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G eachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over ons voornemen voor wat betreft de verdeling van

de middelen uit de matchingsregeling 'Verbreding en Vernieuwing'.

Van het Rijk ontvangt de provincie Drenthe een specifieke uitkering van
€ 333.333,-- per jaar vanuit de matchingsregeling 'Verbreding en Vernieuwing'
voor de periode 2021-2024. Naast Drenthe krijgen ook de provincies Flevoland,
Friesland, Zeeland, Limburg en Overijssel eenzelfde bijdrage.

Deze tijdelijke extra middelen zijn bedoeld om de culturele infrastructuur in de
genoemde provincies te versterken op plekken waar die nu kwetsbaar is. Doel is

het versterken en ontwikkelen van culturele initiatieven, die de potentie hebben
om zich te ontwikkelen tot initiatieven van landelijk belang. Het moet gaan om
organisaties en/of samenwerkingsverbanden die ook door de provincie onder-
steund worden.

Juist omdat het hier gaat om een specifieke bijdrage van het Rijk om de oneven-
wichtige spreiding van landelijke cultuurmiddelen enigszins te compenseren,
streven wij zelf naar een zo evenwichtig mogelijke spreiding van deze bijdrage
over de provincie. Daarom zijn wij voornemens om de middelen als volgt te be-

steden:



Wie? 2021 2022 2023 2024
lnto Nature € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000

Veenpark € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000

Garage TDI € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000

Puppet lnternational € 25.000 € 2s.000 € 25.000 € 2s.000

Filmhub Noord € 25.000 € 2s.000

Subtotaal € 290.000 € 290.000 € 265.000 € 265.000

Resterende middelen € 43.330 € 43.330 € 68.330 € 68.330

TOTAAL € 333.330 € 333.330 € 333.330 € 333.330
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lnto Nature
lnto Nature, de tweejaarlijkse beeldende kunstmanifestatie in het landschap,

heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een kunsttentoonstelling van landelijk
niveau. lnto Nature ontvangt jaarlijks een bijdrage van € 125.000,-- en is opge-
nomen in de Cultuurnola 2021-2024.

Om voor landelijke financiële ondersteuning in aanmerking te komen is het van

belang om het (inter)nationale niveau vast te houden en de organisatie te verste-
vigen en uit te bouwen. lnto Nature wil met steun van de Noordelijke overheden
(We the North) uitgroeien tot het verbindend platform voor Noordelijke kunst-
organisaties, kunstenaars/opleidingen en natu ur(beheer)organisaties met het ver-
bindende thema Cultuur & Natuur. Tevens wil lnto Nature een podium bieden
voor jong cultureel talent. Educatie-en participatieprojecten worden cruciale
onderdelen van het werk van lnto Nature. Om deze doelstellingen te bereiken zal

extra inzet nodig zijn.

De definitieve financiering van lnto Nature voor 2022-2024 is onder voorbehoud
van de evaluatie na drie edities. Verwachting van de evaluatie is eind 2021.

Veenpark
ln april 2021 hebben uw Staten een bedrag van € 666.666,-- beschikbaar gesteld

voor de vernieuwing van het Veenpark. Daarnaast is er in de Cultuurn ota 2021-
2024 € 75.000,-- per jaar voor de ontwikkeling van het thema Veen, bedoeld voor
de ontwikkeling van de museale organisatie van het Veenpark. Om het Veenpark
verder te ondersteunen in de ontwikkeling naar museum van provinciaal belang
willen wij € 75.000,-- per jaar extra inzetten voor de periode 2021-2024.

Jeugdtheatergezelschap Garage TDI

Jeugdtheater Garage TDI heeft zich in de afgelopen jaren op vele terreinen
gemanifesteerd en is dé jeugdtheatervoorziening van Drenthe. Garage TDI

ontvangt jaarlijks een bijdrage van € 160.000,-- van de provincie. Landelijke er-

kenning in de vorm van financiële ondersteuning is een realistisch doel. Om dit te
bereiken zal de organisatie zich (nog) meer landelijk moeten profileren met
bijzondere theaterproducties. Een extra bijdrage van € 75.000,-- per jaar is nodig
om het gewenste landelijke niveau te bereiken. Daarnaast blijft Garage TDI zich

richten op talentontwikkeling, educatie en participatie in de provincie Drenthe.



3

Puppet lnternational
Puppet lnternational uit Meppel is het meest toonaangevende (tweejaarlijkse)
festival voor poppen- en objectentheater in Nederland en Vlaanderen. Dit is een

bijzondere en opmerkelijke prestatie. Om dit niveau te kunnen vasthouden
willen wij een extra inzet doen van € 25.000,-- per jaar. Met deze extra middelen
is het festival in staat om het hoge artistieke niveau te borgen. Landelijke finan-
ciële erkenning is er in de vorm van een vaste bijdrage uit het Fonds Podium-
kunsten. Belangrijke onderdelen van Puppet lnternational zijn een talenten-
podium en een educatief programma.

Filmhub Noord
Filmhub Noord is een initiatief van K&C, Keunstwurk, Kunstkade, lnternationaal
Filmfestival Assen, Film in Friesland en Forum Groningen. Doel is om ervoor te
zorgen dat filmeducatie een structurele plek krijgt in het primair, voortgezet en

speciaal onderwijs in Drenthe, Friesland en Groningen. Filmhub Noord heeft voor
de komende twee jaar jaarlijks € 320.000,-- toegezegd gekregen van het Film-

fonds. Wij kunnen dit bedrag inzetten als cofinanciering.

Resterende middelen
Voor de resterende middelen hebben wij op dit moment nog geen bestemming.
De middelen zijn bedoeld voor de periode 2021-2024 en moeten die periode
besteed worden. Dit betekent dat middelen die uit 202'l overblijven ook nog
ingezet kunnen worden in 2022-2O24. Er is dus nog ruimte voor nieuwe initia-
tieven met landelijke potentie, die zich wellicht later zullen melden. Wij zullen u

hier over informeren.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


