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Onderwerp: Stand van zaken lnvesteringsagenda, onderdeel Culturele investeringen

Geachte voorzitter/leden,

Op 6 juli 2016 hebt u besloten tot een investering in een aantal Drentse culturele in-
stellingen (Statenstuk 2016-743).ln deze brief presenteren wij u een korte tussen-
tijdse stand van zaken, uitgebreider dan mogelijk is in het kader van de bestuurs-
rapportages en/of de jaarstukken.

Uw besluit van 6 juli 2016 is van groot belang (geweest) voor de betrokken instel-
lingen. ln meerdere gevallen heeft deze beslissing al tot de nodige positieve besluit-
vorming van andere subsidiënten/fondsen geleid. De provincie is als eerste'over de
brug'gekomen en heeft daarmee laten zien vertrouwen te hebben in de veranderings-
en verbeteringsplannen van de betrokken instellingen. Dit betekent niet dat alle beno-
digde middelen al binnen zijn. Er worden nog steeds fondsenwervingsacties gestart of
geïntensiveerd.

Wij zijn echter wel van mening dat hetgeen tot nu toe is bereikt, een duidelijke stap is

in de richting die wij met elkaar wilden inslaan.

Onlangs hebben wij de eerste beschikking afgegeven aan het Gevangenismuseum in
Veenhuizen. Daar wordt nog dit jaar begonnen met de uitvoering van de vernieuwde
inrichting. Datzelfde geldt voor de eerste twee onderdelen (Depot en Abdijkerk) van de
plannen van het Drents Museum. Voor het derde (en laatste) deel van het plan moet
door het Drents Museum nog wat meer externe financiering worden verworven.

Een relatief klein, zelfstandig onderdeel van de verbeteringsplannen van het
Hunebedcentrum (vernieuwing entreegebouw) kan waarschijnlijk ook nog in 2017
worden gerealiseerd. Voor de nieuwe inrichting van de tentoonstelling in het
Hunebedcentrum zijn nog enkele beslissingen van externe financiers nodig. Die
worden de komende maanden verwacht.
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Om begrijpelijke redenen loopt de totstandkoming van de plannen voor het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork en het Koloniecentrum in Frederiksoord iets achter bij

de plannen voor de andere musea. De plannen in Hooghalen zijn zo omvangrijk, dat
extra inspanningen moeten worden verricht om ze tot in detail te ontwikkelen. Daar-
naast moeten er ook extra inspanningen voor de fondsenwerving plaatsvinden. Het
Herinneringscentrum streeft naar ingebruikname op '12 april 2019; dan is het 74 jaar
geleden dat Kamp Westerbork werd bevrijd.

De Maatschappijvan Weldadigheid kon met haar plannen voor het Koloniecentrum
pas in het begin van 2017 goed aan de slag. Met de bouwkundige aanpassingen van
het Koloniecentrum (noodzakelijk na l0 jaar leegstand) zal zeer waarschijnlijk nog
dit jaar begonnen kunnen worden. ln maart 2018 kunnen in dit gebouw dan de festivi-
teiten rond het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid plaatsvinden.
Daarna zal het Koloniecentrum ruimte bieden aan de Kunstbiënnale lnto Nature ll.
Vervolgens zal het gebouw ingericht worden als museum/bezoekerscentrum voor
Frederiksoord en omgeving. Opening is voorzien in het voorjaar van 2019; tot die tijd
blijft de huidige (kleine) Koloniehof functioneren als museum/bezoekerscentrum.

Tot slot merken wij nog op dat één van de drie gebouwen van de voormalige Rijks-
luchtvaartschool in Eelde op dit moment onderhanden wordt genomen. Hiervoor wordt
onder meer een bedrag van € 100.000,-- uit de reserve lnvesteringsagenda voor de
culturele investeringen gebruikt. ln dit gebouw zullen ook ateliers voor kunstenaars
worden gevestigd.

De plannen voor een kunstenaarsfabriek in de voormalige dierentuin in Emmen zijn
nog in ontwikkeling. Deze plannen worden in 2017 verder uitgewerkt.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

van Drenthe,

secretaris

wa.


