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Inleiding 

a. Algemeen 
In 2020 wordt in Nederland op grote schaal de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog herdacht 
en 75 jaar bevrijding gevierd. De landelijke organisaties Platform WOII, Nationaal Comité 4 en  
5 mei en VFonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) werken hierin samen.  

 
In het kader van deze viering hebben meerdere uitvoerders in de culturele sector zich gemeld bij 
de provincie met diverse initiatieven voor grotere culturele projecten en bijzondere evenementen in 
2020. Een deel van deze projecten moet plaats gaan vinden in en rond het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Daarnaast zijn er diverse initiatieven gaande op gemeentelijk niveau.  

 
Wij hebben het belang van de viering van 75 jaar bevrijding hoog in het vaandel staan en wij  
schatten de kwaliteit van de ingediende projecten hoog in. Wij willen graag meewerken aan een 
bijzonder en aansprekend programma in heel Drenthe in 2020. Onze inschatting is dat de totale 
subsidiebehoefte van dit programma in ontwikkeling de huidige provinciale budgetten in het jaar 
2020 ver te boven gaat. Om de cofinanciering van deze initiatieven toch mogelijk te maken, stellen 
wij voor om een apart budget samen te stellen, deels door alvast middelen uit bestaande pro- 
gramma's (cultuurbeleid, vrijetijdseconomie, ruimtelijke kwaliteit en natuurlijk platteland) te reser-
veren voor dit doel en deels door hier middelen aan toe te voegen uit de financieringsreserve.  

 
Een neveneffect dat wij hiermee bereiken is de mogelijke cofinanciering van deze projecten vanuit 
het VFonds. Wij hebben hierover met dit fonds afspraken gemaakt en zullen met dit doel in het 
voorjaar van 2019 een bidbook met programmaonderdelen inbrengen. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Onze inschatting is dat het hier een totaalprogramma betreft van circa € 4 miljoen uitvoerings- 
kosten. Het merendeel van deze uitvoering vindt plaats door Drentse bedrijven. Daarnaast zal een 
aantal bijzondere en grote evenementen en festivals bezoekers van buiten Drenthe trekken, die 
hun geld besteden in deze provincie.  
 

d. Participatie 
De betrokken partijen zijn de landelijke organisaties Platform WOII, Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid, VFonds, de twaalf Drentse gemeenten, het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork en de potentiële uitvoerders van de culturele projecten en evene- 
menten.  

 

Advies  
1. Een incidenteel budget van € 1.000.000,-- ter beschikking te stellen voor de viering van 75 jaar be-

vrijding in Drenthe in het jaar 2020. 
2. € 500.000,-- te onttrekken aan de financieringsreserve en te laten verwerken in de begrotings- 

wijziging horende bij de eerste Bestuursrapportage 2019. 
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Doelstelling uit de begroting 

2.5.02 Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe 
6.1.07 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende 

kunsten 
4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe 
7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 

Argumenten 

1.1. Het reserveren en vrijmaken van extra middelen is nodig om het programma mogelijk te maken. 
De omvang van het bestaande budget voor culturele festivals en evenementen is sterk ontoe-
reikend voor de subsidiëring van dit extra programma in 2020. 

 
1.2. Het programma wordt samengesteld in nauwe afstemming met genoemde partijen.   

Hiermee wordt de kans op cofinanciering van het Drentse programma door enerzijds het 
VFonds en anderzijds de gemeenten aanmerkelijk verhoogd. 

 
1.3. Op tijd reserveren in een apart provinciaal fonds vanuit geoormerkte budgetten garandeert vol-

doende middelen in 2020.  
Benodigde middelen zijn te oormerken uit verschillende bestaande budgetten, maar het is on-
gewenst om alle middelen uit die budgetten voor dit ene doel te reserveren. Om toch voldoende 
volume te creëren in het fonds, is daarnaast gekozen voor het vrijmaken van middelen uit de 
financieringsreserve. 

 
2.1. Een begrotingswijziging is nodig voor onttrekking van middelen uit de financieringsreserve. 

De begrotingswijziging en dekking uit de financieringsreserve leggen wij nu voor aan uw Staten. 
Hiermee onttrekt dit besluit zich aan de integrale afweging voor nieuw beleid via de Voorjaars-
nota. Wij vinden dit echter noodzakelijk om vaart te houden in het proces en cofinanciering door 
het Vfonds te bewerkstelligen. 

Tijdsplanning 

December 2018    Besluit GS, ontwikkeling subsidieregelingen 
Januari 2019    Bidbook naar VFonds  
Februari 2019   Besluitvorming in PS  
Maart 2019    Voorlopig besluit goedkeuring programma door VFonds 
     publicatie subsidieregelingen: na besluit PS 
Januari/december 2020   Uitvoering programma 75 jaar vrijheid in Drenthe 
Januari 2021     Evaluatie programma  
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Financiën 

Het bedrag van € 500.000,-- wordt als volgt uit de bestaande begroting gedekt: 
- € 170.000,-- uit het budget Festivals en bijzondere evenementen (prestatie 3830605/ budget 

440605), 50/50 verdeeld over de jaren 2019 en 2020; 
- € 165.000,-- uit het budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme (prestatie 3700103 

budget 440647) in 2019; 
- € 100.000,-- uit het budget Ruimtelijke kwaliteit (prestatie 3910501 budget 440625), 50/50 verdeeld 

over 2019 en 2020; 
- € 65.000,-- uit het budget Ontwikkelopgave inrichting Nieuwe Natuur (beleven en benutten)  

(prestatie 3621104 budget 420005) ten laste van 2019. 

Monitoring en evaluatie 

De uitvoering van het algehele programma in 2020 zal worden geëvalueerd met de genoemde  
partners (Drentse gemeenten, culturele partners en landelijke partijen). Deze evaluatie wordt u te  
zijner tijd toegezonden.  

Communicatie  

Het besluit van uw Staten wordt gecommuniceerd via een persbericht en bekendmaking op uw website. 
Wij publiceren de subsidieregelingen voor het programma via de daarvoor geëigende kanalen. Wij gaan 
daarnaast met de landelijke en regionale partners in overleg om de promotie van 75 jaar bevrijding in 
Nederland en in Drenthe op elkaar af te stemmen.  

Bijlagen  

Geen. 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 11 december 2018 
Kenmerk: 50/5.11/2018002869 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 december 2018, kenmerk 
5.11/201802869; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. een incidenteel budget van € 1.000.000,-- ter beschikking te stellen voor de viering van 75 jaar 

bevrijding in Drenthe in het jaar 2020; 
 
2. € 500.000,-- te onttrekken aan de financieringsreserve en te laten verwerken in de begrotings-

wijziging horende bij de eerste Bestuursrapportage 2019. 
 
 
 
Assen, 6 februari 2019 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
km/coll.  
 
 
 
 
 
 


