurhistorie. Dat kan nieuwe oplossingen opleveren 
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voor bestaande problemen en het kan de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Hierbij willen wij 

het publiek, omwonenden en waar mogelijk de schooljeugd intensiever gaan betrekken.  

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.  

 

2.2.3 Cultuurparticipatie (amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling) 

Wij willen dat het voor iedere Drent mogelijk is om mee te 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 

provinciaal kunstencentrum K&C om een gemeenschappelijke strategie en een nieuw laagdrempelig 

aanbod voor amateurkunsten en cultuuronderwijs te ontwikkelen.  

Wij steunen provincie brede 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 door 

ontwikkelen naar de top zullen we stimuleren. 

Wij kiezen ervoor om het Drents Jeugd Orkest en het Veenkoloniaal Symfonie Orkest zekerheid voor 

vier jaar 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.  

 
 
2.3 Bibliotheken  
 
Wij zetten ons in voor bibliotheekconcepten voor de toekomst die bijdragen aan 

maatschappelijke uitdagingen en ambities. 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.  

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 de lead: zij zijn verantwoordelijk voor openbare 

bibliotheekvoorzieningen en hebben grote vrijheid in de wijze waarop ze de functies invullen. Daarmee 

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.  
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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 nieuws en 

cultuurvoorziening. 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. 

De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op onze inzet voor media in Drenthe. 
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3 Verbinding en vernieuwing 

Wij denken dat wij het beleidsveld cultuur van nog grotere betekenis kunnen laten 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. Door goed af te stemmen met andere 

beleidsprogramma’s zorgen wij voor meer effectiviteit en kunnen wij financiële middelen 

bundelen. De verbinding zoeken houdt niet op bij de provinciegrenzen, want in het kader van 

Experimenteer regio Noord-Nederland zoeken wij de samenwerking en afstemming met andere 

overheden in het Noorden. Daarnaast 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 Koloniën van Weldadigheid  

 

- 3.2 Erfgoed: beleven, benutten en maatschappelijke opgaves  

 

- 3.2.1 Het Geheugen en het Verhaal van Drenthe  

- 3.2.2 Strategisch Narratief: vermarkting van Erfgoed  

- 3.2.3 Inzet cultuurhistorie bij maatschappelijke opgaven  

- 3.2.4 Benutten en beleven van archeologisch erfgoed  

- 3.2.5 Geopark Hondsrug 

- 3.2.6 Programma duurzame monumentenzorg  

 

- 3.3 Kunsten  

 

- 3.3.1 Podium platteland  

- 3.3.2 Creatieve industrie  

- 3.3.3 Internationalisering 

 

- 3.4 Experimenteerregio Noord-Nederland  

 

3.1 De Koloniën van Weldadigheid 
 
De komende periode zetten wij ons extra in voor de Koloniën van Weldadigheid.  Wij trekken 

het proces 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 wij het waard vinden om ze 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 wekte. Ze staan aan het begin van de moderne 
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West-Europese verzorgingsstaat. Wat hier gebeurd is, heeft nog elke dag actuele betekenis. 

 

We maken een nominatiedossier en een managementplan en we bereiden ons voor op de situatie na 

het besluit van het Werelderfgoedcomité. 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 

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.  Wij zullen daarom het bestaande beleid voor gebiedsontwikkeling van de 

Koloniën van Weldadigheid Veenhuizen en Frederiksoord en omgeving continueren. 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 zetten we in op behoud en ontsluiting ervan. 

Tegelijkertijd stimuleren we de inzet van ons cultureel erfgoed bij ruimtelijke, economische en 

maatschappelijke opgaves. In de komende periode werken we daarom aan de ontwikkeling van 

een strategisch narratief, we bouwen het Geheugen en het Verhaal van Drenthe verder uit, we 

zetten cultuurhistorie nadrukkelijk in als instrument om andere maatschappelijk opgaven op te 

pakken en we gaan onderzoeken hoe we archeologie beter kunnen beleven en benutten. Tot 

slot ontwikkelen we een programma om te komen tot duurzame monumentenzorg.  

 

3.2.1 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 willen we het Drentse erfgoed nog beter ontsluiten. Daarbij zoeken wij nog meer 

de samenwerking met natuur-, cultuur- en marketingorganisaties.  

 

De bedoeling is dat cultuurhistorische informatie nog beter beschikbaar komt, onder andere in de 

toeristisch-recreatieve sector, zodat ondernemers de informatie kunnen gebruiken bij marketing en 

productontwikkeling.  
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3.2.2 Vermarkten van Drents erfgoed: een Strategisch Narratief  

Wij willen met ons erfgoed 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 levert een aantal overkoepelende Drentse verhaallijnen op, die helpen om 

verbinding en samenhang te vinden in het brede en rijke erfgoed van Drenthe. Deze grote 

verhaallijnen leveren een kapstok, waaraan de vele bestaande verhalen gehangen kunnen worden. 

Ons erfgoed, materieel en immaterieel, eeuwenoud en meer recent, vormt de input voor thema’s. Een 

strategisch narratief brengt de verbinding aan door de tijd heen. Daardoor helpt het om het verleden 

beter te kunnen begrijpen en het geeft ook handvatten voor het vermarkten van ons erfgoed.  

In het proces rondom de totstandkoming van de Erfgoedverkenning (doorklik) 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. Hier kan een 

strategisch narratief samenhang in aan brengen.  Dit narratief moet aansluiten bij wat wij aan erfgoed 

in onze provincie hebben en tegelijkertijd direct bruikbaar zijn voor het aanbod in toerisme en 

marketing. Iets dat appelleert aan de kracht van Drenthe, maar ook tot op lokaal schaalniveau in te 

vullen is met concrete verhalen en producten. Projecten als het Geheugen van Drenthe en het 

Verhaal van Drenthe leveren inhoud bij de totstandkoming van het strategisch narratief.  

Wij willen in de komende periode door een externe partij een strategisch narratief voor Drenthe laten 

ontwikkelen, in goede samenspraak met de relevante partijen, zowel vanuit het erfgoed als vanuit 

marketing. Ook de gemeenten zijn hierbij betrokken. Het strategisch narratief is een belangrijke stap 

om te komen tot de gewenste samenhang en daarmee tot het beter vermarkten van ons erfgoed.  

Het Narratief kan ook bijdragen aan het bereiken van focus binnen het project het Verhaal van 

Drenthe (zie ook deel 2).  

3.2.3 Stimuleringsprogramma ’Cultuurhistorie inzetten bij maatschappelijke opgaven’ 

De komende beleidsperiode willen wij door middel van een stimuleringsprogramma laten zien 

dat cultuurhistorie kan zorgen voor geïnspireerde plannen en kan helpen bij maatschappelijke 

opgaven, zoals sociale cohesie, leegstand, krimp en duurzaamheid.  

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. 

Geïnspireerde 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 
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inspiratie door cultuurhistorische structuren, gebruiken, technieken en verhalen kan tot oplossingen 

leiden die zowel verrassend innovatief als herkenbaar, “eigen” zijn. 

 

We ondersteunen pilots/initiatieven, experimenteren met verschillende aanpakken en methodieken om 

van te leren. Voor een optimaal leereffect, zorgen wij voor begeleiding van bijeenkomsten en 

kennisdeling, samen met organisaties en gemeenten en gekoppeld aan bestaande provinciale 

initiatieven. We onderzoeken of het Platform Burgerkracht hierbij ingezet kan worden.  

 
3.2.4 Stimuleringsprogramma Beleving en benutting 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 we het thema archeologie nog beter kunnen inzetten voor toerisme en recreatie in Drenthe zal 

deel uitmaken van de opdracht voor het Strategisch Narratief.  

3.2.5 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. Sinds 2015 is hebben de geoparken in dit 

netwerk een plek gekregen in het aardwetenschappelijk programma van UNESCO, en kan de 

Hondsrug zich dus UNESCO Global Geopark noemen. In 2016 wordt het Masterplan Geopark 

vastgesteld, dat als basis en kader voor de verdere uitvoering dient. Wij zetten onze steun in de 

komende beleidsperiode aan het Geopark voort wanneer ook de andere partners dat doen. Daarmee 

kan de unieke combinatie van de ondergrond en de daarmee samenhangende (pre-)historische 

routes, archeologische en cultuurhistorische sporen en structuren verder bekend gemaakt, beleefd, 

benut en vermarkt worden.   

 

3.2.6 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.  
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3.3 Kunsten  

 

Wij willen in onze provincie een levendig cultureel klimaat met een interessant, aansprekend en 

soms spraakmakend aanbod voor podiumkunsten (muziek, theater en dans).  

 

Drenthe is in die zin een bijzondere provincie dat zij behalve de PeerGrouP geen professionele 

podiumkunstgezelschappen of festivals kent die meerjarig worden gesubsidieerd door het rijk. Onze 

gemeenten steunen vooral de (amateur)kunsten op lokaal niveau. Daarom heeft de provincie Drenthe 

een belangrijke functie om professionele podiumkunsten, culturele festivals en evenementen van 

provinciaal belang te ontwikkelen en te ondersteunen. Dat doen we in nauwe afstemming en in 

samenwerking met de gemeenten, met de andere noordelijke provincies en grote steden in het 

Noorden en in toenemende mate met de provincie Overijssel. 

Drentse cultuurhistorie en landschap vormen vaak inspiratiebron voor de podiumkunsten. Ook kunnen 

we kunsten inzetten bij gebeurtenissen en gebiedsontwikkelingen van provinciaal belang.  

 

3.3.1 Podium Platteland  

 

We zetten de lijn van het programma ‘Kreatief met Krimp’ voort en verbreden het naar heel 

Drenthe. Onder de noemer ‘Podium Platteland’ voeren we twee programmalijnen uit: het 

programma Buitengewoon en het programma Creative communities.  

 

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 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 het o.a. het programma Dynamisch 

Drenthe om maximale synergie te bereiken tussen beide programma’s.  

 

3.3.2 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 

effectiviteit 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 uitdagingen en 

ambities van de Noord Nederlandse regio. In Drenthe zien wij onder meer kansen voor de creatieve 

industrie in combinatie met bio-based economie (productdesign van duurzame materialen uit regionale 
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gewassen), landbouw en voedsel, duurzame energie en ‘social design’ (zoals gebeurt bij de Collectie 

Veenhuizen).  

 

Kunstenaarsfabrieken   

 

Wij willen de ontwikkeling mogelijk maken 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 waarborgen 

we de innovatiekracht van de Drentse regio voor de toekomst. 

 

Met creatieve industrie bedoelen we - naast de kunst- en erfgoedsector zelf- de media- en 

entertainmentsector, creatief zakelijke dienstverlening, creatieve detailhandel, kennisintensieve 

diensten en ambachtsberoepen.    

 

 

3.3.3 Internationalisering   

Wij willen in de komende beleidsperiode het ‘culturele grensverkeer’ stimuleren. Met 

internationalisering halen 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.  

Wij willen het voor instellingen en gezelschappen gemakkelijker maken 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 willen 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 wij ons als de drie Noordelijke provincies en de steden Groningen, 

Leeuwarden, Assen en Emmen 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. 

 

We willen onze ambities via een drietal programmalijnen verwezenlijken: 

- Stad en regio  

- Innovatie  

- Talentontwikkeling  
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4 Financiën   

Uitgangspunt voor de Cultuurnota 2017-2020 is het beschikbare budget uit de meerjarenbegroting: 

 

 

De basis van deze nieuwe Cultuurnota 2017-2020 bestaat grotendeels uit het voortzetten van het 

huidige cultuurbeleid. We houden de basis op orde met een plus op de musea van provinciaal belang, 

de kleine musea, cultuurhistorie en archeologie. Deze basis met plus kunnen we financieren uit het 

beschikbare budget (Programma 6 Cultuur). 

 

Ook stellen we middelen beschikbaar voor subsidies en ontwikkelprogramma’s. 

  

Product Beleidsopgave 2016 2017 2018 2019 2020

Product 6.1 Cultuur 

ontwikkelingen

Cultuur speelt een belangrijke rol in 

economische en ruimtelijke 

ontwikkelingen

7.286.959 6.163.089 6.231.619 6.301.174 5.711.773

Product 6.2 Erfgoed Het vertellen en zichtbaar maken van 

het verhaal van Drenthe en het zoeken 

naar nieuwe manieren om dat verhaal 

te vertellen

2.633.534 2.641.766 2.651.387 2.661.155 2.671.068

Product 6.3 Cultuur 

en maatschappij

Een sociaal cultureel klimaat waarin 

toonaangevende kunst en 

cultuuruitingen een plek hebben en 

waar mensen aan mee kunnen doen

7.731.052 7.674.356 7.861.842 7.816.386 7.631.003

Totaal 17.651.545 16.479.211 16.744.848 16.778.715 16.013.844
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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, ondernemingen 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.  

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.  

Drentse basisinfrastructuur cultuur 

Enkele instellingen ontvangen van ons structureel een prestatiesubsidie per boekjaar en worden apart 

benoemd in de provinciale meerjarenbegroting: 

- Stichting Kunst & Cultuur Drenthe (cultuurparticipatie, educatie en innovatie) 
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- 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  

- Drents Archief op grond van een dienstverleningsovereenkomst. Het Drents Archief is 

vaste partner bij de uitvoering van beleid.  

 

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 

samenwerkingsverbanden 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, 

Museum Het Koloniecentrum) 

- 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. 

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.  
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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 adviescommissie 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. 

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. 

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.  

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.   
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