
    
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe 

statengriffie@drenthe.nl 

 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
 
 
Assen, 11 december 2014  
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Binnenkort heeft u op uw agenda staan de tussentijdse evaluatie van de cultuurnota ‘Oude wereld, 
nieuwe mindset’. Wij vragen u deze brief te willen betrekken bij die tussentijdse evaluatie. 
 
In de provinciale cultuurnota is voor onze instellingen een niet onbelangrijke rol weggelegd in de 
ontsluiting van het erfgoed van onze provincie in de richting van het grote publiek. Terecht meent u in 
uw cultuurnota dat indicatoren van een geslaagd beleid onder meer te vinden zijn in onderscheidende 
kwaliteit en kwantitatief publieksbereik. 
Dag in dag uit werken wij met onze medewerkers aan juist die doelstellingen en gelet op de 
publieksonderzoeken die wij met regelmaat laten verrichten, slagen wij daar heel behoorlijk in. 
 
Toch maken wij ons grote zorgen. 
 
Wij maken ons zorgen over de relatie tussen het provinciaal uitvoeringsapparaat en onze instellingen. 
Waar wij vooral gericht willen zijn op het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën waarmee wij als 
instellingen van bovenprovinciaal belang onze kerntaken verder kunnen verbeteren, ervaren wij de 
interventies vanuit het provinciaal apparaat eerder als belemmerend dan als stimulerend. Vanuit ons 
perspectief gezien lijkt het ambtelijk apparaat vooral gericht op het procedureel maximaal zorgvuldig 
handelen en op het uitputtend toetsen van welke vraag of welk verzoek dan ook aan alle geschreven 
en mogelijk ook ongeschreven (beleids)regels. De vraag of een idee, plan of project in de kern goed 
en aansprekend is, en kansrijk kan bijdragen aan de provinciale beleidsdoelstelling, lijkt daarmee van 
ondergeschikte relevantie te zijn geworden.  
 
Parallel daaraan ontwikkelt zich bij ons in toenemende mate het gevoel dat onze instellingen gezien 
worden als provinciale instellingen waarover de provincie het bestuur of het toezicht uitoefent. Dat 
wordt met name voelbaar in de gedetailleerde vragen die ons naar aanleiding van plannen worden 
gesteld en in de wijze waarop onze verantwoording van bestede subsidies tot ver achter de komma 
haast argwanend wordt bekeken en beoordeeld. 
Voor ons betekent dit dat wij er niet langer aan ontkomen om voor in te dienen subsidieaanvragen 
adviesbureaus in te schakelen en voor de verantwoording achteraf dure accountantsverklaringen mee 
te sturen, waarvan -zo is gebleken- de provinciale ambtenaren de optellingen nog narekenen. 
Is het niet zorgwekkend dat in de relatie tussen de provincie en de erfgoedinstellingen in een kleine 
provincie als Drenthe zo weinig basaal vertrouwen aanwezig lijkt te zijn en er zoveel geld en energie 
gestoken wordt in administratieve lasten en verantwoordingprocedures die in onze ogen hun doel 
soms ver voorbij schieten? 
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Op dit laatste punt van vertrouwen en verantwoording hebben wij ook naar onze eigen rol en ons 
eigen handelen gekeken. Dat leverde de vraag of er mogelijk sprake is van een generatie- en 
ervaringskloof tussen ondergetekenden en de provinciale ambtenaren die in onze richting optreden. 
Daarmee bedoelen wij dat wij wellicht meer van de ‘oude wereld’ begrijpen en minder van de ‘nieuwe 
mindset’ dan vanuit het ambtelijk provinciaal gezichtsveld als wenselijk of nastrevenswaardig  wordt 
gezien. 
Hoe dan ook, slechts moeizaam valt te ontkennen dat er bij de Drentse erfgoedinstellingen een groot 
reservoir aan kennis en ervaring is waaruit voor het provinciaal beleid meer gehaald kan worden dan 
nu het geval is. Met wat meer vertrouwen en met wat minder geïnstitutionaliseerde argwaan kan er -
letterlijk voor hetzelfde geld-  meer tot stand worden gebracht. 
 
Wij hebben in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met de provinciale adviescommissie voor de 
cultuur. Ons daarop gebaseerde beeld is dat deze commissie vooral affiniteit heeft met de 
kunstensector en aanzienlijk minder met erfgoed. Onze herhaalde pogingen om de commissie meer te 
betrekken bij de zorg voor en de vertaling van erfgoed naar het grote publiek hebben daarin geen 
verandering gebracht.  
 
Nog onlangs werd ons per instelling namens de provincie een binnen een week te retourneren lijst 
met 68 vragen toegezonden in het kader van een onderzoek Drents erfgoed. 
Meer dan de helft van die vragen betreft informatie die de provincie elk jaar van ons krijgt toegestuurd 
in jaarverslagen en beleidsplannen en/of die de provincie sedert jaar en dag bekend is. Ter illustratie 
enkele voorbeelden uit de betreffende vragenlijst: ‘Hoe lang bestaat uw museum? Wat was uw 
bezoekersaantal in 2013? Was er in de laatste 10 jaar sprake van groei of krimp in uw 
bezoekersaantal? Bent u een particulier museum? Bent u afhankelijk van subsidie? Is uw collectie 
digitaal toegankelijk? Wat doet u aan educatie m.b.t. Drents erfgoed? Onder welke gemeente valt uw 
museum?’  
Wij vinden het zorgelijk te moeten vaststellen dat met de jaar in jaar uit door ons verstrekte informatie 
blijkbaar zo weinig wordt gedaan en ons nu in ernst wordt gevraagd om op bovengenoemde vragen 
antwoorden te geven. 
  
 
Tot besluit. 
Wij realiseren ons dat wij u met de hierboven geformuleerde zorgen mogelijk geen plezier doen. Toch 
hebben wij u deze brief gestuurd omdat het Drents erfgoed en de ontsluiting daarvan naar het grote 
publiek ons en onze medewerkers letterlijk elke dag aan het hart gaat. Er is nog geweldig veel te doen 
en er is nog een wereld te winnen! 
Wij denken dat het tijd is voor nieuw elan in de relatie tussen provincie en erfgoedinstellingen. Het is 
onze bedoeling deze brief daartoe een aanzet te laten zijn. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Douwe Huizing, Drents Archief 
 
Hein Klompmaker, Hunebedcentrum 
 
Dirk Mulder, Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
 
Peter Sluiter, Het Gevangenismuseum 




