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Onderwerp: Erfgoedverkenning Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Als resultaat van de eerste fase van het project Erfgoedkansen voor Drenthe is recent

de'Erfgoedverkenning Drenthe' verschenen. ln een gezamenlijke opdracht van de

provincie (voortvloeiend uit onze Cultuurnota) en de 12 Drentse gemeenten heeft

Bureau SteenhuisMeurs deze erfgoedverkenning (met als ondertitel 'een ontdekkings-

tocht langs plekken, mensen en verhalen') opgesteld.

Circa 80 Drentse erfgoedpartijen hebben bijgedragen aan het resultaat van deze ver-

kenning. Het gaat niet alleen over fysiek erfgoed, maar ook over de eigenheid en de

mentaliteit van Drenthe.

De Ertgoedverkenning Drenthe bevat een groot aantal aanbevelingen voor het ver-

volg. Die zijn door SteenhuisMeurs onder de volgende noemers gerangschikt:

Bezoek en beleving

Kernwaarden en beeldvorming

Kennis en competenties

Com municatie en educatie

Participatie en samenwerking

Wettelijke taken en erfgoedbeleid

Erfgoed en ruimte

Behoud en ontwikkeling

De tekst van de onderbouwing van de aanbevelingen vindt u in bijlage I

o

02
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Aan het slot van de inleiding/verantwoording bijde Erfgoedverkenning vraagt Steen-

huisMeurs nog speciale aandacht voor de herbestemmingsopgaven van gemeenten

en provincie onder het kopje Fysieke projecten. Argument hiervoor is dat de nieuw-

bouwopgave ook in Drenthe (net als in een groot deel van Nederland) grotendeels is

omgeslagen in een verbouwopgave.

Zoals bekend is in ons collegeprogramma het vergemakkelijken van herbestemming

van leegstaande en vrijkomende (bedrijfs)panden opgenomen.

SteenhuisMeurs stelt dat er, voordat gewerkt gaat worden aan de aanbevelingen,

voldaan zou moeten worden aan drie randvoorwaarden: werken aan een goede digita-

le bereikbaarheid in Drenthe; klantgericht en doelgroepgericht werken en, tot slot, een

vaste koers in het Verhaal van Drenthe.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het van belang is aan deze voorwaarden te vol-

doen en zullen deze in de volgende fases van dit project meenemen, tegelijk met het

uitwerken van de aanbevelingen. Zoals bekend streven wij met het breedbandproject
in ons collegeprogramma naar een verbetering van de digitale bereikbaarheid in

Drenthe.

Met het opleveren van deze Erfgoedverkenning Drenthe als nulmeting, kan verder
gewerkt worden aan de tweede fase van het genoemde project. Op 22 juni 2015

hebben 12 wethouders en 1 gedeputeerde gezamenlijk al uitgesproken: "maak nu

ambtelijk een projectplan voor een overkoepelend verhaal, waarin wij ons allemaal

kunnen herkennen èn dat bovendien als paraplu kan fungeren voor de verschillende

onderdelen van het Drentse erfgoed". Daar gaat nu aan gewerkt worden.

Daarna is in de derde fase van het project de provinciale inzet om een set afspraken

te formuleren, waarmee bestaande ambities uitgewerkt kunnen worden en nieuwe

ambities benoemd kunnen worden. Tegelijk willen wij zoeken naar mogelijkheden om,

in samenwerking met de vele erfgoedpartijen, tot concrete projecten te komen, van

gebouw- tot gebiedsniveau. Zowel gezamenlijke ambities voor de korte termijn als

voor de lange termijn kunnen worden opgenomen. Tevens kan maatwerk per

gemeente of per onderwerp geformuleerd worden.

Tot slot kan in de vierde fase van het project Ertgoedkansen voor Drenthe de set

gezamenlijke afspraken bestuurlijk geformaliseerd worden, bij voorbeeld in de vorm

van een samenwerkingsagenda, een Erfgoedalliantie of een Erfgoedconvenant.

Wijzullen u begin 2016 informeren over de resultaten van het vervolg van dit project

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

a< 1 é

secretaris , voorzitter

Bijlage lingen uit de Erfgoedverkenning (de Erfgoedverkenning zelf is te

downloaden vanaf 30 juni 2015 op de provinciale website, op de pagina Cultuur, Sport

en Vrije tijd).

mb/coll
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Aanbevelingen

Op basis van de enquêtes en gesprekken ontstond een lange
lijst van zeer u¡teenlopende aanbevelingen. Ze zijn in dit
hoofdstuk verzameld en gerangschikt.

Op 5 maart 2015 kwamen de wethouders van de Drentse
gemeenten samen met gedeputeerde Rein Munniksma bijeen
om de uitkomsten en vervolgstappen van deze erfgoedverken-
ning te bespreken. 'We staan met zijn dertienen voor het Drentse
erfgoed', is de conclusie die deze bijeenkomst het meest treffend
typeert. De belangrijkste punten hebben we hier samengevat,
en als 'kop' op de aanbevelingen geplaatst.

Het rapport wordt zeer gewaardeerd en werkt heel motiverend.
Er is lof voor deze provincie-dekkende aanpak, die voor zover
bekend nergens anders in het land is uitgevoerd. Erfgoed in
Drenthe, daarwas iedereen het over eens, overstijgt de gemeente-
grenzen. De landschappelijke ondergrond is de verbindende
kracht van het Drentse erfgoed; en die trekt zich niets aan van de
indeling die Thorbecke in 1848 maakte. De bestuurders willen
unaniem op zoek naar het gemeenschappelijk belang in het
Drentse erfgoed, om vervolgens te bezien hoe marketing, maar
wellicht ook onderdelen van ruimtelijk beleid concreet kunnen
stollen in beleid, organisat¡e en budgeten. 'De vermarkting moet
op Drents niveau plaatsvinden, een toerist zegt niet; 'lk ga naar
De Wolden', hij gaat naar Drenthe', aldus wethouder Jan ten Kate
van De Wolden. De observatie dat het aantal uitingen (routes,
websites) van (onderdelen van) Drents erfgoed groot is en dien-
tengevolge nogal versnipperd overkomt, vindt brede herkenning
en erkenning. Het gemeenschappelijk belang gaat om bundeling
en vereenvoudiging van informatie, en vervolgens om het aanbie-
den in herkenbare 'arrangementen'. Niet alleen voor de bezoeker
of toerist, maar ook voor de inwoners van Drenthe zelf.

Een tweede punt gaat over de wijze van aanbieden van infor-
matie. Mensen willen veel weten, maar moeten daarin geholpen
worden, met, zoals de Britten het noemen, 'strategic narratives'
- verhalen die verschillende tijdlagen, cultuur en natuu¡ met
elkaar verbinden tot een logisch geheel dat beleefd kan worden.
ln Drenthe werken verschillende afzenders met verschillende

verhaallijnen, die echter nergens bij elkaar komen en daardoor
niet beklijven, geen vaste lijnen worden. Tenivijl, zo wordt door
alle aanwezigen bevestigd, het verhaal van Drenthe in een vijf-
of zestal dynamische thema's enorm aan kracht kan winnen.
Drenthe heeft een palet te bieden dat van de prehistorie tot in
onze tijd doorloopt - een kapstok met haakjes die telkens toe-
gevoegd kunnen worden. Een denkoefening over een Drens
'strategic narrative' kan ruimte bieden aan veelvormige verhalen
en initiatieven, teruvijl er toch een samenhangend beeld naar
buiten wordt geschapen.

Het gesprek ging ook over het inzetten van de kracht van een
gebied bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, en om het betrek-
ken van bewoners. Dit is een ondenrverp dat grote aandacht
heeft, omdat het specifieke van Drenthe kan versterken, maar
tegelijkertijd nog moeilijk uit de verf komt. Hoe kunnen ontwerp-
processen ontstaan die niet langer top-down georganiseerd
zijn, maar dicht rond de inwoners staan, vanuit de intrinsieke
motivatie en skills van de Drenten? Wat zijn best practices, ver-
gelijkbare projecten dichtbij maar ook elders in Europa, die van
toepassing zijn op de Drentse vraagstukken? Het is goed denk-
baar dat gemeenten gezamenlijk op zoek gaan naar Europese
financiering om in dit ondenruerp een slag te maken.

Naast de inhoudelijke aanbevelingen die uitgewerkt kunnen
worden, gaat het ook om het 'slopen van schotten'. Wethouder
Henk ten Hulschen?? Van Meppel: 'lk praat op verschillende
plekken over dezelfde ondenrverpen, waar is de tafel waar we
zaken doen?' Er is meer samenwerking nodig binnen provinciale
en gemeentelijke organisaties, tussen overheden, terreinbe-
heerders en bewonersinitiatieven. Dat vereist geen blauwdruk,
wel een procesaanpak. Ook hier zijn best practices nodig om
ondernemersbetrokkenheid te stimuleren, de aanpak in de
Drentse Aa kan hier een voorbeeld zijn. De schaal van de
opgave is bovengemeentelijk.

De ochtend wordt afgesloten. De Drentse bestuurders willen de
energie graag snel verder brengen. Dat vereist focus in de aan
te pakken aanbevelingen uit het rapport. De ontsnippering van
initiatieven wordt unaniem als aandachtspunt gezien. Verdere

focus willen de bestuurders zelf graag aanbrengen ¡n een twee-
tal gesprekken. Vervolgens gaat het om prioritering en keuzes
maken. Rein Munniksma geeft aan dat de provincie graag
gastheer is. Omdat de bestuurders nog drie jaar in functie zijn,
is er ook daadwerkelijk zicht op concretisering van de (nog te
bepalen) essentiële punten. Er kan een onderscheid gemaakt
worden tussen laaghangend fruit en punten die een wat langere
uitwerkingstijd nodig hebben. Munniksma sluit af. ,Hier staan
we met z'n dertienen voor., laten we de positieve energie vlot
verder brengen, en ons realiseren dat je soms ook dingen moet
durven slopen om geld vrij te maken voor nieuwe samenwerkin-
gen. Het merk Drenthe zal er aan herkenbaarheid en reikwijdte
door versterkt worden.'

Randvoorwaalden voor het erfgoed
Je kunt nog zulke mooie plannen en initiatieven bedenken,
als het internet in Drenthe zo onbetrouwbaar blijft als het nu is,
komt er geen mens, en zeker geen jongere, naar Drenthe om
zich te vestigen of langdurig te verblijven. Leg provinciebreed
glasvezel aan - glasvezel is voor de 21e eeuw wat het Rijks-
wegenplan voor de 20e eeuw was, en zou dus een Rijkstaak
moeten zijn.Zo kan de netwerksamenleving daadwerkelijk
gestalte krijgen.

Werk klantgericht bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven,
bijvoorbeeld voor erfgoedtoerisme. We weten goed wat we
hebben, maar weten we ook waar onze doelgroepen op zitten
te wachten? Op basis van het gedrag en de voorkeuren van
bezoekers van Drenthe is met behulp van data-analyse veel te
ontdekken over hun mot¡even en voorkeuren. Die kennis kan
worden gebruikt om een aanbod te genereren dat aansluit op
de vraag van buiten. Neem hierbij een voorbeeld aan de manier
waarop Tripadvisor'recensies' van musea en locaties genereert.
Laat mensen zelf hun Drenthe-uitje op het web samenstellen,
zoals de expedities die Geopark-de-Hondsrug op haar eigen
website al aanbiedt.
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Het verhaal van Drenthe wordt nu op verschillende plekken, op
locaties en in websites verteld. Het is niet gemakkelijk om daar
een vaste koers in te vinden, en de veelhe¡d aan verhalen en
interfaces maakt het beeld schimmig. Juist dit grotere geheel,

de metabetekenis van Drenthe, kan en moet sterke4 en zou als
'basso continuo' onder alle erfgoedgerelateerde activiteiten,
projecten en campagnes moeten weerkl¡nken. Dit betekent niet
dat alles opnieuw moet, integendeel. Het gaat over een vrol¡jk
proces waarin overeenstemming gezocht wordt in thema's en
verhaallijn, waarbij bestaande geformuleerde kernwaarden (van

bijvoorbeeld Marketing Drenthe, of de Kernl<waliteiten van de
provincie) kunnen worden verdiept en aangescherpt. ls het bij-
voorbeeld denkbaar dat de provincie de verhaallijn ondersteunt
met een fonds waarin partijen projecten kunnen indienen die
lokaal van opzel zijn, maar altljd het grotere geheel versterken?

Bezoek en belev¡ng
Breng de (verouderde) recreat¡esector in kaart: welke parken

zijn aan herbestemming of een upgrade toe, hoe kan hier ruimle
ontstaan voor meer kwaliteit en comfort, of voor belevings-
parken à la Archeon, waar daadwerkelijk een weekend in de
prehistorie doorgebracht kan worden?

Zoek (toerisme) naar een gezamenlijke ambitie en het elkaar ver-

sterken in plaats van beconcurreren. Zorg dat (potentiële) toeristen

de voor hen relevante informatie en kennis nog makkelijker en

samenhangender kunnen vinden (bijvoorbeeld via www.drenthe.nl).

Faciliteren van Drenthe-arrangementen, het liefst door mensen

ze zelf te laten samenstellen (combi entreebewijs voor de diverse
musea; samenwerking met horeca enz; een dagkaart of een

meerdaagse aanbieding; Drenthe-pas).

Ondersteun en faciliteert musea (en andere erfgoedinstellingen)
om toekomstige generaties aan het erfgoed te binden (familie-
vriendelijk maken van musea, verbinden van lokaal, regionaal,

nationaal en ¡nternationaal erfgoed, zorgen voor kwaliteit,
actualiseren van het erfgoed)

Ontwikkel de prehistorische route over de Hondsrug loopt; als
'archeolandschappelijke ontwikkelingsas', vanaf de prehistorie
(gerelateerd aan de ligging van hunebedden en grafheuvels),
via Middeleeuwen (karrensporen, postweg) tot nu aan toe (N34).
Dit zou binnen de context van Geopark de Hondsrug opgepakt
kunnen worden.

Zet in op meer evenementen, zij werken als een magneet
op toeristen: fietsroutes, wandel- en fietsvierdaagse, de Tl
kolonistendagen (Frederiksoord), monumentendagen.

Organiseer de dag/het weekend van het Drentse erfgoed
waarbij een dag/weekend lang zoveel mogelijk facetten
van het Drentse erfgoed verspreid over de hele provincie
in de "spotlights" staan; Doe dit in het toeristenseizoen
en in nauwe samenwerking met erfgoedvrijwilligers,
ondernemers etc.

Bevorder het openstellen van havezaten, borgen, landhuizen
en villa's

Ontwikkel het Drentse erfgoedspel ter lering en vermaak
van jong en oud!

Maak het archeologische verhaal van Drenthe toegankelijk
voor een breder publiek.

Benut het potentiële werelderfgoed van de Koloniën van

Weldadigheid bij

Drents Erfgoed trekt op zichzel'n geen aandacht; slechts
in context geplaatst komt er een groot publiek. Zorg dus voor
de goede inkadering en communicatie.

Benut de enorme kracht van Drentse personages. Een docu-
drama van TV Drenthe over de archeologen Van Giffen (de

hunebedden-opgraver) en Vermaning (de vervalser en nog steeds

zeer omstreden in archeologische kringen). Ook Hindericus
Scheepstra (Ot en Sien) leent zich voor een docudrama.

Kernwaarden en beeldvorming
Ondezoek of de bestaande geformuleerde kernwaarden
(van bijvoorbeeld Marketing Drenthe, of de Kernkwaliteiten
van de provincie) kunnen worden verdiept en aangescherpt.
ls het bijvoorbeeld denkbaar dat de provincie de verhaallijn
ondersteunt met een fonds waarin partijen projecten kunnen
indienen die lokaal van opzet ztjn, maar altijd het grotere
geheel versterken?

Een verdiepingsslag van de provinciale kernkwaliteiten wordt
ook gewenst door verschillende gemeenten. Zij ervaren het
ruimtebeslag van de kernkwaliteiten soms als te knellend,
terwijl dit een doorvertaling is van wat wettelijk wordt verlangd:
bekende en te ven¡rachten waarden opnemen in structuurvisies
en bestemmingsplannen.

De campagne van Marketing Drenthe kan nog beter Drenthe-
breed; dus geen eigen gemeentelijke acties.

Drenthe marketing: de mystiek van ochtendnevel en avondzon
in de commerc¡als van Drenthe kunnen extra opgeladen worden
met het Drentse erfgoed van het cultuurlandschap, de verhalen
en archeologie.

Het zou interessant zijn wanneer Marketing Drenthe een
plan maakt hoe cultuur in het imago van Drenthe kan worden
benadrukt - het is er immers één van de hoofddragers van.

Erfgoed heeft beetje stoffig imago. Gebruik de marketing van

Drenthe als om ook jongeren en andere doelgroepen voor het
Drents erfgoed te winnen?

Kennis en competenties
Verrijk bestaande verhalen met provinciebrede thematische
lijnen die het verhaal van Drenthe fysiek tastbaar maken en

erfgoed, mentaliteit en eigenheid combineren en herkenbaar
maken. Voorbeelden: de tegenstelling zand-veen en alles waar
dat voor staat, waterwegen (beekdalen turfvaarten, kanalen),
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landgoederen, het mystieke Drenthe (hunebedden, ongeroerde
grond, donker, legenden, schapen, eiken), pioniers (kolonisten,
veenarbeiders, Molukkers), Koude Oorlog, Blues en motoren.

Vul de lacunes in de kennis over het Drentse erfgoed, deze
zitten met name in het onderzoek naar de jonge (heide-)ontgin-
ningen en ruilverkavelingen, het ruimtelijk-historisch ondezoek
naar de landgoederen, jong archeologisch erfgoed (bijvoorbeeld
in de Koloniën van Weldad¡gheid en modern oorlogserfgoed),
onderdelen van het oudere archeologisch erfgoed (beekdalen
en midden-Paleolithicum). Feitelijk kent elke archeologische
periode een aantal kennislacunes.Zo zijn er uit Drenthe bijvoor-
beeld nog geen huisplattegronden van de ïrechterbekercultuur
( c.q. de hunebedbouwers) bekend.

De toekomst brengt grote opgaven (leegstand, herbestemming)
voor de scholen en de boerderijen, in mindere mate geldt dit
ook voor de kerken. De gemeenten hebben hier momenteel
nog geen specifiek beleid voor, maar worden zich er wel steeds
meer van bewust. Het erfgoed van de Koude Oorlog zou een

thema voor de toekomst kunnen zijn. ln het Cultuurhistorisch
Kompas is al gesignaleerd dat er onvoldoende kennis is over
zowel de Drentse zogenaamde jonge ontginn¡ngen als de
ruilverkavelingen en het naoorlogse landschap.

Stel de cultuurhistorische waardenkaart beschikbaar als

'open source'.

Bundel bronnen (inclusief digitale bronnen) op één website.

Ontwikkel een op de Drentse erfgoedpraklijk toegesneden

cursusprogramma voor gemeenteambtenaren zodal zii

beter in staat zijn om erfgoed integraal en gebiedsgericht

te kunnen inzetten.

lnvesteer (bij gemeenten en provincie) in vakinhoudelijke
opleidingen. lnterne opleidingen zijn vooral proces- en

competentiegericht en niet inhoudelijk.

Organiseer (vanuit het steunpunt) bijeenkomsten voor ambte-
naren en professionals rond bepaalde thema's, bijvoorbeeld:
erfgoed en economie (prof. Rouwendal), erfgoed en bestem-
mingsplannen, erfgoed en herontwikkeling (best practises),

archeologie en zichtbaarheid in het landschap.

lnvesteer in kennisoverdracht; nog meer de verbinding zoeken
met burgers en publiek. Het inzetten van stimulerings- en

beschermingsmaatregelen is een kans en andersom is het een

bedreiging wanneer deze, om welke reden dan ook, verdwijnen.

Laat een'inspiratie Karavaan' met rondetafelbijeenkomsten/
workshops door de provincie trekken om met gemeenten voor-
beelden van benutting/verbeelding van archeologisch erfgoed
te presenteren en te bespreken om zo meer bekendheid met
het onderwerp te bewerkstelligen.

Drents Museum: zorg voor kennisoverdracht: de twee Drentse

archeologen zijn bijna aan de pensioengerechtigde leeftijd. Erzou

de komende 3 jaar eigenlijk een conservator in opleiding naast
moeten staan om informatie- en kennisoverdracht te organiseren.

Het meetnet agrarisch landschap zou een onderdeel moeten
worden van het Provinciale meetnet, teneinde de kwaliteit van

het landschap over langere periode te kunnen monitoren.

Gommunicat¡e en educatie
Erfgoededucatie zou structureler moeten worden aangepakt
in het onderwijs, vooral met het doel om nieuwe generaties

aan het Drentse erfgoed te binden.

Ontwikkel een groot bewustwordings- en educatieprogramma,
gecombineerd met werkdagen; gericht op de wat het Drents

erfgoed eigenlijk is en welke zorg het nodig heeft.

Ontwikkel nieuwe manieren van communicatie en educatie,
bijvoorbeeld educatieve games die via facebook e.d. worden
gedeeld.

Breng samenhang aan in natuur- en erfgoededucatie. Het een
staat niet los van het ander.

Stimuleer verhalenprojecten, waarbij ouderen hun verhalen aan
de jongeren doorgeven (en wellicht ook samen op pad gaan).

lnvesteer in de kennis en inzicht over erfgoed (als integraal
deel van kwaliteit van leefomgeving en troef voor economische
ontwikkeling) bij bestuur en beleidsmakers (gemeenten,
provincie).

Participatie en samenwerking
Versterk gevoel van 'mentaal eigenaarschap' van het erfgoed
bij burgers en maatschappelijke organisaties.

Maak een pool waarin vrijwilligers met tijd, kennis en vaardig-
heden (het brein van het noorden) bijeen worden gebracht

rond projecten. Gemeenten geven aan hier zeer het nut
van in te zien, maar er geen tijd en geld voor te hebben.
Bevorder de uitwisseling en samenwerking tussen
professionals en vrijwilligers.

lnvesteer in het opzetten van een Drenthe-breed netwerk/
platform van erfgoedvrijwilligers en professionals om kennis
en ervaringen te kunnen delen en om betrokkenheid bij het
verhaal/de verhalen van Drenthe te vergroten.

Er is voor particuliere organisaties een wereld te winnen door
nog meer onderling samen te werken: kostenefficiëntie, effec-
tieve inzet van vrijwilligers, krachtenbundeling op het gebied

van communicatie, ICT en educatie, ontsluiten van collectie
en samenwerken aan projecten.

Zorg voor een balans tussen wat gevraagd wordt aan particu-

liere organisaties en wat er geboden kan worden. ln een aantal

gemeenten staat de huisvesting van historische verenigingen
onder druk, maar worden zij wel (over)gevraagd om kennis en

inzet beschikbaar te stellen.
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Het Drents cultuurlandschap is omvattend, uitgestrekt,
gelaagd en divers. Het beheer, de ontsluiting, promotie en
bewustwording kan alleen door verstrekkende samenwerking
gestalte krijgen.

Er is behoefte aan samenwerking in de vorm van: kennis-
opbouw en -delen, beleidsmatige afstemming en de voorberei-
ding van gebiedsgerichte projecten waar erfgoed van belang is.
Kansen zijn er om via dit erfgoedproces samen tot een hoger
niveau te komen. Projecten moeten worden losgetrokken
van de economische spin-off en erfgoed moet zich meer met
toerisme en recreatie verbinden.

Samenwerken kan alleen als beide instellingen er iets aan
hebben. Er is behoefte aan een vrije keuze om tot samenwerken
te komen. Samenwerken is een middel om doelstellingen voor
beide partijen te bereiken. Het is belangrijk om de verschillende
samenwerkingsvormen in kaart te brengen alvorens er richting
aan te willen geven

Kijk over de provinciegrens. Erfgoed trekt zich niet veel aan
van admin¡stratieve grenzen.

Blijf alert op de boermarke-organisaties, waarvan er nog vele
bestaan. Hoe kan dit systeem van zelfbeschikking in gezamen-
lijk grondeigendom een voedingsbodem zijn voor het opnieuw
uitvinden van de verhouding tussen overheid en burger?

Tracht (alsnog) te komen tot een Drents model met regio-
archeologen om ook bij dit aspect deskundige kennis in te
brengen.

Er is behoefte aan één duidelijk aanspreekpunt bij de overheden
voor particuliere organisaties! musea en dergelijke. De inzet
van samenwerking zou een sterke collegialiteit moeten zijn:
we staan er met zijn allen voorl

Wettelijke taken en erfgoedbeleid
Gemeenten zouden hun erfgoedbeleid, zowel inhoudelijk als
procedureel, moeten doorlichten om te zien waar sprake is van
kennis- of competentiehiaten en vooral: waar de kansen op
meer efficiëntie en synergie liggen - zonder de eigen identiteit
van gemeente of organisatie uit het oog te verliezen.

ïoezicht en handhaving zijn minimaal (bij gemeenten en provin-
cie). Belangrijk is wel dat er duidelijke grenzen worden gesteld
over wat wel en wat niet toelaatbaar is bij erfgoed.

Betrek archeologie en cultuurhistorie op tijd bij planontwikke-
lingen (gebiedsontwikkeling) en vergunningen - opdat kennis
en inspiratie kan worden ingebracht en waar nodig duidelijke
richtlijnen vanuit erfgoed tijdig kunnen worden opgesteld.

Op beleidsmatig gebied is het van belang consequent en langjarig
te investeren in erfgoededucatie, inclusief het ondersteunen van
docenten. Erfgoed hoort een vaste plek in het ondenvijs te hebben.

Het zou mooi zijn als de unieke en kwetsbare cultuurlandschap-
pen de status 'provinciaal beschermd gebied'zouden krijgen.

Denk als overheid minder in projecten en meer in het faciliteren
van een proces.

lnvesteer als overheid in de aanloop naar professionalisering
van bewonersgroepen t.b.v. erfgoed- en landschapsbeheer.

Voeg een erfgoed-lid toe aan de provinciale adviescommissie
(musea) zodat de voorstellen niet louter vanuit de kunst-hoek
worden gewogen.

Voorkom versnippering van kennis binnen de gemeenten door
samen te werken en kennis te delen. Wellicht biedt een erfgoed-
consulent en het verminderen van regeldruk soelaas.

Zorg voor een duidelijke definitie van het begrip
'provinciaal belang.'

Sta initiatiefnemers bij in de ingewikkelde vergunningentrajecten,
zeker bij complexe herbestemmingsopgaven. Zorg voor een
contactpersoon (of 'loods'), die als centraal aanspreekpunt
optreedt. Zo was de Verkadefabriek in Zaandam ooit blij verrast
om te ontdekken dat de gemeente de ontwikkeling hielp aan-
jagen, in plaats van op te houden.

lnvesteer in onderzoek: kennishiaten (zie hierboven), uitwerken
van opgravingen en vooral in de slag van kennis naar commu-
nicatie en inspiratie.

Verbeteringen zijn nog mogelijk op het gebied van een betere
integraliteit in provinciale middelen en beleid.

Het zou een goede zaakzijn landschappelijke doelen en
objecten wettelijk te beschermen en daarbij ook de financiering
van de rol van landschappelijke organisaties te verankeren.
Er is behoefte aan consistent provinciaal en gemeentelijk beleid
en middelen ten aanzien van ons (groene) erfgoed, uitvoerings-
budget en betrekken en faciliteren van bewoners daarbij.
Ten aanzien van de financiering zouden provincie en gemeentes
voor een stabiele en voldoende financiering moeten zorgen,
waarbij naast doelrealisatie bij uitvoering onderhoud ook het
faciliteren van bewonersnetwerken mogelijk blijft.

Verbreed prestatiedoelen landschapsbeheer met educatie,
voorlichting en het ontsluiten van het landschap (wandelroutes,
ommetjes).

Er is onvoldoende capac¡teit beschikbaar bij de gemeenten
en de provincie om de taken en ambities met het erfgoed
in te vullen. Onderzoek mogelijkheden om dit te
ondervangen.

Bezuinigingen op erfgoed staan haaks op de toegenomen
bestuurlijke en maatschappelijke ambities met erfgoed.
Zorg dus voor middelen of alternatieve financieringsvormen
voor het Drentse erfgoed, in al zijn diversiteit.

'150 EFFGOEDVERKENNING DBENTHE STEENHUISMEURS 1 JUNI 2015



Aanbevelingen

Zorg (bijvoorbeeld bij de provincie) voor een centraal punt voor
(internationale) fundraising, bijvoorbeeld de Europese regionale

fondsen.

lnvesteer ook in gebouwd erfgoed dat zich niet direct leent voor
herbestemming, zoals kerken en orgels.

Bezuinig niet op onderhoud van panden, dat zal op langere

termijn de kosten voor instandhouding sterk doen toenemen.

Erfgoed en ru¡mte
Er is een integrale provinciale en gemeentelijke landschapsvisie
nodig, naast de natuurvisie (die landschap benoemt vanuit het
perspectief van natuur/ecologie en niet vanuit cultuurhistorie).
Vanuit zo'n erfgoed- en landschapsvisie zou een programma

met bewoners kunnen en moeten worden ontwikkeld.

Ontwikkel voor het erfgoed (verder aan) een gebiedsgerichte

aanpak, een gebiedsoverstijgende aanpak en een aanpak van

onderop. lntergemeentelijke en regionale samenwerkingen
waarbij een landschap of een thema centraal staat.

Voorkom dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de herkenbaar-

heid en integriteit van het Drentse erfgoed aantasten.

Verbeter waar mogelijk de integrale benadering van erfgoed

en ruimte.

De betrokkenheid van het erfgoedveld komt vaak nog te laat

in de processen of is onvoldoende aanwezig. Door te weinig

capaciteit in combinatie met een ad hoc belangstelling

van andere partijen is de provincie nog vaak te laat aanwezig

in het proces.

Gebruik het verhaal over de ontwikkelingsgeschiedenis en

erfgoed van Drenthe als basis voor structuurvisies, welstands-

nota's en bestemmingsplannen buitengebied. Waarmee de

complementariteit, efficiënt¡e en bovenal de bezieling van

het ruimtelijk, toeristisch en sociaal- economisch beleid
enorm aan kracht kan winnen.

Benut het archeologisch erfgoed als kans voor het vergroten
van het draagvlak en bevorderen van toeristisch-recreatieve
activiteiten. De ruimtelijke vertaling in gebiedsontwikkeling
en het ontwerp van de buitenruimte komt echter maar moeilijk
van de grond zodat een stimulans op z'n plaats is.

Behoud en ontw¡kkeling
Het levend houden van de Drentse Toal is een lastige opgave.
De taal komt steeds verder onder druk te staan.

Recreatie en toerisme bieden vaak een verdienmodel onder

de herbestemming van monumenten. D¡e herbestemming biedt
andersom kansen voor de versterking van recreatie en toerisme

en de economie. Het doel moet zijn dat recreatie bijdraagt aan

het duurzaam in stand houden van ons erfgoed (panden en

landschappen).

Zet in op herbestemming van erfgoed (gebouwen, gebieden).

Eerst weten wat er is, dan prioriteren en faciliteren met flexi-
biliteit in bijv. functie, het vinden van gebruikers/doelgroepen

of het ondersteunen met kennis en netwerk.

Zet in op project met VER-gelden; ze zijn mogelijk op het
gebied van openbare ruimte en de overgangen van openbaar

naar privé.

Onderzoek of nieuwe ontwikkeling inspiratie kunnen vinden

op de Drentse, gebiedseigen occupatiepatronen, vanuit de vele

studies (dorps DNA bijvoorbeeld) die er liggen? Koppel genoemde

initiatieven aan (nieuwe) marktpartijen.

Moedig de categorie'mooie initiatieven op onverwachte
plekken' (café de Amer, locatietheater van de Peergroup,
pauperopera, lokale voorstellingen en festivals) aan. Kijk tot
welk niveau er regels nodig zijn, maar wees flexibel en schiet

niet in de risicomijdende reflex. Drenthe heeft dit soort
initiatieven nodig.

Anticipeer op het mogelijk afstoten van rijksbezit in Veenhuizen.

Gericht en deskundig beheer van het cultuurlandschap
is cruciaal voor het voortbestaan (bijvoorbeeld houtwallen
en andere structuren die geen economische waarde meer
hebben). Als het landschap zijn karakteristieke identiteit verliest,

is Drenthe Drenthe niet meer.

Betrek ook het erfgoedperspectief in de discussie over
het mogelijk herintroduceren van groot wild in het Drentse
landschap.

Benut beheer van erfgoed en landschap om werkgelegenheid
te scheppen voor mensen met verminderde kansen op de
arbeidsmarkt.
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