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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij ontvangt u het voorontwerp van de cultuurnola 2021-2024 'Cultuur om te
delen'. ln deze nota leest u hoe wij het cultuurbeleid voor de jaren 2021-2024 willen
vormgeven.

Ambities
Het uitgangspunt van de nieuwe Cultuurnota 2021-2024 'Cultuur om te delen'is het in
grote lijnen voorzetten van het huidige cultuurbeleid. Daarbij wordt er wel een aantal
extra accenten aangebracht, te weten brede toegankelijkheid en intensivering van
samenwerking.

Meer nog dan voorheen willen wij een cultuurklimaat realiseren dat zich nestelt in

de Drentse samenleving en zowel aanstormend talent, ervaren cultuurmakers en
amateurs prikkelt en inspireert.
De Drentse gemeenten zien wij als belangrijke partner om gezamenlijk de culturele
infrastructuur te verbeteren. De afgelopen jaren is er al nadrukkelijk aandacht geweest
voor afstemming en samenwerking tussen de gemeenten en de provincie. ln de ko-
mende beleidsperiode willen wij hier nog sterker op inzetten onder andere door
maatwerk, een vervolg op de culturele allianties en culturele impuls, versterking van
de HEMA-gemeenten en een aantal in afstemming te selecteren evenementen op het
snijvlak van cultuur en vrije tijd.

Financiën
De onderhavige Cultuurnota kan niet uit de bestaande begroting worden gedekt. Voor-
gesteld wordt om de huidige financiële begrotingsomvang te continueren en daarmee
een gelijkwaardige omvang van de provinciale inzet op cultuur te borgen. ln 2016 en
2O18 zijn via de Voorjaarsnota incidentele middelen beschikbaar gesteld voor cultuur.
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Voorgesteld wordt om deze bedragen gedeeltelijk structureel op te nemen in de
Begroting 2021 en verder met daarnaast een aanvullende verhoging van € 173.258,--.

Het bedrag van € 173.258,-- wordt ingezet als dekking voor de voorgestelde impuls

van € 180.000,-- bijCultuureducatie met kwaliteit, deze bijdrage zalworden ver-

dubbeld door het Rijk. Het bedrag Voorjaarnota2OlS van € 915.000,- is opgebouwd

uit Culturele impuls en Allianties, Festivals & Evenementen en ontwikkeling Koloniën

van Weldadigheid. Voorgesteld wordt om hiervan € 615.000,-- structureel te conti-
nueren voor de inzet op de uitvoering van de Culturele impuls en Allianties
(€ 240.000,--) en Festivals/Evenementen (€ 375.000,--). Dit budget kan worden
verlaagd ten opzichte van 2018 met € 300.000,-- omdat middelen ten behoeve van de

ontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid in 2023 en 2024 (€ 200.000,--) hun

oorsprong vinden in de budgetten in de periode 2020-2022.
Vorenstaande zalworden voorgelegd in de Voorjaarsnola2O2O. Bij de eerste actuali-

satie zal een budgetoverheveling (spreiding) voorgesteld worden van de bestaande

budgetten voor de Koloniën van Weldadigheid.

2021 2022 2023 2024

Actuele Begroting 2021 e.v. (LIAS) 17.664.060 18.004.759 17.201.774 17.563.066

Voorjaarsnota 2020; was incidenteel

Voorjaarsnota 2016

400.000 400.000 400.000 400.000

Voorjaarsnota 2020; was incidenteel

Voorjaarsnota 2018

Culturele impuls en allianties
Festivals & Evenementen

240.000
375.000

240.000
375.000

Voorjaarsnota 2020; aanvullend
vanaf 2021

173.258 173.258 173.258 173.258

Eerste actualis alie 2020 Koloniën

van Weldadigheid
-100.000 -100.000 200.000 200.000

Begroting Cultuur (inclusief Voor-
jaarsnota 2020)

18.137.318 18.478.0',t7 18.590.032 18.951.324

lnstrumentarium
Naast instellingen die structureel subsidie ontvangen, ontvangt ook een aantal instel-

lingen en projecten in de beleidsperiode 2021-2024 een jaarlijkse subsidie. ln bijlage '1

van de Cultuurnota is voor beide categorieën voorgesteld welke instellingen en pro-
jecten hiervoor in aanmerking komen.

Proces
Onze partners in het culturele veld, de Drentse gemeenten en overige belangstel-

lenden bieden wij de gelegenheid tot inspraak op dit voorontwerp van de Cultuurnota

De inspraakperiode loopt van 17 februari tot en met 30 maart 2020.

Wij hebben u eerder betrokken bij de totstandkoming van het cultuurbeleidvoor 2021-
2024 bij brief van 1 oktober 2019 en door middel van de informatiebijeenkomst op

1 1 december 20'19. Wij nodigen u graag uit voor een tweede informatiebijeenkomst op

26 februari 202O. waarbij wij de uitwerking van de uitgangspunten en ambities van het

nieuwe cultuurbeleid nader zullen toelichten.

Wij stellen u voor de Cultuurnota ter vaststelling te agenderen voor uw vergadering

van 1 juli 2020, met voorafgaande behandeling in de Statencommissie Financiën,

Cultuur, Bestuur en Economie van 17 juni2020.
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Wij vertrouwen erop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Bijlage Voorontwerp Cultuu rnota

wa.coll.
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Samenvatting  
Drenthe is rijk bedeeld met culturele, cultuurhistorische en landschappelijke schatten. Ons cultureel erfgoed is in een 
lange tijd gevormd en wordt steeds opnieuw bijgesteld door nieuwe generaties. Wij genieten ervan en het zet ons aan 
tot nadenken. Cultuur verbindt ons met anderen, trekt publiek naar onze provincie en is een vestigingsfactor voor  
mensen en bedrijven. Dit alles maakt dat wij onze cultuur in al haar verschijningsvormen willen blijven koesteren, ont-
wikkelen en vooral: delen. Want cultuur is van ons allemaal en maakt ons bewust van onze identiteit en verscheiden-
heid.  

Voortzetting van het beleid en extra accenten 

Terugkijkend naar de vorige beleidsperiode zijn wij tevreden met de bereikte resultaten. Daarom willen wij ons cultuur-
beleid in grote lijnen blijven voortzetten, waarbij is ingezet op het omzetten van tijdelijke naar structurele middelen. 
Daarbij gaan wij wel twee nieuwe accenten aanbrengen. 

Brede toegankelijkheid 
Het eerste accent betreft de brede betrokkenheid en toegankelijkheid voor zo veel mogelijk doelgroepen. Meer nog 
dan voorheen willen wij een cultuurklimaat realiseren dat zich nestelt in de samenleving en interessant is voor zowel 
aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs. Iedereen die dat wil 
moet deel kunnen nemen – actief of passief – en ruimte krijgen voor ontwikkeling. Waar drempels zijn willen wij die 
helpen wegnemen.  

Samenwerking  
Het tweede accent is gericht op versterkte aandacht voor samenwerking in bestaande en eventueel ook nieuwe coa-
lities. De afgelopen jaren is er al nadrukkelijk aandacht geweest voor afstemming en samenwerking tussen gemeenten 
en provincie. In de komende beleidsperiode willen wij hier nog sterker op gaan inzetten. En ook intern trekken wij meer 
op met andere beleidsvelden om over en weer meerwaarde te creëren. Ook gaan wij de krachten bundelen met part-
ners in Noord-Nederland, met ministeries en met instellingen over de grens.  

De uitvoering 

Cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling 
− Wij blijven het cultuuronderwijs in Drenthe stimuleren. Daarbij geven wij extra impulsen aan de succesvolle pro-

gramma’s ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en ‘Culturele Mobiliteit’.  
− Deelname aan kunst en cultuur gebeurt al op ruime schaal in Drenthe. Bijzondere waarde hechten wij aan diver-

siteit en sociale inclusie: drempels willen wij helpen te verlagen. Wij zetten onze ondersteuning voor veel be-
staande activiteiten voort en geven op bepaalde onderdelen een extra impuls, zoals evenementen en festivals op 
het snijvlak van cultuur en vrije tijd.  

− Het ontwikkelen van nieuwe talenten is een van onze prioriteiten. Wij zetten extra in op popcultuur en onder- 
steunen klassieke ensembles die op provinciale schaal van betekenis zijn.  

Kunsten 
− Wij blijven succesvolle podiumuitvoeringen voor een breed publiek initiëren en ondersteunen, onder andere met 

meerjarige subsidies voor diverse gezelschappen. Jeugdtheater en locatietheater over aansprekende Drentse 
thema’s hebben onze bijzondere aandacht. Ook de toenemende dynamiek in enkele steden in het zuiden van  
Drenthe geven wij een steun in de rug.  

− Wij geven meerjarige steun aan een toegenomen aantal festivals van provinciaal belang. Locatietheater kan re-
kenen op ondersteuning van één grote en enkele kleinere producties per jaar. Inhoudelijk sluiten wij zo veel mo-
gelijk aan op thema’s die voor Drenthe van belang zijn.  

− Beeldende kunst kan een waardevolle aanvulling zijn in het landschap en de openbare ruimte. Wij richten onze 
steun enerzijds op manifestaties met (tijdelijke) kunstwerken in het landschap met een groot nationaal en inter-
nationaal bereik. Daarnaast komen een beperkt aantal permanente kunstwerken in de openbare ruimte van uit-
zonderlijke kwaliteit en met een grote aantrekkingskracht in aanmerking voor ondersteuning.  

Musea  
De komende periode blijven wij de musea in Drenthe ondersteunen. Het Drents Museum behoudt een unieke positie in 
het museumbestel, de subsidie aan de vijf musea van provinciaal belang wordt verhoogd, het Verhaal van het Veen 
krijgt meer aandacht en het Platform Drentse Musea wordt gefaciliteerd om de kleine musea te ondersteunen.  

Erfgoed 
− Cultuurhistorie: Met het Cultuurhistorisch Kompas als inspirerend kader nemen wij deel aan de ruimtelijke plan-

vorming en stimuleren wij gebiedsvisies op basis van cultuurhistorie. Wij ontwikkelen nieuwe kennis, waarbij wij 
speciale aandacht besteden aan de jonge geschiedenis. Ook halen wij thema’s op bij gemeenten en andere  
partners. Zo gebruiken wij kennis van eerdere transformaties bij de huidige en toekomstige opgaven. Voor de uit-
werking van de Omgevingswet zoeken wij de samenwerking met gemeenten en erfgoedpartners en stimuleren wij 
initiatieven op het snijvlak van maatschappelijke opgaven en participatie.  
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− Monumentenzorg: Wij blijven investeren in het behoud en toekomstbestendig maken van ons gebouwde erfgoed. 
Wij richten ons daarbij ook op nieuwe opgaven: de (dreigende) leegstand en exploitatieproblematiek bij religieus 
en agrarisch erfgoed en hebben aandacht voor het inlopen van het tekort aan restauratievaklieden.  

− Archeologie: Op het terrein van de archeologische monumentenzorg hebben wij wettelijke en autonome taken. Wij 
adviseren over archeologie als kernkwaliteit en stimuleren de inzet hiervan als inspiratiebron voor de inrichting van 
de ruimte. Wij gaan door met het ontwikkelen, ontsluiten en beleefbaar maken van kennis en richten ons daarbij 
op regionale thema’s. Samen met de provincies Fryslân en Groningen houden wij het Noordelijk Archeologisch  
Depot (NAD) in Nuis in stand.  

− Koloniën van Weldadigheid: In januari 2020 hebben wij de Koloniën van Weldadigheid voorgedragen als UNESCO-
werelderfgoed. Bij een positief besluit (in juli 2020) krijgt de provincie Drenthe de rol van ‘siteholder’ en worden wij 
verantwoordelijk voor het management en beheer van de Koloniën. Kerntaak is de internationaal unieke waarden 
te beschermen en uit te dragen. Daarvoor voeren wij het Programma Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid uit.  

− Geopark de Hondsrug: Wij zetten ons in voor behoud van de UNESCO-status en willen deze benutten voor duur-
zame ontwikkeling van het gebied en het uitbouwen van de nationale en internationale positie van de Hondsrug.  

− Streektaal: Wij blijven inzetten op het borgen en stimuleren van het Drents, met het Huus van de Taol als provin-
ciaal steunpunt voor de streektaal. De komende periode willen wij meer aandacht besteden aan jongeren, geza-
menlijke Nedersaksische projecten en muziek. 

Bibliotheken 
Wij zorgen ervoor dat Biblionet Drenthe, als provinciale ondersteuningsinstelling, naar behoren kan functioneren. Ook 
de komende vier jaar ondersteunen wij de twaalf gemeenten met een extra budget waardoor zoveel mogelijk vesti-
gingen open kunnen blijven. Wij zoeken aansluiting bij de ambities in onze sociale agenda en de Drentse onderwijs-
agenda. In dialoog met betrokkenen en gebruikers denken wij na in welke richting wij de innovatie van lokale voorzie-
ningen kunnen stimuleren.  

Archieven 
Wij zetten de samenwerkingsrelatie met het Drents Archief als Regionaal Historisch Centrum voort. Bovenop de wette-
lijke taken willen wij mede mogelijk maken dat historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden 
beleefd. Wij vragen het Drents archief het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid en de overige historische verhalen 
te vertellen door ondersteuning van diverse publieksactiviteiten voor en met verschillende doelgroepen. Wij implemen-
teren de wijziging van de Archiefwet. 

Financiën, monitoring en Instrumentarium 
Wij continueren onze financiële inzet en evalueren ons beleid in de Cultuurmonitor. Ons instrumentarium voor de reali-
satie van het beleid bestaat uit subsidieregelingen, culturele prijs en de inbreng van de Provinciale Adviescommissie 
Cultuur.  
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Hoe is deze Cultuurnota tot stand gekomen?  
In ons beleid werken wij samen met partijen uit het culturele veld en andere overheden. Dit levert ons samen succes-
volle culturele initiatieven op met veel betrokkenheid vanuit de samenleving. Ook deze nota is tot stand gekomen dank-
zij uitgebreide mondelinge en schriftelijke inbreng van partners in kunst en cultuur en de Drentse gemeenten. Samen 
met de Drentse gemeenten, de culturele instellingen, het onderwijs en de vele andere partners gaan wij komende jaren 
onze ambities voor een levendig en prikkelend kunst- en cultuurklimaat in Drenthe realiseren.  

INZETJE: 

Bij het opstellen van de Cultuurnota voor de periode 2021-2024 zijn wij uitgegaan van: 
− het Coalitieakkoord 2019-2023, ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ 
− de Cultuurnota 2017-2020, ‘De verbeelding van Drenthe’ en de tussentijdse evaluatie daarvan 
− de Cultuurmonitor Drenthe 2017-2020 
− de Provinciale Omgevingsvisie en de bijbehorende verordening en het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe als basis 

voor ons provinciaal archeologisch en cultuurhistorisch beleid 
− de brief van de musea van provinciaal belang 
− het ‘goud van Drenthe’. De culturele ambities van Drentse cultuurmakers 
− het Erfgoedmanifest 
− de input van gemeenten en culturele instellingen, inclusief input uit het bestuurlijke traject (individuele gesprekken 

portefeuillehouder Cultuur met Drentse wethouders Cultuur) 
− het noordelijk cultuurbeleid in We the North 
 
EINDE INZET 
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Cultuur om te delen 
Onze visie op cultuur  

Kunst en cultuur in Drenthe zijn oorspronkelijk en hebben een eigen karakter. Zij vertellen het verhaal over ons ver- 
leden, het heden en de toekomst. Als wij goed kijken zien wij het overal om ons heen, als sporen van de Drentse  
wordingsgeschiedenis waar wij steeds weer een stukje aan toevoegen. Zo houden wij cultuur levendig, van de pre- 
historie tot aan de actuele ontwikkelingen van vandaag.  

Nieuwe ontwikkelingen en grote veranderingen krijgen van oudsher een plek in samenleving en landschap met de 
Drentse cultuur als houvast en richtingaanwijzer. Wij hebben ook nu weer te maken met nieuwe ontwikkelingen en op-
gaven zoals sociaal-maatschappelijke veranderingen, klimaatadaptatie en de energietransitie. Het vraagt inzet van ons 
allen. Dat werkt goed als iedereen mee kan doen, ruimte voor ontwikkeling krijgt en wij op zijn Drents samenwerken 
aan een aantrekkelijke, leefbare en duurzame provincie. Cultuur geeft ons verbinding, verbeelding en creativiteit zodat 
wij in staat zijn nieuwe inzichten en vooral verbanden tussen mensen te realiseren. Verhalen, kunsten, ons erfgoed en 
het Drentse landschap kunnen daarbij op verschillende manieren helpen die ontwikkelingen een plek te geven in de 
Drentse samenleving. 

Cultuur in Drenthe is rijk, divers en onderscheidend. Veel inwoners en bezoekers zien en waarderen dit. Zij worden  
geboeid door de verhalen en de verbeelding daarvan. Wij kunnen trots zijn op wat wij te bieden hebben op cultureel 
gebied. Wij willen dat iedereen hierin kan delen – actief of passief, regelmatig of slechts af en toe. Kunstliefhebbers, 
festivalgangers, dorpsgemeenschappen, van jong tot oud en met uiteenlopende voorkeuren in smaken en stijlen – wij 
gaan op zoek naar wat werkt zodat iedereen iets naar zijn gading vindt. Typisch Drents is dat wij dit samen doen. Pro-
vincie, gemeenten en culturele en erfgoedinstellingen geven in onderlinge afstemming kleur aan het culturele veld en 
maken het evenwichtig en compleet.  

Kwaliteit staat voorop. Wij zien cultuur en erfgoed als kapitaal voor bewoners, bezoekers en nieuwkomers. Samen  
worden wij ons steeds bewuster van de bijzondere kwaliteiten. Daarom zorgen wij er goed voor: wij dragen bij aan een 
gezonde basis bij het instandhouden en ontwikkelen van de kwaliteit van het cultuuraanbod, de bovenlokale culturele 
infrastructuur en ons (ruimtelijk) erfgoed. En wij scheppen ruimte voor ontwikkelingen; nieuwe initiatieven, nieuwe 
kennis.  

Wij hebben al veel voor elkaar gekregen. Toch valt er nog een en ander te verbeteren. Wij willen talenten op tijd her-
kennen en koesteren en wij zien graag dat elke Drentse gemeente optimaal gebruik kan maken van de verrijkende en 
bindende kracht van kunst en cultuur. Ook willen wij ons ervoor inzetten dat de bijdrage van het Rijk in de pas gaat  
lopen met de toegenomen kwantiteit en kwaliteit in het Drentse kunstaanbod.  

Wij richten ons cultuurbeleid in hoofdzaak op drie invalshoeken:  

 Cultuur en maatschappij: wij willen dat zoveel mogelijk mensen – met verschillende achtergronden en interesses – 
kunnen delen in wat Drenthe aan kunst en cultuur te bieden heeft. Zodat zij op hun beurt via cultuur in contact 
kunnen komen met elkaar. Het gaat ons hier om inclusie, diversiteit en toegankelijkheid. 

 Cultuur en erfgoed: wij willen de vele verhalen van Drenthe over het leven van gisteren, vandaag en morgen  
vertellen en zichtbaar maken, zodat zij professionals en amateurs uit allerlei disciplines kunnen inspireren tot  
boeiende nieuwe verhalen en plannen.  

 Cultuur, economie en ruimte: wij willen cultuur als gids en inspiratiebron benutten om de grote maatschappelijke 
opgaven mede vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, klimaatadaptatie en krimp die allemaal 
gevolgen zullen hebben voor de inrichting van onze ruimte.  

Wat doen wij als provincie?  

Als provincie willen wij de rijke culturele infrastructuur in stand houden en ontwikkelen, want deze draagt bij aan intrin-
sieke, sociale, maatschappelijke en economische doelen. Wij spannen ons ervoor in de culturele voorzieningen in  
Drenthe substantieel te ondersteunen. Wij zetten ons cultuurbeleid in grote lijnen blijven voort, met dezelfde financiële 
omvang. Onze taken zijn daarbij tweeledig. Wij hebben wettelijk bepaalde taken en additioneel hierop taken die wij vrij-
willig invullen op basis van eigen keuzes: 

− wettelijk bepaald en voortkomend uit bestuurlijke afspraken: kunst- en cultuureducatie, bibliotheken, instand- 
houding van historische provinciearchieven, steunpunten monumentenzorg, cultuurhistorie, restauratie van rijks-
monumenten; 

− daarnaast hebben wij mogelijkheden tot eigen keuzes. Wij stimuleren activiteiten op bovenlokale schaal via  
subsidieverstrekking en het ontwikkelen of initiëren van nieuwe processen. Hierin zijn wij aanvullend op de ge-
meenten en hun taken voor de ontwikkeling en uitvoering van lokaal cultuurbeleid. 
Wij geven deze activiteiten vorm door middel van samenwerkingen en coalities, binnen het veelzijdige culturele 
netwerk in Drenthe. Daarnaast zoeken wij samenwerking met andere provinciale beleidsvelden, en buiten Drenthe 
in Noord-Nederland, op nationaal en op internationaal niveau.  
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De provincie heeft een overzichtspositie en heeft hierbij verschillende rollen: signalerend, initiërend, regisserend, nor-
merend, faciliterend of adviserend. Wij brengen partijen bij elkaar, bevorderen samenwerking, brengen processen op 
gang en faciliteren deze, nemen deel aan netwerken en organiseren zelf (nieuwe) netwerken. Wij nemen ook zelf het 
initiatief voor nieuwe kunst- en cultuurprojecten, zoals een festival, een bijzondere locatietheatervoorstelling of kunst-
manifestatie. Voor de concrete culturele invulling geven wij dan graag het stokje over aan cultuurprofessionals en  
kunstenaars. En wij scheppen duidelijkheid. Met regels, kaders en afspraken. Of het nu gaat om subsidieverstrekking, 
het inkoopbeleid, de uitvoering van beleid voor archeologie en cultuurhistorie in het ruimtelijke domein of de wetten 
voor monumenten en erfgoed, het archiefwezen of de bibliotheken – burgers, culturele organisaties en gemeenten 
moeten weten waar zij aan toe zijn, wat zij van ons kunnen verwachten en wij van hen.  

Investeringsagenda 
Ten tijde van de ter inspraaklegging van de cultuurnota heeft de besluitvorming over de investeringsagenda nog niet 
plaatsgevonden. Voorstellen met betrekking tot de investeringsagenda zijn dan ook niet meegenomen in de voorlig-
gende tekst. 
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Accenten in de komende beleidsperiode 
Brede toegankelijkheid 

Cultuur is van en voor iedereen. Toch bereiken wij niet iedereen. Soms moeten wij daarvoor iets extra’s doen. Belangrijk 
doel van ons beleid is dan ook dat wij culturele activiteiten voor een breed publiek toegankelijk maken en dat iedereen 
die dat wil moet kunnen deelnemen aan het culturele leven.  

Educatie 
Toegankelijkheid begint bij educatie, van jongs af aan. Als provincie willen wij in overleg met scholen en gemeenten op 
basis van landelijke afspraken het cultuuronderwijs in Drenthe in de komende jaren blijven stimuleren. Daarvoor geven 
wij een stevige impuls aan het succesvolle programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook verbreden wij de deelname 
aan het project Culturele Mobiliteit. 

Participatie 
Deelname aan kunst en cultuur vindt vooral plaats in talloze amateurverenigingen en particuliere scholen in de ge-
meenten. Wij vullen het aanbod van de gemeenten ook in de toekomst aan om te zorgen voor een goede spreiding. 
Toch zijn er ook nog grote groepen mensen die vanwege drempels niet aan het cultuuraanbod kunnen deelnemen. 
Deze drempels willen wij helpen te verlagen. Ook stimuleren wij vernieuwing van cultureel aanbod dat nieuwe en brede 
doelgroepen weet aan te spreken. Daarvoor dient onder andere het programma Podium Platteland dat zich richt op de 
samenwerking van cultuurmakers en bewoners. Ook hebben wij budget vrijgemaakt voor culturele evenementen en 
festivals op het snijvlak van cultuur en vrije tijd.  

Talentontwikkeling  
Wij willen ook in de toekomst talenten op tijd herkennen en stimuleren, onder andere door ondersteuning van talent-
wedstrijden en het uitreiken van provinciale prijzen aan Drentse toptalenten.  

Daarnaast geven wij nieuwe impulsen aan talenten op het gebied van urban art en popcultuur. Wij willen er met nadruk 
voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Daarnaast geven wij deze beleidsperiode een jaarlijkse subsidie aan amateur-
koren, ensembles en orkesten die op provinciale schaal een podium bieden aan amateurtalenten van diverse leeftijden.  

Samenwerking  

Met de gemeenten  
De afgelopen jaren is er al nadrukkelijk aandacht geweest voor afstemming en samenwerking tussen gemeenten en 
provincie. In de komende beleidsperiode willen wij hier nog sterker op gaan inzetten. Wij willen over en weer aansluiten 
op elkaars agenda’s. Op die manier kunnen wij energie, kennis en financiën bundelen.  
− Culturele impuls: de regeling Culturele impuls krijgt een vervolg. De twaalf Drentse gemeenten ontvangen een  

vast bedrag ten behoeve van een zelfgekozen inzet op cultuur onder voorwaarde dat zij daar eenzelfde bedrag 
bijleggen.  

− Maatwerk: de provincie gaat met elke gemeente afzonderlijk in gesprek over het mogelijk maken van bijzondere 
prioritaire projecten, bijvoorbeeld m.b.t een monumentaal gebouw, een archeologisch monument, een pop- 
podium, een museaal project of een bijzonder theaterproject. 

− Culturele allianties: sinds acht jaar sluiten wij culturele allianties met gemeenten op onderwerpen waar wij een ge-
zamenlijk doel zien. Deze succesvolle manier van werken zetten wij ook in de komende periode voort.  

− Ondersteuning stedelijke gemeenten: De Drentse HEMA-steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen hebben 
met hun culturele aanbod een belangrijke regiofunctie voor het omliggende platteland. De provincie Drenthe  
wil de stedelijke gemeenten op maat ondersteunen in de periode 2021-2024.  

− Culturele gemeente: om de twee jaar wordt een Drentse gemeente ‘de Culturele gemeente van Drenthe’. In de 
afgelopen jaren zijn tien gemeenten hiervoor aan de beurt geweest. Zij hebben op succesvolle wijze een jaar lang 
extra impuls gegeven aan hun cultuurprogramma’s. In 2021-2022 is Coevorden Culturele gemeente van Drenthe.  

− Evenementen op het snijvlak van cultuur en vrije tijd: hiervoor heeft de provincie voor de periode 2020-2023 sub-
sidie gereserveerd. Vanaf 2020 geven wij jaarlijks structurele subsidies aan evenementen die laagdrempelig toegan-
kelijk zijn, afhankelijk zijn van vrijwilligersinzet en minimaal tien jaar bestaan. Samen met de twaalf Drentse ge-
meenten selecteren wij een aantal evenementen per gemeente.  

− Spreiding en toegankelijkheid van de bibliotheken: boven op de provinciale wettelijke taken ondersteunen wij ook 
de komende vier jaar de twaalf gemeenten met een extra budget waardoor zoveel mogelijk vestigingen open  
kunnen blijven. 

− Ruimtelijke erfgoed: er vindt op vele manieren afstemming en samenwerking plaats rond archeologie, monumen-
tenzorg, herbestemming van karakteristieke gebouwen, omgevingswet en bestemmingsplannen etc. Meer toelich-
ting hierop vindt u in de paragraaf over ruimtelijk erfgoed. 

Met Noordelijke overheden 
De samenwerking met noordelijke overheden en het Rijk aan een kwalitatief sterke culturele infrastructuur in Noord-
Nederland vinden wij van waarde en willen wij voortzetten. Een belangrijk doel is dat onze inwoners in hun eigen nabije 
omgeving de mogelijkheid hebben om zich cultureel ten volle te kunnen ontwikkelen. Wij blijven ons inzetten om de 
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positie van Noordelijke culturele instellingen in de landelijke culturele basisinfrastructuur en cultuurfondsen te verbete-
ren.  

Met het Rijk 
Op meerdere beleidsterreinen vindt intensieve samenwerking plaats met het Rijk (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW)), rijksdiensten en landelijke fondsen. Dit krijgt onder andere vorm in verschillende matchings-
regelingen waarbij Rijk en provincie middelen samenvoegen in programma’s voor cultuurparticipatie, cultuureducatie, 
herbestemming, monumentenzorg etc. Voor de periode 2021-2024 dienen drie Drentse instellingen (Drents Museum, 
Garage TDI en Into Nature) een aanvraag in voor de landelijke basisinfrastructuur (BIS) van het Ministerie van OCW. Als 
provincie ondersteunen wij deze instellingen om zich in deze periode, binnen en buiten de BIS, te blijven ontwikkelen. 
Tevens vragen vier Drentse festivals (Puppet International, Art of Wonder, FestiValderAa en Festival Veenhuizen) on-
dersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Behandeling van deze aanvragen kruist de totstandkoming van deze nota. 
De provincie Drenthe ondersteunt deze verzoeken van harte. Daarnaast wordt in het UNESCO-traject rond de Koloniën 
van Weldadigheid samengewerkt met het Rijk en met overheden in Vlaanderen. 

Met Duitsland  
De afgelopen jaren is er tussen Drentse en Duitse culturele instellingen een steeds sterker netwerk opgebouwd. Voor-
beelden hiervan zijn de samenwerking tussen de Kunsthalle in Emden en het Drents Museum in The American Dream, 
het televisieprogramma Ohne Grenzen, de samenwerking van Duitse en Nederlandse partners in de UNESCO Geopark 
Coöperatie en het project Grenzkultur-Grenscultuur. Grote en kleine culturele instellingen kunnen door de samen- 
werking van elkaar leren, een nieuw publiek trekken en hun innovatie-ambities waarmaken. Vanuit de provincie onder-
houden wij contact met aangrenzende gebieden aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens.  

Verbinding met andere provinciale beleidsterreinen 

De verbinding met de sociale agenda 
Er bestaan veel raakvlakken tussen het provinciaal cultuurbeleid en het sociaal beleid. Cultuurmakers kunnen inspiratie 
geven voor de aanpak van veel maatschappelijke opgaven. Eenzaamheid, achterstandssituaties, dementie – dit zijn 
slechts een paar voorbeelden waar kunst en creatieve activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de positieve veran-
deringen. Ook zelf amateurkunst beoefenen kan een positief effect hebben op het welbevinden.  

Daarnaast kunnen wij ook meerwaarde bereiken als wij samenwerken bij de herbestemming van gebouwen en in de 
verbreding van dorpshuizen. Daarbij willen wij altijd denken vanuit het perspectief van inwoners: wat hebben zij nodig 
en hoe kunnen zij verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgen?  

De verbinding met vrijetijdseconomie 
Tussen het cultuurbeleid en het beleid voor de vrijetijdseconomie zijn veel raakvlakken. Toeristen komen naar Drenthe 
voor het totaalaanbod aan voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving. Culturele voorzieningen en de ontsluiting van 
de geschiedenis van Drenthe maken daar deel van uit. Grote evenementen en tentoonstellingen geven een mooie  
impuls aan de zichtbaarheid van Drenthe, een positief imago en de gewenste extra bestedingen. Cultuur en toerisme 
kunnen elkaar versterken. Daarvoor vindt er afstemming plaats. Marketing Drenthe kan hier ook een belangrijke rol in 
spelen.  
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De uitvoering 
Hieronder lichten wij per beleidsonderdeel toe hoe wij de komende periode het cultuurbeleid gaan uitvoeren.  

Cultuureducatie 

Voor het cultuuronderwijs op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs heeft het Rijk de belangrijkste verant-
woordelijkheid. Provincies kunnen hierbij – zonder verplichting – aanvullend zijn. Al geruime tijd vullen provincies dit in 
door cultuuronderwijs te stimuleren met extra geld en ondersteuning van vraag en aanbod. Afspraken over de taakver-
deling tussen Rijk, gemeenten, provincies en onderwijs zijn vastgelegd in het landelijke Bestuurlijk kader Cultuur en On-
derwijs (BKCO).  

Als provincie willen wij in overleg met scholen en gemeenten op basis van deze landelijke afspraken het cultuuronder-
wijs in Drenthe in de komende jaren stevig blijven stimuleren. Daarbij bouwen wij voort op het succesvolle programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit.  

 Dit blijven wij doen: 
− Scholen en het culturele veld zijn de belangrijkste uitvoerders van het cultuuronderwijs. De gemeentelijke kunsten-

centra en het provinciale ondersteuningsinstituut Kunst & Cultuur (K&C) spelen een sleutelrol bij de organisatie 
van vraag en aanbod. Voor de uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken zij samen in de 
stichting Compenta. Bijna alle scholen in het Drentse basisonderwijs (94%) maken hier gebruik van.  

− Daarnaast organiseert K&C al ruim tien jaar lang met succes een provinciebreed project onder de titel ‘Culturele 
Mobiliteit’ voor goed georganiseerd en goedkoop busvervoer van leerlingen van basisscholen voor een bezoek 
aan de grotere kunst- en erfgoedlocaties in Drenthe.  

Wij verstrekken hiervoor de opdrachten aan K&C en Compenta en financieren dit voor een groot deel. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Het Rijk heeft besloten om de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit te verruimen met 24 cent per inwoner, onder 

de voorwaarde dat provincies en grote gemeenten ditzelfde bedrag bijleggen. Voor Drenthe betekent dit dat er 
€ 180.000,-- bijkomt van het Rijk, als de provincie eenzelfde bedrag bijlegt. Al met al is dit een forse impuls. Wij  
kunnen hiermee de regeling verbreden naar Integrale Kind Centra, vmbo/Praktijkonderwijs en mbo.  

− Deelname aan het project Culturele Mobiliteit willen wij ook mogelijk maken voor leerlingen van het vmbo en Prak-
tijkonderwijs. Daartoe zullen wij het budget verruimen.  

 

Middelen voor Cultuureducatie 2021 2022 2023 2024 

Cultuureducatie met Kwaliteit, Stichting Compenta 210.000  210.000 210.000 210.000 
Cultuureducatie met kwaliteit  180.000  180.000 180.000 180.000 
Culturele Mobiliteit 98.000  98.000 98.000 98.000 
  488.000  488.000 488.000 488.000 

Cultuurparticipatie 

Deelname aan kunst en cultuur vindt vooral plaats in talloze amateurverenigingen en particuliere scholen binnen de 
gemeenten: historische verenigingen, koren, harmonieorkesten, dansscholen, schilderverenigingen etc. Toch zijn er 
ook nog grote groepen mensen die hier niet aan deelnemen omdat er drempels zijn: hoge kosten, geen aanbod dicht-
bij, gebrek aan vervoer, gezondheidsproblemen, zich niet thuis voelen bij een bepaalde groep, uit een andere cultuur 
komen, denken dat zij het niet kunnen of dat zij te oud zijn etc. Die drempels willen wij graag helpen te verlagen.  

 Dit blijven wij doen: 
− Gemeenten ondersteunen vooral het verenigingsleven en het aanbod in de eigen gemeente. Als provincie vullen 

wij dit aanbod aan om te zorgen voor een goede spreiding. Ook stimuleren wij vernieuwing van het culturele  
aanbod dat nieuwe en brede doelgroepen weet aan te spreken. Daarvoor hebben wij al diverse grotere evene-
menten en projecten in het leven geroepen, zoals de Culturele Gemeente, Week van de Amateurkunst en Gekleurd 
Grijs.  

− Ook het huidige kabinet wil cultuurparticipatie extra stimuleren en ontwikkelt momenteel een nieuwe regeling 
voor actieve cultuurparticipatie, waarbij meer middelen ter beschikking komen voor regionale projecten. Ook hier 
onder voorwaarde dat de provincie daar hetzelfde bedrag tegenoverstelt (de precieze voorwaarden zijn tijdens de 
totstandkoming van de Cultuurnota nog niet bekend). Succesvolle provinciebrede projecten als Gekleurd Grijs 
(doelgroep ouderen) en Oktobermaand Kindermaand (doelgroep kinderen met ouders & grootouders) kunnen wij 
daardoor uitbreiden naar deelname van doelgroepen die nu nog niet worden bereikt.  

− Jaarlijkse evenementen als de Culturele Uitmaand en de Week van de Amateurkunst zullen wij ook in de komende 
periode handhaven.  
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− Het provinciale subsidiebudget voor Incidentele projecten is de afgelopen vier jaar wederom succesvol gebleken. 
Wij zullen ook in de komende periode soortgelijke subsidieregeling(en) openstellen voor projectaanvragen rond 
alle disciplines in de kunsten en cultureel erfgoed.  

− De regeling Culturele impuls krijgt een vervolg. Zie hiervoor de toelichting in de paragraaf Samenwerking.  
− Ook de culturele allianties met eigen of gezamenlijke projecten (met meerdere gemeenten en provincie) op het 

brede terrein van cultuur zullen wij ook in de komende periode weer uitvoeren. Wij verwijzen u ook hiervoor naar 
de toelichting in de paragraaf Samenwerking. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
- Podium Platteland: dit programma stelde ons in staat om veel nieuwe initiatieven van bijzondere kwaliteit te on-

dersteunen in wijken en dorpen. In de nieuwe beleidsperiode willen wij ons specifieker richten op cultuurpartici-
patie van bewoners. Cultuurmakers werken samen met maatschappelijke organisaties, geïnspireerd door de lo-
catie en maatschappelijke opgaven rond die plek. De ervaring leert dat dit veel doet in de leefbaarheid van dorpen, 
buurten en wijken, het versterken van onderling contact of het creëren van eigenwaarde en het overbruggen van 
maatschappelijke tegenstellingen.  

− De extra middelen die het Rijk ter beschikking stelt in de nieuwe regeling voor cultuurparticipatie zetten wij in op 
een groter deelnemers– en publieksbereik van de hierboven genoemde provinciebrede projecten, zoals Gekleurd 
Grijs en Oktobermaand Kindermaand.  

− Evenementen: om culturele evenementen en festivals op het snijvlak van cultuur en vrije tijd te ondersteunen  
hebben wij een nieuw budget ingesteld waar wij samen met gemeenten gebruik van kunnen maken (zie het  
budget in de paragraaf ‘Grotere culturele evenementen en festivals’).  

 

Middelen voor Cultuurparticipatie 2021 2022 2023 2024 

Gekleurd grijs 40.000  40.000 40.000 40.000 

Oktober kindermaand 45.000  45.000 45.000 45.000 

Uitmaand 27.000  27.000 27.000 27.000 

Culturele impuls & allianties 240.000  240.000 240.000 240.000 

Podium Platteland 110.000  110.000  110.000  110.000  

Culturele gemeente  90.000  90.000 

 462.000 552.000 462.000 552.000 

Talentontwikkeling 

Culturele activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs leggen de basis voor ontdekking en ontwikkeling van artis-
tieke talenten in alle kunstdisciplines en kunnen zorgen voor actieve amateurkunstbeoefening buiten de school. Or-
kesten, gezelschappen, podia en instellingen nemen op hun beurt initiatieven om talenten op te sporen, extra te bege-
leiden of te laten doorstromen. Deze initiatieven willen wij op regionaal niveau ondersteunen, om talenten zo lang mo-
gelijk binnen onze provincie te houden. Daarbij is de relatie met het kunstvakonderwijs – aanwezig in de aangrenzende 
provincies – belangrijk voor toptalenten die een volgende stap willen zetten. 

 Dit blijven wij doen: 
− Talenten faciliteren – dit doen wij door provinciebrede ondersteuning vanuit K&C en door ondersteuning van  

talentwedstrijden als Kunstbende, talentpodia bij festivals, uitvoeringen van Drentse (jeugd)orkesten en jeugd-
theatergezelschappen. Daarnaast reiken wij jaarlijks provinciale prijzen uit aan Drentse toptalenten. 

− Wij bieden het Poplab Drenthe aan voor jeugdige poptalenten die door willen groeien naar de professionele top.  
− Poppunt Drenthe krijgt jaarlijkse steun. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Wij willen extra inzetten op talentontwikkeling en verhogen ons subsidiebudget.  
− Speciale aandacht is nodig voor de vernieuwende talenten op het terrein van interdisciplinaire straatcultuur  

(‘urban art’, popcultuur). 
− Wij stimuleren optredens van talentvolle Drentse jonge bands (Hello Festival, TT festival). 
− Ook vinden wij het belangrijk om talenten te ontwikkelen van groepen mensen die nu heel weinig bereikt worden, 

onder de noemer ‘sociale inclusie’ (iedereen doet ertoe, iedereen doet mee).  
− Wij geven een jaarlijkse subsidie aan amateurkoren, ensembles en orkesten die op provinciale schaal een podium 

bieden aan amateurtalenten van diverse leeftijden. De gezelschappen die hiervoor in aanmerking komen zijn: het 
Veenkoloniaal Symfonie Orkest, het Drents Jeugdorkest, het Drents Senioren Orkest, het Drents Symfonie Orkest, 
Haydn Jeugd Strijkorkest, Viva La Musica en Vocalin. 

 

Middelen voor Talentontwikkeling 2021 2022 2023 2024 
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Talentontwikkeling 90.000  90.000  90.000  90.000  

Veenkoloniaal Symfonie Orkest 10.000  10.000  10.000  10.000  

Drents Jeugdorkest 18.100  18.100  18.100  18.100  

Drents Senioren Orkest 3.000  3.000  3.000  3.000  

Viva la Musica 7.000 7.000 7.000 7.000 

Haydn Jeugdstrijkorkest 5.000 5.000 5.000 5.000 

Vocalin 4.400 4.400 4.400 4.400 

Drents Symfonie Orkest 2.500 2.500 2.500 2.500 

Hello Festival 20.000 20.000 20.000 20.000 

TT-festival 20.000 20.000 20.000 20.000 

Poppunt 60.000  60.000  60.000  60.000  

Poplab 40.000  40.000  40.000  40.000  

 
285.000  285.000  285.000  285.000  

 

Algemene middelen voor Cultuureducatie, -partici-
patie en talentontwikkeling  

2021 2022 2023 2024 

K&C Drenthe 1.273.047  1.302.327 1.332.280 1364.225 

 1.273.047  1.302.327 1.332.280 1.364.225 

Musea 

Onze provincie telt op dit moment 54 verschillende musea, variërend in formaat en onderwerp. Deze grote en kleine 
musea zijn gezamenlijk van groot belang voor Drenthe. In de eerste plaats omdat zij de Drentse cultuur en historie 
zichtbaar maken, unieke tentoonstellingen creëren en collecties beleefbaar maken. Daarnaast hebben zij ook een be-
langrijke toeristische en economische functie. En ten slotte hebben de musea altijd ook een bijzondere sociale functie 
door de inzet van vele vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij blijven daarom ook de komende 
periode investeren in de Drentse musea met een focus op het Drents Museum, de musea van provinciaal belang en het 
Platform Drentse Musea. 

Het Drents Museum 

Het Drents Museum heeft in de provincie, nationaal en internationaal een positie veroverd. Het beheert de collectie van 
Drenthe. In deze collectie bevinden zich stukken uit de Drentse geschiedenis en archeologie naast een sprankelende 
verzameling kunst 1885–1935 en hedendaags realisme. Ook met zijn spraakmakende tentoonstellingen, prikkelende 
lezingen, workshops en andere activiteiten trekt het museum een breed publiek van binnen en buiten de provincie.  

 Dit blijven wij doen: 
Het Drents Museum heeft ook in de nieuwe periode een unieke positie in ons museumbestel. Zo zijn de collectie en ge-
bouwen eigendom van de provincie. Het Drents Museum ontvangt de komende periode weer een structurele subsidie.  

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Het Drents Museum wil de komende jaren de vaste collectiepresentatie over de Drentse geschiedenis vernieuwen 

met de ambitie om door te groeien tot gemiddeld 200.000 bezoekers per jaar. Met deze vernieuwing heeft het 
museum twee sterke pijlers: spraakmakende internationale tentoonstellingen en een unieke vaste collectiepresen-
tatie met Drentse topstukken. Als provincie steunen wij deze ambitie en willen wij samen met het museum onder-
zoeken hoe het Drents Museum zich als portal voor de rest van Drenthe kan ontwikkelen.  

− Wij hebben het Drents Museum voorgedragen om aanspraak te maken op financiering van het Rijk vanuit de lande-
lijke basisinfrastructuur.  

Musea van provinciaal belang 

Naast het Drents Museum zijn er een aantal andere musea die wij structureel ondersteunen, vanwege hun aanbod 
en/of hun collectie met een landelijke en vaak ook internationale uitstraling. Een museum is voor ons van provinciaal 
belang als het voldoet aan de volgende criteria: 
− Drentse geschiedenis en kunstgeschiedenis: het museum vertelt een belangrijk onderdeel van de Drentse geschie-

denis en/of heeft een collectie van (kunst)historisch belang voor Drenthe; 
− Aanbod: het museum heeft een spraakmakend aanbod voor een (inter)nationaal publiek; 
− Educatie: het museum is van belang voor provinciebrede cultuureducatie; 
− Registratie: het museum is landelijk erkend en geregistreerd; 
− Staf: het museum heeft een staf, toegerust op het presenteren, opbouwen en beheren van de collectie; 
− Toegankelijkheid: het museum is optimaal toegankelijk voor het publiek (voorzieningen en openingstijden); 
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− Economie: het museum heeft een aantoonbare toeristische en daarmee economische functie. 

 Dit blijven wij doen: 
Wij handhaven de status ‘Musea van provinciaal belang’ voor:  
− Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen: belangrijk vanwege het onderwerp Tweede Wereldoorlog, 

de omvangrijke bewoongeschiedenis van het kamp, de positie in de Canon van Nederland, het Europees Erfgoed-
label en de landelijke betrokkenheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

− Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen: belangrijk vanwege de nationale gevangenisgeschiedenis, de ge-
schiedenis van de kolonie Veenhuizen, de UNESCO-nominatie, de voordracht voor het Europees Erfgoedlabel en de 
landelijke betrokkenheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

− Hunebedcentrum in Borger: belangrijk vanwege de onderwerpen archeologie, prehistorie en hunebedden, de po-
sitie in de Canon van Nederland, de betrokkenheid bij Geopark de Hondsrug en de ambitie om zich tot archeolo-
gisch kenniscentrum te ontwikkelen.  

− Museum de Buitenplaats in Eelde: belangrijk vanwege de collectie figuratieve kunst, het ensemble van het  
museumpaviljoen, de museumtuin en het 17de -eeuwse Nijsinghhuis en de combinatie van beeldende kunst, lite-
ratuur en podiumkunsten.  

− Museum de Proefkolonie in Frederiksoord: belangrijk vanwege het verhaal van de vrije kolonie Frederiksoord, de 
UNESCO-nominatie en de voordracht voor het Europees Erfgoedlabel. Het museum is eind 2019 geopend en moet 
zich de komende jaren gaan bewijzen. De komende periode willen wij gebruiken voor verdere ontwikkeling van de 
Proefkolonie.  

Deze musea ontvangen de komende periode een structurele subsidie. Het gaat om een gelijk bedrag voor de vijf mu-
sea. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− De musea van provinciaal belang kunnen aanvullend op hun boekjaarsubsidie op projectniveau aanspraak maken 

op een incidentele bijdrage. 
− De vijf musea van provinciaal belang brengen de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen voor het  

voetlicht. Wij constateren dat een belangrijk Drents thema, het Verhaal van het Veen, hier nog geen deel van uit-
maakt. De komende periode willen wij met de gemeente Emmen en het Veenpark onderzoeken of dit een museale 
vertaling kan krijgen op het niveau van de andere musea van provinciaal belang.  

Kleine Drentse musea 

 Dit blijven wij doen: 
De provincie kent nog zo’n vijftig kleine musea naast de hierboven genoemde grotere musea. Ook deze musea zijn be-
langrijk voor Drenthe. Wij blijven daarom het Platform Drentse Musea subsidiëren, zodat de kleine musea de onder-
steuning krijgen die zij nodig hebben. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Wij stimuleren kleine musea om zich te registreren en lid te worden van de museumvereniging. Wij vragen het  

Platform Drentse Musea om hierin te faciliteren.  

 

Middelen voor Musea 2021 2022 2023 2024 

Drents Museum 4.923.343  5.036.579 5.152.421 5.276.079 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 110.000  110.000  110.000  110.000  

Hunebedcentrum Borger 110.000  110.000  110.000  110.000  

Museum de Buitenplaats 110.000  110.000  110.000  110.000  

Platform Drentse Musea 100.000  100.000  100.000  100.000  

Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen 110.000  110.000 110.000 110.000 

Museum de Proefkolonie 110.000  110.000 110.000 110.000 

Ontwikkelbudget thema Veen 75.000  75.000 75.000 75.000 

  5.648.343  5.761.579 5.877.421 6.001.079 

Kunsten 

Podiumkunsten 

Wij zien een toenemende dynamiek in zowel de amateur- als de professionele sector in onze provincie. Wij willen dat 
inwoners en bezoekers hiervan kunnen profiteren. 

 Dit blijven wij doen: 
Wij blijven succesvolle programmering voor een breed publiek initiëren en ondersteunen. De gezelschappen  
PeerGroup, Garage TDI, Het Houten Huis, Loods 13 en het NNO ontvangen ook in de komende periode jaarlijkse steun. 
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 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Het aantal professionele gezelschappen met succesvolle en vaak op locatie uitgevoerde podiumproducties is – 

naast de al bekende gezelschappen als PeerGroup en Garage TDI – fors uitgebreid. Voor het ontwikkelen of uit-
voeren van nieuwe producties bieden wij een ontwikkelbudget. Hiermee sluiten wij tevens aan op de wens van de 
Drentse cultuurmakers die in hun manifest ‘Het Goud van Drenthe’ hebben gepleit voor kunst op locatie met kleine 
en grotere producties, waardoor wij het typisch Drentse productieklimaat actief stimuleren en faciliteren. 

− Wij leggen daarbij bijzondere accenten op jeugdtheater en op locatietheater over aansprekende Drentse thema’s, 
zoals Welstaat en het Meisje van Yde. 

− De Nederlandse Bach Academie ontvangt in de komende periode jaarlijkse ondersteuning. 
− In enkele Drentse steden is een toenemende dynamiek die wij met een jaarlijkse subsidie een steun in de rug willen 

geven: Poppodium Hoogeveen dat onlangs landelijk is erkend als kernpodium en het Rensenpark in Emmen voor 
hun culturele programmering. Hieronder valt ook de ondersteuning van festivals in Meppel voor het faciliteren van 
initiatiefnemers en stroomlijnen van producties. 

 

Middelen voor Podiumkunsten 2021 2022 2023 2024 

Peergroup 175.000  175.000  175.000  175.000  

Garage TDI 160.000  160.000  160.000  160.000  

Houten huis 25.000  25.000  25.000  25.000  

Noord Nederlands Orkest  50.000  50.000  50.000  50.000  

Loods 13 75.000  75.000  75.000  75.000  

Nederlandse Bach Academie 40.000  40.000  40.000  40.000  

Programmering Rensenpark 35.000  35.000  35.000  35.000  

Programmering Podium Hoogeveen 35.000  35.000  35.000  35.000  

Meppel evenementen 35.000  35.000  35.000  35.000  

  630.000  630.000  630.000  630.000  

Grotere culturele evenementen en festivals 

 Dit blijven wij doen: 
− Wij blijven koersen op een beperkt aantal festivals van provinciaal belang. Daarbij concentreren wij ons op festivals 

met bewezen kwaliteit, uniciteit en publieksbereik en op (jonge) festivals met groeipotentie. Jaarlijkse steun  
bieden wij aan: Bevrijdingsfestival, FestiValderAa, Peter de Grote Festival, Internationaal Filmfestival Assen en  
Puppet International.  

− Wij lobbyen voor meer landelijke subsidies voor Drentse festivals, bijvoorbeeld in de meerjarige regeling van het 
Fonds Podiumkunsten. 

− In de afgelopen vier jaar vond er in Drenthe een ongekend aantal grote culturele evenementen plaats, voorname-
lijk locatietheater-voorstellingen (zoals Pauperparadijs, Mammoet, Jumping Jack en GAS) waarbij alleen al in 2019 
ruim 50.000 bezoekers werden geteld. Deze succesformule blijven wij - qua omvang wel bescheidener - ondersteu-
nen: wij koersen globaal op één grote en enkele kleinere producties per jaar.  

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Voor de volgende festivals die zich in de afgelopen jaren hebben bewezen reserveren wij jaarlijkse steun: Uitmarkt 

Emmen, Stadsfestival Hoogeveen, Art of Wonder en Festival Veenhuizen. 
− In de komende vier jaar sluiten wij bij de organisatie van grote evenementen zoveel mogelijk aan op bijzondere 

thema’s. In 2022 is dit bijvoorbeeld de herdenking van 350 jaar rampjaar (1672) en in 2023 de grote Vincent van 
Gogh-expositie in het Drents Museum. Voor dergelijke grote thema’s streven wij naar aanvullende externe sub-
sidiegelden. 

− Samen met Drentse gemeenten selecteren wij een aantal evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijd. 
 

 

Middelen voor Evenementen 2021 2022 2023 2024 

Groot evenement 170.000  170.000  170.000  170.000  

Kleinere evenementen 68.000  68.000  68.000  68.000  

  238.000  238.000  238.000  238.000  

     

Middelen voor Festivals 2021 2022 2023 2024 
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Bevrijdingsfestival  40.000  40.000  40.000  40.000  

Puppet International 25.000  25.000  25.000  25.000  

FestiValderAa 50.000  50.000  50.000  50.000  

Art of Wonder 35.000  35.000  35.000  35.000  

Peter de Grote Festival 25.000  25.000  25.000  25.000  

Internationaal Filmfestival 23.000  23.000  23.000  23.000  

VTE/cultuurevenementen 340.000  340.000  340.000  340.000  

Uitmarkt Emmen 35.000  35.000  35.000  35.000  

Stadsfestival Hoogeveen 35.000  35.000  35.000  35.000  

Festival Veenhuizen 40.000  40.000  40.000  40.000  

  648.000  648.000 648.000 648.000 

Beeldende Kunst  

Voor een andere blik op het landschap, onze samenleving of de geschiedenis is kunst een geschikt medium. Door  
middel van beeldende kunst, films of documentaires over Drentse onderwerpen willen wij inwoners en bezoekers deze 
blik bieden. Beeldende kunst heeft een bijzondere functie in de openbare ruimte. Een kunstwerk kan een plek accen-
tueren, iets over die plek vertellen en de blik op de omgeving veranderen. Drenthe kent honderden kunstwerken in  
dorpen, steden en in het landschap. Drentse verhalen of maatschappelijke thema’s laten zich door film- en documen-
tairemakers vertellen. 

 Dit blijven wij doen: 
Voor het stimuleren van deze kunstvorm blijven wij ons richten wij op:  

− manifestaties met tijdelijke kunstwerken in het landschap met een groot nationaal en internationaal bereik. De 
schoonheid van het Drentse landschap kan als inspiratiebron dienen voor cultuurmakers die deze met beeldende 
kunst extra kunnen benadrukken. Een voorbeeld is de tweejaarlijkse internationale manifestatie Into Nature. Na de 
evaluatie van de editie 2020 bepalen wij onze keuze; 

− (permanente) landschapskunst met kunstwerken van uitzonderlijke kwaliteit en met een grote aantrekkingskracht 
(denk aan iconische werken zoals Broken Circle/Spiral Hill). De kunstwerken moeten de schoonheid en het karakter 
van het landschap benadrukken en de aantrekkelijkheid van het betreffende gebied verbeteren. Voor de financie-
ring zoeken wij, net als in afgelopen jaren weer de samenwerking met de portefeuilles Verkeer & vervoer, Wegen 
& vaarwegen, Landschapsinrichting en Vrijetijdseconomie; 

− de adviesfunctie van de Stichting Kunst & Cultuur voor gemeenten die zich bij eigen initiatieven voor beeldende 
kunst in de openbare ruimte (KOR) willen laten bijstaan door professionele consulenten.  

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Wij willen de vele huidige kunstwerken in de openbare ruimte van Drenthe beter zichtbaar en kenbaar maken voor 

een groter publiek en voor schoolleerlingen. 

 

Middelen voor Beeldende kunst 2021 2022 2023 2024 

Into Nature1 125.000  125.000  125.000  125.000  

Landschapskunst 50.000  50.000  50.000  50.000  

  175.000  175.000  175.000  175.000  

Media 

De afgelopen periode zijn er vanuit de provincie diverse film- en documentaire producties ontstaan. Zo heeft filmmaker 
Reinout Hellenthal met de Drentse productie Anders internationale prijzen gewonnen. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
Wij willen talentontwikkeling en professionele makers ondersteunen om films en documentaires van hoge kwaliteit te 
maken, geïnspireerd op Drentse culturele, historische en maatschappelijke thema’s. Subsidiering vindt plaats vanuit het 
budget Incidentele projecten.  

Erfgoed  

Onder ruimtelijk erfgoed verstaan wij de cultuurhistorie, de gebouwde monumenten en de archeologie. Alle drie maken 
deel uit van onze leefomgeving. Het erfgoed dat wij van provinciaal belang vinden, hebben wij als ‘kernkwaliteit’  
benoemd in de Provinciale Omgevingsvisie en bijbehorende Omgevingsverordening, het Cultuurhistorisch Kompas en 

                                                                            
1 De keuze met betrekking tot deze reservering wordt bepaald na de evaluatie van de editie 2020. 
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de Provinciale Monumentenverordening. Als uitgebreid informatieplatform dient het Steunpunt Erfgoed Drenthe 
(https://www.erfgoeddrenthe.nl/). Iedereen kan hier voorlichting vinden en advies inwinnen over wet- en regelgeving, 
nieuwe trends en ontwikkelingen.  

Cultuurhistorie 

De geschiedenis van ons cultuurlandschap leert ons dat er altijd veranderingen hebben plaatsgevonden en dat de mens 
zijn omgeving altijd daaraan heeft aangepast. De vorming van het esdorpenlandschap, het afgraven van het veen, de 
ruilverkavelingen en de woonerven uit de 20ste eeuw – zij hebben allemaal iets verwijderd en iets nieuws toegevoegd. 
Veel van die toevoegingen zien wij tegenwoordig als waardevol cultuurlandschap. 
Ook nu staan wij voor grote veranderingen. De overgang naar duurzame energiebronnen, de voorbereiding op een ver-
anderend klimaat, de veranderingen in de landbouw, en ook de demografische veranderingen, zij beïnvloeden onze 
leefomgeving zoals wij die nu kennen. Vanuit het uitgangspunt dat de gevraagde veranderingen ook kansen bieden, 
willen wij het Drentse cultuurlandschap op een verantwoorde manier meenemen naar de toekomst. Zo kan het bij- 
dragen aan een oplossing die met kwaliteit een nieuwe laag in een herkenbaar Drents en aantrekkelijk landschap 
bouwt.  

 Dit blijven wij doen (met enkele nieuwe nuances): 
− Met het Cultuurhistorisch Kompas als ons inspirerende kader adviseren wij niet alleen achteraf, maar nemen wij 

deel vanaf de vroege planvorming als het gaat om ingrijpende veranderingen in gebieden van cultuurhistorisch 
belang. Van landschappelijke gebieden tot dorpen en wijken, en van herontwikkeling tot energie- en klimaat- 
plannen. Wij stimuleren en ondersteunen gebiedsvisies en ontwerpprincipes op basis van cultuurhistorie en  
brengen onze kennis in om bij te dragen aan de kwaliteit van het ontwerp.  

− Wij pakken de kennisverwerving thematisch aan. Daarbij heeft de jonge geschiedenis onze focus, van heide-ontgin-
ningen in de 19de eeuw tot de ontwikkelingen in de jaren ’70 van de 20ste eeuw. Daarnaast halen wij thema’s op bij 
gemeenten en andere partners in het ruimtelijk en landschappelijk domein en zoeken wij samenwerking met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wij presenteren deze nieuwe kennis zo, dat deze direct toepasbaar is voor de 
opgaven van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan onze historische en naoorlogse wijken en gebouwen of de ruilver-
kavelingen. Kennis over hoe eerder met opgaven omgegaan werd, kan ook nu een bouwsteen vormen voor de 
toekomst. 

− Ook de komst van de Omgevingswet verandert onze manier van werken en samenwerken en vraagt onder andere 
om meer ruimte voor inbreng en betrokkenheid van inwoners. Wij zoeken voor de uitwerking hiervan de samen-
werking met onze gemeenten en erfgoedpartners en stimuleren initiatieven die maatschappelijke opgaven en par-
ticipatie combineren.  

 

Middelen voor Cultuurhistorie 2021 2022 2023 2024 

Cultuurhistorie 70.000  70.000  70.000  70.000  

Subsidieregeling Cultuurhistorie 55.000  55.000  55.000  55.000  

  125.000  125.000  125.000  125.000  

Monumentenzorg 

Behoud van monumentale gebouwen en objecten is een kerntaak van de provincie. Wij vinden het belangrijk de historie 
te behouden, te benutten en beleefbaar te houden voor toekomstige generaties. Onder Monumentenzorg verstaan wij 
dat wij onroerende goederen in stand houden die vanwege hun cultuurhistorische waarde van algemeen belang zijn. 
Dit kunnen beschermde monumenten zijn, beeldbepalende of karakteristieke gebouwen (boerderijen, molens, kerken, 
woonhuizen, scholen), onderdelen van beschermde dorps- en stadsgezichten; maar ook objecten als bushokjes, dorps-
klokken, straatmeubilair, grenspalen, trafohuisjes en bruggen. Dit gebouwde erfgoed vormt een belangrijk onderdeel 
van onze dorpen, steden en het landschap. Samengevat noemen wij dit ‘karakteristiek bezit’. Onze Provinciale  
Monumentenlijst (www.provincialemonumentendrenthe.nl) is hiervan een voorbeeld.  

 Dit blijven wij doen: 
− Wij voeren onze kernactiviteiten uit, die bestaan uit het behouden en toekomstbestendig maken van ons ge-

bouwde erfgoed, samen met de erfgoedpartners in het veld: Monumentenwacht Drenthe, Het Drentse  
Landschap, Stichting Drents Monument, Kenniscentrum Herbestemming Noord, Steunpunt Erfgoed Drenthe, 
Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe, Molenstichting Drenthe, Bond Heemschut, Staatsbosbeheer, Natuur- 
monumenten en andere kennispartners op het gebied van agrarisch-, kerkelijk- en industrieel erfgoed, bijvoor-
beeld BOEi.  

− Wij blijven burgerinitiatieven ondersteunen bij het behoud van karakteristiek bezit. 
− Doorontwikkeling van het Depot historische- en oude bouwmaterialen en daarmee samenhangende informatie-

voorziening bieden aan eigenaren over behoud van hun karakteristiek bezit. De uitvoering hiervan geschiedt door 
het Erfgoed Arsenaal van Drenthe.  

about:blank
about:blank
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− Naast de inzet van onze erfgoedpartners benutten wij daarvoor ons financieel instrumentarium, namelijk sub-
sidies in de vorm van een geldbedrag (provinciale begroting) en/of laagrentende lening (Drents Monumenten-
fonds). Het budget in de vorm van geldbedragen is per 2019 door het Rijk en de provincie verhoogd. De uitvoering 
van het Drents Monumentenfonds doen wij samen met het Restauratiefonds. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Een van de dringende opgaven bestaat uit de (dreigende) leegstand en de exploitatieproblematiek bij religieus 

erfgoed. Wij ondersteunen gemeenten en kerkeigenaren bij het maken van kerkenvisies. De uitvoering hiervan 
geschiedt door het Steunpunt Erfgoed Drenthe. 

− Een tweede opgave is de (dreigende) leegstand bij agrarisch erfgoed vanwege de asbest- en stikstofproblematiek. 
Hier blijven wij herbestemming stimuleren. Dit doen wij onder andere samen met het Kenniscentrum Herbestem-
ming Noord, Drents Monument, Het Drentse Landschap en BOEi.  

− Samen met Het Drentse Landschap onderzoeken wij hoe een andere invulling van de Bruntingerhof kan bijdragen 
aan het museumdorp Orvelte. 

− Ook vrijwilligers zetten zich in voor behoud van onder andere religieus en agrarisch erfgoed. In dat licht onder-
steunen wij de activiteiten van de Stichting Oude Drentse Kerken (onderdeel van Het Drentse Landschap) en de 
Stichting Drents Agrarisch Erfgoed.  

− Er is een groot tekort aan onder andere restauratievaklieden. Zij zijn echter van groot belang voor het behoud van 
het gebouwde erfgoed in Drenthe. Wij zetten daarom het Depot historische- en oude bouwmaterialen in om jeugd 
kennis te kunnen laten maken met erfgoedmaterialen, hergebruik hiervan en opleidingsmogelijkheden hierin. De 
uitvoering geschiedt door het Erfgoed Arsenaal Drenthe. 

 

Middelen voor Monumentenzorg 2021 2022 2023 2024 

Behoud/herbestemming karakteristiek bezit (subsidie in 
de vorm van geldbedragen) 1.363.935  1.363.935  1.363.935  1.363.935  

Drents Monumentenfonds (subsidie in de vorm van laag-
rentende leningen-) Drents Monumentenfonds: revolverende middelen2 

Monument Kamp Westerbork 17.792  18.202  18.620  19.067  

Ontwikkeling cultureel erfgoed 34.667  34.667  34.667  34.667  

Monumentenwacht Drenthe 322.086  329.494  337.072  345.162  

Steunpunt Erfgoed Drenthe 120.000  120.000  120.000  120.000  

Erfgoed Arsenaal Drenthe 120.000  120.000  120.000  120.000  

DBF Kenniscentrum Herbestemming Noord 25.000  25.000  25.000  25.000  

Drents Monument 10.000  10.000  10.000  10.000  

Molenstichting Drenthe 19.200  19.200  19.200  19.200  

Bond Heemschut 2.600  2.600  2.600  2.600  

Drents Agrarisch erfgoed 2.600  2.600  2.600  2.600  

Oude Drentse Kerken 2.600  2.600  2.600  2.600  

  2.040.480  2.048.298 2.056.294 2.064.831 

Archeologie 

Archeologie houdt zich bezig met de reconstructie van culturen uit het verleden op basis van materiële overblijfselen. 
Deze overblijfselen kunnen duizenden jaren oud zijn of slechts een paar decennia, zoals de ondergrondse sporen van de 
Tweede Wereldoorlog. Samen vertellen zij hoe onze voorouders woonden, werkten en leefden. Voor de geschiedenis 
van de prehistorie is archeologie de enige bron van informatie.  

De hunebedden zijn als icoon voor de prehistorie het eerste venster van de Canon van Nederland. Zij worden als ‘sterk 
merk’ voor Drenthe toeristisch vermarkt en zijn een belangrijke trekpleister. De meeste archeologische vindplaatsen 
liggen echter verscholen in de bodem en vormen daar als het ware een bodemarchief dat je alleen via opgravingen be-
reikt. Deze onzichtbaarheid maakt zij extra kwetsbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen die gepaard gaan met bodemin-
grepen. Het behoud van dit ‘bodemarchief’ vraagt dan ook continu aandacht en zorg. 

  

                                                                            
2 Rente en aflossing komen terug in het Drent Monumentenfonds. Het saldo en de uitstaande leningen maken geen deel uit van de 

begroting maar staan op de balans.  
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 Dit blijven wij doen (met enkele nieuwe nuances): 
Wij hebben op het terrein van de archeologische monumentenzorg wettelijke en autonome taken en taken die zijn vast-
gelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Wij werken dit op de volgende manier uit: 
− wij adviseren over de kernkwaliteit archeologie bij ruimtelijke plannen en -ontwikkelingen en stimuleren de inzet 

hiervan als inspiratiebron voor onderzoek en ontwerp. Dit betekent dat wij archeologie ook verbinden met pro-
jecten en processen rond grote maatschappelijke opgaven of vraagstukken die van invloed zijn op de kwaliteit 
van Drentse leefomgeving. Wij adviseren over het behoud van de kernkwaliteiten en stimuleren de inzet hiervan 
als inspiratiebron voor onderzoek en ontwerp; 

− samen met de provincies Fryslân en Groningen houden wij het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis in 
stand. Wij beheren de daar aanwezige archeologiecollecties en zorgen voor toegankelijkheid voor een zo breed 
mogelijk publiek; 

− wij gaan door met het ontwikkelen, ontsluiten en beleefbaar maken van kennis. Wij richten ons daarbij op regio-
nale thema’s waar wij nog kennis missen. Naast de thema’s uit de voorgaande jaren richten wij ons de komende 
jaren op (pre)historische landbouwsystemen, middeleeuwse archeologie van Drenthe en de archeologie van de 
Koloniën van Weldadigheid. Wij zetten onze samenwerking met de gemeenten en andere erfgoedpartners voort 
en haken aan bij kansen en vragen die zich vanuit partners voordoen; 

− wij ondersteunen de ontwikkeling van het Hunebedcentrum als kenniscentrum. Het Hunebedcentrum vervult als 
Canonmuseum in onze provincie een steeds belangrijker rol in het ontwikkelen van kennis van het prehistorisch 
erfgoed en het actief delen hiervan. Daarbij zien wij graag andere partijen betrokken zoals het Groninger Instituut 
voor Archeologie en de Hunebeddenbeheergroep; 

− vanuit ons streven naar instandhouding gaan wij verkennen of wij archeologische monumenten van provinciaal 
belang kunnen opnemen in de bestaande provinciale MonumentenMonitor; 

− participatie, samenwerking en verbinding spelen een belangrijke rol in de archeologische monumentenzorg. Bun-
deling van krachten is een bruikbare formule gebleken om de culturele betekenis van het archeologisch erfgoed 
van Drenthe vorm te geven; 

− wij openen een subsidieregeling ‘Archeologie en Publiek’ voor de ondersteuning van initiatieven op het gebied 
van archeologie.  

 

Middelen voor Archeologie 2021 2022 2023 2024 

Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) 149.695  149.695  149.695  149.695  

Archeologie - Algemeen voor kennisprojecten 75.000  75.000  75.000  75.000  

Archeologie - Hunebedcentrum 25.000  25.000  25.000  25.000  

Archeologie - subsidieregeling publiek & participatie 25.000  25.000  25.000  25.000  

  274.695  274.695  274.695  274.695  

Koloniën van Weldadigheid 

INZETJE: 

De Koloniën van Weldadigheid zijn een wereldwijd uniek sociaal experiment uit de vroege 19de eeuw om armoede te 
bestrijden met landbouw. Het experiment werd uitgevoerd door de Maatschappij van Weldadigheid, een particuliere 
organisatie die armoedige gezinnen, vaak uit de grote steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als 
boer. Meer dan 80 vierkante kilometer woeste grond is destijds door de kolonisten ontgonnen. In Drenthe zijn de twee 
omvangrijkste koloniën gesticht: Veenhuizen, een onvrije kolonie voor landlopers en wezen, en Frederiksoord- 
Wilhelminaoord, een vrije kolonie voor gezinnen. 

Het ambitieuze ideaal was dat de kolonisten door werk, onderwijs, ouderenzorg en vrijheid van godsdienst als zelfred-
zame burgers zouden terugkeren in de maatschappij. Zij kunnen gezien worden als prototype voor latere sociale ont-
wikkelingen, uitmondend in de verzorgingsstaat. 

De praktijk was lastiger dan de theorie. De Koloniën van Weldadigheid waren een model tussen klassieke armenzorg en 
gevangenissen in. Na 1918 ontwikkelden de vrije koloniën zich tot gewone dorpen, en de onvrije tot gevangenisdorpen. 
Eén op de zestien Nederlanders heeft hier voorouders. Een tijdlang was het taboe om hiervoor uit te komen, maar nu 
zijn de nazaten nieuwsgierig en trots. Geen andere plek in Nederland heeft zoveel te vertellen over de onderkant van 
de samenleving in de afgelopen twee eeuwen als de Koloniën van Weldadigheid. Vandaag herken je deze landbouw-
landschappen aan een rechthoekige structuur met bezienswaardige gestichten en koloniehuisjes, waarin landlopers en 
arme gezinnen leefden. www.kolonienvanweldadigheid.eu 
EINDE INZET 

Het cultuurlandschap van de Koloniën van Weldadigheid is wereldwijd zo uniek dat wij het voor toekomstige generaties 
willen bewaren en voor een groot publiek willen ontsluiten en benutten. Wij zijn er trots op en hebben het voorge- 
dragen als UNESCO-werelderfgoed. Onze voordracht als werelderfgoed kreeg in 2018 een herkansing en een aanbe-
veling om de aanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen. In januari 2020 is het opnieuw ingediend. Tijdens de tot-
standkoming van de Cultuurnota was de besluitvorming over de status als Werelderfgoed nog gaande.  

about:blank
about:blank
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Bij een positief besluit begint voor ons een nieuwe fase. De provincie Drenthe krijgt dan de rol van ‘siteholder’, is ver-
antwoordelijk voor management en beheer van de Koloniën in Nederland en zal de internationale UNESCO-verplichtin-
gen nakomen. Kerntaak is dan, om de internationaal unieke waarden van de Koloniën van Weldadigheid te beschermen 
en uit te dragen. Hierbij zal met alle zeven Koloniën van Weldadigheid worden samengewerkt. 

 Dit blijven wij doen: 
UNESCO Werelderfgoed is wat je ervan maakt. Wij gaan daarom ook in de komende periode de uitzonderlijke en univer-
sele waarden van het cultuurlandschap beschermen, benutten en op basis van kennisontwikkeling & onderzoek het 
unieke verhaal uitdragen.  

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
Voor de beheerfase, die naar verwachting in de komende beleidsperiode zal ingaan, is minder budget nodig dan voor-
heen. De beheerfase kent een structureel karakter. Wij zullen de gebieden actief in de etalage gaan zetten. Dit betekent 
vooral het in gang zetten van ontwikkelingen. Voor financiering daarvan is nu niet veel ruimte voorzien, zodat cofinan-
ciering nodig zal zijn. 

Wij gaan uit van de (beoogde) werelderfgoedstatus. De onderstaande inzet is hieraan gekoppeld. 
− Met het siteholderschap voor het UNESCO Werelderfgoed Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen worden 

wij verantwoordelijk voor de coördinatie en krijgen wij de taak om de uitzonderlijke waarden te beschermen en uit 
te dragen. Wij doen dit via projecten, onderzoek, educatie, promotie en marketing, samen met de bezoekerscentra 
en musea. Wij hebben ook rapportageverplichtingen aan UNESCO.  

− Wij zullen het Programma Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid uitvoeren. Dit programma heeft drie invals- 
hoeken:  
• kwalitatieve ontwikkeling van de vrijetijdseconomie 
• duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
• ontwikkeling van culturele activiteiten 

Voor al onze activiteiten leggen wij een focus op kwaliteit. De (boogde) sterrenstatus vraagt daar om, en de gebieden 
bieden een gouden kans. Onze positie als siteholder vraagt bovendien om visie- en kennisontwikkeling zodat wij beheer 
en management van de koloniën optimaal kunnen uitvoeren. Ook zullen wij regelmatig ‘aanjaagprojecten’ initiëren om 
gewenste ontwikkelingen op gang te brengen of te houden. Hiervoor zetten wij tijdelijk extra menskracht in.  

Voor de uitvoering gaan wij samenwerken met alle betrokkenen in de gebieden van de Koloniën van Weldadigheid. Van 
gemeente tot burger, landbouwer, natuurterreinbeheerder en ondernemer. Samen willen wij ons laten doordringen 
van het feit dat wij onderdeel zijn van een groot en internationaal belangrijk geheel. 

 

Middelen voor de Koloniën van Weldadigheid 2021 2022 2023 2024 

Siteholderschap 150.000  150.000  150.000 150.000 

Ontwikkeling Koloniën 200.000  200.000  200.000 200.000 

  350.000  350.000  350.000 350.000 

Geopark de Hondsrug 

Officieel draagt dit Geopark het predicaat ‘De Hondsrug UNESCO Global Geopark’. Het Hondsruggebied maakt sinds 
2015 deel uit van het UNESCO-netwerk van bijzondere geografische gebieden met een unieke geologische betekenis. 
Het Hondsruggebied heeft zijn erkenning als UNESCO-Geopark te danken aan het geologisch erfgoed van interna- 
tionaal belang (namelijk de keileemruggen uit de Saale-ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden), de grote verscheidenheid aan 
landschappen, bewoningstypen, cultuurhistorische elementen en natuurwaarden. Hierin komen ook meteen de drie 
kernwaarden van het Hondsruggebied tot uitdrukking: de door ijs gevormde unieke afwisseling van ruggen en dalen, 
de zichtbare en onzichtbare archeologische schatten van onze voorouders en het door mensenhanden gevormde mo-
zaïek van landschappen. 

 Dit blijven wij doen: 
− De provincie zal samen met de Stichting Geopark de Hondsrug de opgaven invullen die aan de status UNESCO  

Global Geopark verbonden zijn. Wij zetten ons in voor behoud van de UNESCO-status en willen deze benutten voor 
een duurzame ontwikkeling van het gebied en het uitbouwen van de nationale en internationale positie van De 
Hondsrug. 
• Daarvoor ontwikkelt het Geopark duurzaam geo-, natuur- en cultuurtoerisme en zet het zich in voor be- 

scherming van het aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed. Doelgroepen hierin zijn eigen inwoners, partners, 
ondernemers en bezoekers. Alle details zijn voor de periode 2017 – 2027 in een masterplan vastgelegd. 

• Ook benutten wij het Geopark als aanjager en verbinder voor het ontwikkelen van educatieve middelen en 
activiteiten op het gebied van erfgoed (ook immaterieel), duurzaamheid en klimaatverandering.  

− Vanuit de provincie leggen wij ook zelf verbindingen om zo veel mogelijk meerwaarde te creëren voor het beleven, 
beschermen en benutten van ons erfgoed. Daarvoor benutten wij bijvoorbeeld de zeven expeditiepoorten, met 
onder andere het Hunebedcentrum, het Van Gogh Huis Drenthe en het Veenpark, die telkens een bijzonder aspect 
van het Geopark belichten.  
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− Wij dragen het merk De Hondsrug UNESCO Global Geopark uit en stimuleren andere overheden en partners om 
binnen hun doelstellingen een rol te spelen in de realisatie van het Masterplan Geopark de Hondsrug. Wij zien  
onszelf daarbij als een ambassadeur van de Hondsrug UNESCO Global Geopark.  

 

Middelen voor Geopark de Hondsrug 2021 2022 2023 2024 

Geopark 200.000  200.000  200.000  200.000  

  200.000  200.000  200.000  200.000  

Terug in Drenthe 

Drenthe is een provincie met een rijke geschiedenis. Met de introductie van Terug in Drenthe (www.terugindrenthe.nl) is 
het Drentse erfgoed op een meer samenhangende en representatieve wijze beschikbaar gemaakt voor zowel be- 
woners als (internationale) bezoekers. Zo is het makkelijker geworden om het erfgoed te ontdekken en ervan te ge-
nieten.  
Zes tijdlijnen belichten elk een ander stukje van de Drentse geschiedenis en brengen daarbij passende locaties in beeld. 
De verhalen veranderen zo in bestemmingen waar culturele instellingen en ondernemers hun aanbod op af kunnen 
stemmen. Deze publieksgerichte erfgoedcommunicatie draagt verder bij aan het draagvlak en de bekendheid van het 
Drentse erfgoed. Op de website www.terugindrenthe.nl worden particuliere en gemeentelijke initiatieven op het gebied 
van vrijetijdseconomie gekoppeld aan de verschillende tijdlijnen. Op die wijze verbinden wij de agenda van de vrijetijds-
sector met de relikwieën uit de Drentse geschiedenis en is www.terugindrenthe.nl een digitale portal die de beleving van 
het Drentse erfgoed en daarmee de Drentse vrijetijdseconomie verder stimuleert. 

 Dit blijven wij doen: 
De komende periode zal ‘Terug in Drenthe’ technisch en inhoudelijk actueel gehouden worden. Zo kunnen er nieuwe 
verhalen opgenomen worden of verbindingen worden gemaakt met bestaande initiatieven op gemeentelijk en provin-
ciaal niveau. 

 

Middelen voor Terug in Drenthe 2021 2022 2023 2024 

Terug in Drenthe (website) 10.000 10.000 10.000 10.000 

  10.000 10.000 10.000 10.000 

Streektaal 

Hier kuj Drents praoten!  

Het Drents is een belangrijk onderdeel van de Drentse cultuur en identiteit. Streektaal verbindt mensen met elkaar en 
met de streek waar zij wonen. Het gebruik en de betekenis van de streektaal kan voor iedereen verschillend zijn. De 
Drentse streektaal is herkenning, communicatie, saamhorigheid, emotie, meertaligheid, altijd in ontwikkeling en een 
bron van inspiratie voor literaire en culturele activiteiten. Op het Drents kun je trots zijn.  

Het Drents is onderdeel van het Nedersaksisch. In 2018 hebben wij samen met de andere Nedersaksische overheden 
(Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf) en het Rijk het convenant Neder-
saksisch ondertekend. Hiermee is het Nedersaksisch erkend als volwaardig onderdeel van de Nederlandse taal.  

 Dit blijven wij doen: 
In de komende vier jaar willen wij weer volop inzetten op het borgen en het stimuleren van de streektaal. Daarbij  
maken wij de volgende keuzes:  
− het Huus van de Taol is het provinciale steunpunt voor het Drents en is daarmee een belangrijk onderdeel van de 

Drentse basisinfrastructuur. Het Huus zet zich via verschillende activiteiten in voor de verbetering van het imago 
en het gebruik van het Drents. De komende periode willen wij meer aandacht voor jonge mensen (12-30 jaar) en 
nieuwe bijzondere (culturele) activiteiten met streektaal als inspiratiebron; 

− voor incidentele projecten blijven wij mogelijkheden bieden vanuit onze subsidieregeling. Wij willen hierbij inzetten 
op innovatieve projecten, waarbij nieuwe invalshoeken en/of methoden worden gebruikt. Ook hier ligt een focus 
op kinderen en jongeren.  

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− Het Drèents Liedtiesfestival heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld tot een muziekevenement van kwaliteit en 

formaat. Het festival weet de jongerendoelgroep goed te bereiken. Wij nemen het Drèents Liedtiesfestival op in 
onze vaste lijst met festivals. 

− In de samenwerking met de Nedersaksische overheden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-
relaties willen wij de komende periode uitvoering geven aan het convenant Nedersaksisch en ruimte bieden voor 
gezamenlijke projecten.  

about:blank
about:blank
about:blank
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De financiering van het project ‘Bevordering Drents en Duits in het basisonderwijs’ willen wij na een aanjaagperiode van 
zes jaar stopzetten. Met NHL Stenden zijn wij in gesprek over de borging van het project. Inmiddels is een aantal onder-
delen ingebed in het curriculum van de Pabo in Emmen.  

 

Middelen voor Streektaal 2021 2022 2023 2024 

Huus van de Taol 409.575 418.995 428.632 438.919 

Drèents Liedtiesfestival 40.000 40.000 40.000 40.000 

Gezamenlijke Nedersaksische projecten 30.000 30.000 30.000 30.000 

  479.575 488.995 498.632 508.919 

Bibliotheken 

Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat 
om lezen, leren en (be)leven. Daarnaast vervullen zij in toenemende mate ook een brede maatschappelijke rol waaron-
der activiteiten gericht op basisvaardigheden, laaggeletterdheid en mediawijsheid. Het achterliggende idee is dat ieder-
een mee kan doen, dat je mensen daarbij wilt ondersteunen en hen een plek wilt bieden waar zij elkaar kunnen ontmoe-
ten en samen bezig kunnen zijn. Vanuit dit perspectief is het belangrijk dat de bibliotheken de verbinding zoeken met 
het sociaal domein en het onderwijs. 

 Dit blijven wij doen: 
Wij voeren voor het functioneren van het bibliotheeknetwerk onze wettelijke taak uit. Deze bestaat uit het instand-
houden van de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) die fungeert onder de naam Biblionet Drenthe.  

Onze taken in Biblionet Drenthe bestaan uit: 
− logistiek en transport voor interbibliothecair leenverkeer binnen de provincie Drenthe en tussen provincies voor 

distributie aan bibliotheken; 
− coördinatie van het landelijke collectieplan. Doel is beschikbaarheid, kwaliteit en efficiëntie; 
− de voortzetting van de innovatie-agenda. Daarin ontwikkelen wij concepten die bijdragen aan de transitie van de 

bibliotheek als uitleeninstituut naar flexibele en op maat gemaakte functies. Samen met het netwerk Drentse  
bibliotheken, andere POI’s, en in overeenstemming met de Koninklijke Bibliotheek, geven wij invulling aan inno-
vatie ten behoeve van de lokale bibliotheken in Drenthe; 

− toegankelijkheid voor alle inwoners tot een bibliotheekvoorziening (binnen redelijke afstand), als gedeelde verant-
woordelijkheid met Rijk en gemeenten.  

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
Wij zoeken naar aansluiting bij de ambities in onze sociale agenda (functieverbreding van dorpshuizen, werken aan 
laaggeletterdheid, tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van gezondheid etc.) en de Drentse onderwijsagenda. 
Hierbij werken wij zoveel mogelijk samen met partners in het veld, zoals welzijnsorganisaties en woningcorporaties.  
Dit is mede ingegeven door de landelijke trend van minder uitleningen. Dit resulteert in een afname van het traditionele 
gebruik van de bibliotheek. Vooral in kleinere dorpen is de bibliotheek vaak een multifunctionele voorziening waar een 
breed scala aan sociale en culturele activiteiten kan plaatsvinden. Ons belangrijkste aandachtspunt is de dialoog met 
betrokkenen en gebruikers. Samen met hen gaan wij nadenken in welke richting wij de innovatie van lokale voorzie-
ningen kunnen stimuleren en hoe wij daarbij op een effectieve manier verbindingen kunnen leggen met cultuur, de  
sociale agenda, zorg en onderwijs.  

 

Middelen voor Bibliotheken 2021 2022 2023 2024 

Biblionet Drenthe 2.332.150 2.385.329 2.439.732 2.497.805 

Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheken 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

  3.532.150 3.585.329 3.639.732 3.697.805 

Archieven 

Het Drents Archief is in onze provincie de centrale bewaarplaats voor historische, openbare, provinciale archiefbe- 
scheiden. Hiermee heeft het de functie van bewaarplaats. Het doet tevens dienst als Regionaal Historisch Centrum 
(RHC) en brengt als zodanig op creatieve wijze de collecties en het historische verhaal van Drenthe onder de aandacht 
van een breed publiek. Dit gebeurt door middel van bijzondere (online) publieksactiviteiten en in samenwerking met 
steeds meer organisaties in Drenthe.  

 Dit blijven wij doen: 
Wij zetten de samenwerkingsrelatie met het RHC Drents Archief voort met de volgende activiteiten:  
− de uitvoering van het wettelijke beheer van de historische provinciearchieven. Hieronder valt dat wij de provinciale 

archiefstukken in goede, geordende en toegankelijke staat houden. Als provincie moeten wij alle stukken na  
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twintig jaar overbrengen naar een archiefbewaarplaats. Daarmee worden bijna alle stukken ook openbaar. De pro-
vinciale beheertaken worden uitbesteed aan het Drents Archief en zijn in een dienstverleningsovereenkomst nader 
omschreven. De provinciearchivaris houdt namens Gedeputeerde Staten toezicht op de uitvoering van die uitbe-
stede beheertaken; 

− behalve de wettelijke taken zien wij het ook als onze opgave om ervoor te zorgen dat de historische bronnen  
kunnen worden benut en dat ons erfgoed kan worden beleefd. Wij verlenen daarom het Drents Archief structureel 
jaarlijkse subsidie. Daarmee zorgen zij voor (digitale) toegankelijkheid van historische bronnen en culturele (educa-
tieve) activiteiten. In dat kader vragen wij het Drents Archief om bij te dragen aan doelstellingen op het snijvlak van 
cultuur en vrijetijdseconomie die betrekking hebben op de Drentse erfgoedlijnen; 

− het Drents Archief is (met het Geheugen van Drenthe en de Verhalenwerven) een verbindende factor in het histo-
rische en digitale erfgoedveld. Wij willen dat zij deze taak ook in de toekomst kunnen blijven uitvoeren. Een deel 
van de jaarlijkse subsidie is bestemd voor ondersteuning van nieuwe publieksactiviteiten die bijdragen aan het ver-
tellen van het historische Verhaal van Drenthe. 

 Hier geven wij nieuwe impulsen: 
− De wijziging van de Archiefwet zal door ons worden geïmplementeerd. Dit betekent onder andere dat wij provin-

ciale stukken al na tien jaar moeten overbrengen naar het Drents Archief, waar zij toegankelijk zullen zijn. Dit geldt 
ook voor digitaal gevormde archieven. Deze hebben wij nu nog niet bij het Drents Archief ondergebracht; de hui-
dige beheersopdracht aan het Drents Archief betreft alleen fysieke archieven. Al enkele jaren zijn wij samen met het 
Drents Archief en alle gemeenten in de provincie bezig om een vorm voor digitaal archiefbeheer (een ‘e-depot’) te 
zoeken. Deze beleidsperiode zal dit verder worden onderzocht, waarbij wij zullen zorgen voor een goede afstem-
ming tussen alle betrokkenen. 

− Het Drents Archief beheert het historisch archief van de Maatschappij van Weldadigheid, dat van grote betekenis is 
voor het uitdragen van het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid. Wij vragen het Drents Archief om dit verhaal 
en de overige historische verhalen van Drenthe te vertellen, waarbij de verschillende doelgroepen actief worden 
betrokken. Beleving is hierbij van groot belang. Een mooi voorbeeld hiervan is de Dag van de Drentse Geschiedenis, 
die het Drents Archief samen met Kunst en Cultuur Drenthe jaarlijks organiseert voor Drentse basisscholen. De  
middelen die het Rijk beschikbaar stelt om de regionale cultuurparticipatie extra te stimuleren zouden hiervoor  
geschikt kunnen zijn. 

 

Middelen voor Archieven 2021 2022 2023 2024 

Regionaal Historische Centra - Drents Archief 296.206  303.019  309.989  317.428  

DVO Drents Archief  158.122   162.075   166.289   170.612  

Projecten Drents Archief 49.100  49.100  49.100  49.100  

Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie 36.000  36.000  36.000  36.000  

Drentse Historische Vereniging 2.600  2.600  2.600  2.600  

Nieuwe Drentse Volksalmanak 6.000  6.000  6.000  6.000  

  548.028  558.794 569.978 581.740 

Noordelijke samenwerking 

In de vorige beleidsperiode hebben wij als experiment het noordelijke cultuurprogramma We the North opgestart, als 
initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Ons provin-
ciale financiële aandeel willen wij hiervoor behouden. Met onze partners willen afspraken maken over een passend in-
strumentarium, waarbij onze middelen beschikbaar komen voor noordelijke projecten die wij voor Drenthe van vol-
doende belang vinden. Onze focus ligt hier op talentonwikkeling en lobby.  

 

Middelen voor Noordelijke samenwerking 2021 2022 2023 2024 
 100.000 100.000 100.000 100.000 
 100.000 100.000 100.000 100.000 
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Monitoring en instrumentarium 
De provincie zet verschillende instrumenten in om haar beleid te realiseren. 

Cultuurmonitor Drenthe 

In 2016 is de Cultuurmonitor Drenthe ontwikkeld. Inmiddels zijn er twee edities verschenen (2017 en 2018). Samen met 
provinciaal gesubsidieerde instellingen is onderzocht hoe de waarde van cultuur in kaart kan worden gebracht. Aan de 
hand van jaarverslagen en gesprekken wordt in de Cultuurmonitor de artistieke, economische, maatschappelijke en 
ruimtelijke waarde van cultuur onderzocht. De monitor geeft ons inzicht in de effecten en ontwikkeling van het provin-
ciaal cultuurbeleid.  

Subsidieregelingen 

Naast subsidies voor de Drentse basisinfrastructuur (zie bijlage 1) zijn er subsidies die op projectbasis verstrekt kunnen 
worden aan initiatieven die in het veld ontstaan. Hiervoor worden verschillende subsidieregelingen opgesteld. Er  
kunnen aanvragen worden ingediend voor onder andere behoud en/of herbestemming karakteristiek bezit, talentont-
wikkeling, podiumkunsten, festivals, evenementen, beeldende kunst, film, participatie, verhaal van Drenthe, streektaal, 
projecten van musea van provinciaal belang, cultuurhistorie en archeologie. Deze subsidieregelingen worden gepu-
bliceerd met een jaarlijks subsidieplafond.  

Provinciale Adviescommissie Cultuur 

In de beleidsperiode 2020-2023 maken wij opnieuw gebruik van het instrument Adviescommissie. De Provinciale Advies-
commissie Cultuur wordt gevraagd te adviseren over subsidieaanvragen hoger dan € 20.000,-- die betrekking hebben 
op kunsten en talentontwikkeling en erfgoed, streektaal en musea. De Adviescommissie bestaat uit zeven leden uit ver-
schillende culturele sectoren. Zij brengen een onafhankelijk en deskundig advies uit aan Gedeputeerde Staten. Naast de 
advisering omtrent subsidieaanvragen kan de commissie gevraagd en ongevraagd over het cultuurbeleid van de pro-
vincie adviseren.  

Culturele Prijs 

Een keer in de twee jaar reikt de provincie Drenthe de Grote Culturele Prijs van Drenthe uit. De prijs gaat naar een  
persoon of instelling die al jarenlang bijzonder werk maakt. Het gaat om indrukwekkende prestaties op cultureel  
gebied. Al sinds 1955 is de Grote Culturele Prijs van Drenthe een belangrijke oeuvreprijs. De Adviescommissie Culturele 
Prijs heeft tot taak het college te adviseren over de toekenning van de Culturele Prijs van Drenthe. De commissie be-
staat uit een voorzitter en zeven deskundige leden, die elk voor een periode van zes jaar worden benoemd. Aan de prijs 
is een geldbedrag van € 10.000,-- verbonden.  

 

Middelen voor Monitoring en instrumentarium 2021 2022 2023 2024 

Cultuurmonitor 10.000  10.000  10.000  10.000  

Incidentele projecten  600.000   600.000   600.000   600.000  

Provinciale Adviescommissie Cultuur 25.000  25.000  25.000  25.000  

Culturele Prijs  27.000  27.000 

 
635.000  662.000 635.000 662.000 
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Financiën 
  2021  2022  2023  2024 

Samenwerking 100.000 100.000 100.000 100.000 

Samenwerking 100.000 100.000 100.000 100.000 

     

Algemene middelen voor Cultuureducatie, -participatie en 
Talentontwikkeling 2.503.047 2.622.327 2.562.280 2.684.255 

Cultuureducatie, Cultuurparticipatie en Talentontwikkeling 1.273.047 1.302.327 1.332.280 1.364.255 

Cultuureducatie 488.000 488.000 488.000 488.000 

Cultuurparticipatie 462.000 552.000 462.000 552.000 

Talentontwikkeling 280.000 280.000 280.000 280.000 

     

Musea 5.648.343 5.761.579 5.877.421 6.001.079 

Musea 5.648.343 5.761.579 5.877.421 6.001.079 

     

Kunsten 1.691.000 1.691.000 1.691.000 1.691.000 

Podiumkunsten  630.000 630.000 630.000 630.000 

Evenementen 238.000 238.000 238.000 238.000 

Festivals 648.000 648.000 648.000 648.000 

Beeldende kunst 175.000 175.000 175.000 175.000 

     

Erfgoed 3.479.750 3.496.988 3.514.621 3.533.445 

Cultuurhistorie 125.000 125.000 125.000 125.000 

Monumentenzorg 2.040.480 2.048.298 2.056.294 2.064.831 

Archeologie 274.695 274.695 274.695 274.695 

Koloniën van Weldadigheid 350.000 350.000 350.000 350.000 

Geopark 200.000 200.000 200.000 200.000 

Terug in Drenthe 10.000 10.000 10.000 10.000 

Streektaal 479.575 488.995 498.632 508.919 

     

Bibliotheken 3.532.150 3.585.329 3.639.732 3.697.805 

Bibliotheken 3.532.150 3.585.329 3.639.732 3.697.805 

     

Archieven 548.028 558.794 569.978 581.740 

Archieven 548.028 558.794 569.978 581.740 

     

Monitoring en instrumentarium 635.000 662.000 635.000 662.000 

Cultuurmonitor 10.000 10.000 10.000 10.000 

Incidentele projecten 600.000 600.000 600.000 600.000 

Provinciale Adviescommissie 25.000 25.000 25.000 25.000 

Culturele Prijs  27.000  27.000 

     

Eindtotaal 18.137.318 18.478.017 18.590.032 18.951.324 
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Bijlage: subsidies in de periode 2021 - 2024  
De volgende instellingen ontvangen structureel subsidie van de Provincie Drenthe. 

K&C Drenthe 
Stichting Kunst & Cultuur (K&C) maakt zich sterk voor goed cultuuronderwijs op de scholen in Drenthe en voor maxi-
male cultuurparticipatie. Met hun projecten en evenementen stimuleert de stichting zoveel mogelijk mensen om deel 
te nemen aan - of kennis te maken met - kunst, cultuur en erfgoed. Talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering 
zijn daarbij speerpunten in de amateurkunsten, de professionele kunsten en in het onderwijs. Voor deze verschillende 
taken ontvangt K&C Drenthe een geïndexeerde subsidie van € 1.273.047,-- per jaar (indexjaar 2021).  

Biblionet Drenthe 

Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor de wettelijke bibliotheektaken van de twaalf 
basisbibliotheken in Drenthe en fungeert als backoffice voor de bibliotheken in negen gemeenten. Als innovatieve orga-
nisatiespecialist en regionale schakel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van het bibliotheek-
werk in Drenthe. Voor deze taak ontvangt Biblionet een geïndexeerde subsidie van € 2.332.150,- per jaar (indexjaar 
2021). 

Huus van de Taol 
Het Huus van de Taol is de streektaalorganisatie die het praten, verstaan, schrijven, lezen en zingen van de Drentse taal 
op een eigentijdse manier wil stimuleren. Dit doet het Huus van de Taol door diverse activiteiten te organiseren voor 
verschillende doelgroepen. Het Huus van de Taol richt zich hierbij op taalpromotie, het uitgeven van boeken en tijd-
schriften, muziek, onderwijs en taalwetenschap. Voor het stimuleren, uitdragen en beschermen van de Drentse taal 
ontvangt het Huus van de Taol een geïndexeerde subsidie van € 409.575,-- per jaar (indexjaar 2021). 

Stichting Monumentenwacht Drenthe 
Monumentenwacht Drenthe helpt monumentenbezitters bij het periodieke onderhoud van hun pand. De monumen-
tenwachters doen onderhoudsinspecties, geven praktische tips en voeren klein (nood)herstel uit. Dat doen zij volgens 
de principes van de restauratieladder. Zo helpt de Monumentenwacht om alle prachtige monumenten die Drenthe rijk 
is, te bewaren. Ook helpt de Monumentenwacht de provincie bij de totstandkoming van de Monumentenmonitor. Voor 
deze taken ontvangt de Monumentenwacht een geïndexeerde subsidie van € 322.086,-- per jaar (indexjaar 2021). 

Drents Museum 
Het Drents Museum is een internationaal toonaangevend museum dat zich specialiseert in archeologie, kunst uit de 
periode 1885-1935 en hedendaags realisme. Daarnaast organiseert het museum elk jaar grote, spraakmakende publieks-
tentoonstellingen. In de komende jaren moet het Museum voor bezoekers aan onze provincie nog meer de poort  
worden om Drenthe te ontdekken. Het Drents Museum ontvangt voor haar activiteiten een geïndexeerde subsidie van 
€ 4.923.343,-- per jaar (indexjaar 2021). 

Regionaal Historisch Centrum (Drents Archief) 
De taken van het Drents Archief bestaan enerzijds uit het beheren van het Geheugen van Drenthe in de vorm van infor-
matiebeheer en anderzijds uit het vertellen van het Verhaal van Drenthe. Het Drents Archief brengt erfgoed dichterbij 
mensen, laat zij met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt zij bewust van de eigen sporen in het verleden. 
Voor deze taken ontvangt het Drents Archief een geïndexeerde subsidie van € 345.306,-- per jaar (indexjaar 2021). 

Stichting Steunpunt Erfgoed Drenthe 
Het Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt door middel van advies, kennis en netwerk bij wettelijke taken op het  
gebied van erfgoed, monumenten, cultuurlandschap en archeologie. Het Steunpunt Erfgoed Drenthe heeft al op di-
verse locaties bijgedragen aan de verankering van erfgoed in hedendaagse opgaven en blijft dit ook de komende pe-
riode doen. Voor deze taak ontvangt het Steunpunt Erfgoed Drenthe een subsidie van € 120.000,-- per jaar.  

Kenniscentrum Herbestemming Noord (Stichting DBF) 
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord heeft duurzame herbestemming van monumentale panden als doel. Hierbij 
streeft het Kenniscentrum naar een zo kort mogelijke procedure met beperkte kosten en maximale gebruikmaking van 
subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Het kenniscentrum fungeert als spin in het web tussen eigenaren van 
panden, mensen op zoek naar een pand, overheden en andere belanghebbenden. Voor de functie van Kenniscentrum 
Herbstemming Noord ontvangt stichting DBF een subsidie van € 25.000,-- per jaar.  

Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe 
Het Erfgoed Arsenaal Drenthe zet zich in voor het behoud en hergebruik van historische en oude bouwmaterialen. Het 
Erfgoed Arsenaal Drenthe beheert het depot waar deze materialen opgeslagen worden, geeft voorlichting en onder-
houdt een netwerk van leveranciers en gebruikers van historische en oude bouwmaterialen. Voor deze taak ontvangt 
het Erfgoed Arsenaal een subsidie van € 120.000,- per jaar.  
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De volgende instellingen en projecten ontvangen in de periode 2021-2024 een jaarlijkse subsidie. 
 

Op het gebied van talentontwikkeling, cultuurparticipatie en -educatie: 

Stichting Compenta 
Stichting Compenta is penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Drenthe. Binnen 
Compenta werken vier kunstinstellingen samen: K&C, ICO, De Kunstbeweging en Scala. CMK biedt scholen geld voor 
cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. De provincie Drenthe stelt hier jaarlijks €390.000,- euro voor 
beschikbaar. 

Oktobermaand kindermaand 
Oktobermaand kindermaand is een project van stichting Kunst en Cultuur Drenthe. De gehele maand oktober kunnen 
kinderen en hun begeleiders gratis of tegen een zeer geringe vergoeding deelnemen aan allerlei culturele activiteiten. 
Voor dit project ontvangt Kunst en Cultuur Drenthe jaarlijks een subsidie van € 45.000,--. 

Gekleurd Grijs 
Gekleurd Grijs is een project van stichting Kunst en Cultuur Drenthe. In heel Drenthe worden elk jaar in april voorstel-
lingen, rondleidingen, tentoonstellingen en workshops georganiseerd, speciaal voor senioren. Zij kunnen kennis maken 
met allerlei vormen van kunst en cultuur, hun eigen talenten (her)ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en bovenal 
plezier maken. De nadruk ligt op activering en participatie. Stichting Kunst en Cultuur Drenthe ontvangt voor dit project 
een subsidie van € 40.000,-- per jaar.  

Drentse Uitmaand 
In de maand september start in Drenthe het nieuwe culturele seizoen. Voor Drentse culturele organisaties is september 
de maand om zich te presenteren aan een breed publiek. Theaters, verenigingen, musea en kunstenaars presenteren 
zich tijdens de 'Drentse Uitmaand' in september met muziek, dans, theater, workshops en demonstraties tijdens ver-
schillende evenementen. Doel is inwoners van de twaalf gemeenten op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken 
met het kunst- en cultuuraanbod in hun eigen omgeving. Voor het organiseren van de Drentse Uitmaand ontvangt 
Stichting Kunst en Cultuur Drenthe een subsidie van € 27.000,-- per jaar.  

Culturele Mobiliteit 
Met het project Culturele Mobiliteit helpt Kunst en Cultuur Drenthe leerkrachten met het organiseren van het vervoer 
naar één van de grote musea of erfgoedinstellingen in Groningen of Drenthe. De leerlingen volgen in de gekozen in-
stelling een uitdagend programma, waarin zij kennismaken met professionele kunsten of de historische verhalen van 
Groningen en Drenthe zonder dat hier hoge kosten aan verbonden zijn. Voor alle leerlingen biedt dit een waardevolle 
ervaring. Voor het project Culturele Mobiliteit ontvangt Stichting Kunst en Cultuur Drenthe een subsidie van € 98.000,-- 
per jaar.  

Stichting Poppunt Drenthe 
Het belang van popmuziek moet in de provincie Drenthe hoger op de (politieke) agenda. Dat vinden de organisaties die 
zich hebben verenigd in Poppunt Drenthe. De organisaties willen bouwen aan een provinciale infrastructuur voor ta-
lentontwikkeling en de zichtbaarheid van de Drentse popmuziek vergroten. Er komen projecten, nieuwe popproducties 
en er wordt gedacht aan de uitreiking van popprijzen en netwerkbijeenkomsten voor belangrijke spelers in het popveld. 
Poppunt Drenthe is een initiatief van Muziekcoöperatie Meppel, Het Podium Hoogeveen, podium Zuidhaege in Assen 
en K&C. De stichting Poppunt Drenthe ontvangt een subsidie van € 60.000,-- per jaar.  

Poplab Drenthe 
Poplab Drenthe is een creatieve broedplaats waar popmusici uit Drenthe kunnen experimenteren met andere kunst-
vormen. Drentse muzikanten worden uitgenodigd samen met andere cultuurmakers, zoals filmmakers, acteurs,  
dansers, hiphoppers, te werken aan bijzondere muzikale evenementen en cross-over producties. Voor dit project  
ontvangt Stichting Kunst en Cultuur Drenthe een subsidie van € 40.000,-- per jaar.  

TT-festival 
Het TT-festival is een van de grootste festivals van Nederland, waarbij de binnenstad van Assen een week lang helemaal 
in het teken staat van motoren en muziek. Voor het programmeren van Drents talent op het festival ontvangt het fes-
tival een subsidie van € 20.000,-- per jaar. 

Hello Festival 
Hello Festival is een jaarlijks muziekfestival in Emmen. De programmering bevat vooral originele bands uit de jaren 70, 
80 en 90. Op de Nederpopstage spelen Nederlandse bands en op de futurestage spelen jonge Nederlandse artiesten. 
Voor het programmeren en stimuleren van Drents talent op het festival ontvangt het festival een subsidie van 
€ 20.000,-- per jaar.  
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Op het gebied van podiumkunsten: 

Noord Nederlands Orkest 
Het Noord Nederlands Orkest (NNO) noemt zicht het meest veelzijdige orkest van Nederland. De programmering is 
verrassend, eigenzinnig en breed. Het NNO laat graag ‘nieuwe oren’ kennismaken met symfonische muziek door het 
opzoeken van nieuw publiek op bijzondere locaties en door educatieve projecten met scholieren. Het NNO wil zo - als 
Nederlands oudste professionele symfonieorkest - een eeuwenoude traditie levend houden. Het NNO ontvangt de ko-
mende beleidsperiode een subsidie van € 50.000,-- per jaar. 

PeerGrouP 
PeerGrouP is het locatietheatergezelschap van Noord-Nederland. Thema’s van het platteland en samenwerking met 
bewoners vormen een rode draad in de projecten van PeerGrouP. Het gezelschap stapt vaak over de grenzen van het 
theater heen en maakt innovatieve en toonaangevende producties die landelijk worden erkend en gewaardeerd.  
PeerGrouP ontvangt de komende beleidsperiode een subsidie van € 175.000,-- per jaar.  

Het Houten Huis 
Het Houten Huis maakt beeldend muziektheater met humor en poëzie. Vanuit Groningen maakt Het Houten Huis voor-
stellingen die door het hele land én tot ver over de grens te zien zijn. Overdag speelt het Houten Huis voor, en ook in, 
schoolklassen, van kleuter tot puber. ’s Avonds en in het weekend voeren zij hun werk voor een volwassen publiek op. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe producties en uitvoeringen in Drenthe ontvangt Het Houten Huis een subsidie van 
€ 25.000,-- per jaar.  

Garage TDI 
Garage TDI, gevestigd in Assen, is een opleidings- en productiehuis voor jeugd-, jongerentheater en -dans in Drenthe, 
waar alle expertise op het gebied van theater voor deze doelgroep aanwezig is, met een voormalige garage als  
werkplek en theaterlocatie. TDI staat voor Theater- & DansIndustrie. Het is een plek waar geëxperimenteerd, ge- 
creëerd, ontwikkeld en getoond wordt. Voor haar activiteiten ontvangt Garage TDI een subsidie van € 160.000,-- per 
jaar.  

Loods 13 
Loods13 biedt jongeren een veelzijdig aanbod om – zonder drempels - deel te nemen aan theater in Emmen: theater-
lessen, talentontwikkeling, een tussenjaar voor jongeren met aandacht voor acteren, schrijven, regisseren en techniek, 
en tot slot participatieprojecten: theaterstukken krijgen een maatschappelijke component door bijzondere doel- 
groepen hun eigen verhaal te laten vertellen. Acteurs, docenten en producenten bezoeken vanuit de wijde omtrek  
het aanbod van de theaterschool, Hiermee vervult Loods13 een belangrijke functie binnen de Noord-Nederlandse in-
frastructuur. Voor deze activiteiten ontvangt Loods 13 een subsidie van € 75.000,-- per jaar.  

Nederlandse Bach Academie 
De Nederlandse Bach Academie heeft bewezen dat zij klassieke muziek op bijzondere, soms theatrale wijze over weet 
te brengen aan een breder publiek, en toegankelijk weet te maken voor scholieren en jonge talenten. De NBA is een 
broedplaats die het muzikale ambacht vanuit de praktijk bijbrengt in masterclasses, workshops, repetities en interdisci-
plinaire concerten. Voor haar activiteiten in Drenthe ontvangt de Nederlandse Bach Academie een subsidie van 
€ 40.000,-- per jaar. 

 

Om een kwalitatief programma te kunnen bieden met ruimte voor Drents talent: 

Het Podium 
Het Podium is een cultureel centrum dat met name popconcerten biedt en daarnaast voorstellingen en trainingen op 
het gebied van theater en cabaret. Sinds 2019 mag Het Podium zich opnieuw kernpodium noemen. Het Fonds Podium-
kunsten heeft de zaal een C-status toegekend. Voor een kwalitatief hoogstaand programma met een provinciale uit-
straling krijgt Het Podium een subsidie van € 35.000,-- per jaar.  

Event Desk Meppel 
Event Desk Meppel is een aanspreekpunt voor evenementenorganisatoren. De stichting coördineert en voert de regie 
over de evenementenkalender, in samenspraak met de gemeente Meppel. Bij de organisatie en uitvoering van evene-
menten helpt de desk. Voor het samenstellen van een kwalitatief hoogstaand programma ontvangt Stichting Event 
Desk Meppel een subsidie van € 35.000,-- per jaar.  

Het Rensenpark 
Het Rensenpark in Emmen is een creatief park waar steeds meer te beleven is. Een verrassende ontmoetingsplaats voor 
initiatieven rond kunst, cultuur en innovatie. Voor het realiseren van een kwalitatief hoogstaande programmering krijgt 
het Rensenpark een subsidie van € 35.000,-- per jaar.  
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Op het gebied van beeldende kunst: 

Stichting Into Nature 
Into Nature is een tweejaarlijkse kunstexpeditie op bijzondere locaties in het Drentse landschap met werken van inter-
nationaal aansprekende kunstenaars. Het is de enige beeldende kunsttentoonstelling van deze omvang en kwaliteit in 
Noord-Nederland. De stichting Into Nature ontvangt een subsidie van € 250.000,-- per editie. Hiervoor geldt dat wij het 
besluit over subsidieverlening aan Into Nature laten afhangen van de evaluatie in 2020. 

 

Op het gebied van amateurkunst: 

Veenkoloniaal Symfonie Orkest 
Het VKSO is een 75-koppig symfonisch orkest dat enthousiast samenwerkt met theaters, culturele instellingen, stich-
tingen, de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, diverse gemeenten én Duitsland om gezamenlijk een groot geïn-
teresseerd publiek te bereiken met concerten waarin meerdere disciplines bij elkaar komen. Ook bijzonder is dat jonge 
talenten samen spelen met professionele musici en gepensioneerde professionele musici. Voor de concerten in Drenthe 
ontvangt het VKSO een subsidie van € 10.000,-- per jaar.  

Drents Jeugdorkest 
Het Drents Jeugdorkest bestaat al meer dan 30 jaar en het is nog steeds een jong en dynamisch orkest vol met enthou-
siaste amateurmuzikanten tussen de 14 en 30 jaar. Het Drents Jeugdorkest heeft zijn naam weten te vestigen en is zeer 
bekend in Drenthe, maar ook daarbuiten. Het orkest heeft meegewerkt aan talloze projecten, prijzen gewonnen op 
internationale concoursen en concerten gegeven in binnen- en buitenland. Het Drents Jeugdorkest ontvangt € 18.100,-- 
subsidie per jaar.  

Drents Senioren Orkest 

Het Drents Seniorenorkest is een orkest van en voor senioren. Het bestaat uit enthousiaste en getalenteerde senioren. 
In de concerten van het DSO is aandacht voor het Drentse karakter van het orkest, onder andere door presentatie in 
het Drents. Het DSO ontvangt een subsidie van € 3.000,-- per jaar.  

Viva la Musica 

Viva la Musica is een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugd van 4 tot en met 21 jaar.  Viva is dé koorschool van 
Zuidwest Drenthe, de Kop van Overijssel en omliggende gemeenten. Viva La Musica ontvangt een subsidie van  
€ 7.000,-- per jaar.  

Haydn Jeugdstrijkorkest 

Het Haydn Jeugdstrijkorkest is het enige strijkorkest in Noord-Nederland dat de ambitie heeft een hoog muzikaal  
niveau te bereiken, met als doel om jong strijktalent in de leeftijd van 9 tot 19 jaar op te sporen en te begeleiden.  
Spelers kunnen lid worden van het orkest na een auditie. Leden worden zo mogelijk tot het niveau van een muziekvak-
opleiding begeleidt. Het Haydn Jeugdstrijkorkest krijgt een subsidie van € 5.000,-- per jaar. 

Vocalin 
Stichting Vocalin Drenthe is in 2014 als een projectkoor begonnen. Het grote succes van de opvoering 'The Armed Man' 
leidde tot de oprichting van Stichting Vocalin Drenthe. De stichting heeft als doel om als projectkoor voor zangers uit 
heel Drenthe concerten te geven op meerdere locaties in de provincie, waarbij telkens nieuwe publieksgroepen worden 
opgezocht. Stichting Vocalin ontvangt een subsidie van € 4.400,-- per jaar.  

Drents Symfonieorkest 
Het Drents Symfonie Orkest startte in 1958 als kamerorkest. In de loop van de tijd is het orkest gegroeid tot een vol-
waardig symfonieorkest. Nu bestaat het uit een groep van ca. 50 enthousiaste amateurmuzikanten. Het repertoire  
wisselt van eigentijdse (Nederlandse) composities tot werken van grote componisten, opera, operette, musical en 
koorbegeleiding. Het Drents Symfonieorkest ontvangt een subsidie van € 2.500,-- per jaar.  

 

De volgende festivals krijgen in deze beleidsperiode subsidie: 

Bevrijdingsfestival Drenthe 
Tijdens het Bevrijdingsfestival vieren wij dat wij in Nederland in vrijheid kunnen leven. Met dank aan vele vrijwilligers 
onderscheidt het Bevrijdingsfestival Drenthe zich door een spannende balans van muziek en inhoud, van uitbundig  
vieren en tegelijkertijd bezinnen. Het festival vindt plaats aan de Baggelhuizerplas in Assen, met randprogramma op 
andere locaties in Assen. Het festival ontvangt een subsidie van € 40.000,-- per jaar.  

Puppet International 
Puppet International is het belangrijkste festival voor poppen- en objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Het 
festival biedt beeldend theater op ruim 25 locaties door heel Meppel. Het festival vindt iedere twee jaar plaats en biedt 
meer dan tweehonderd voorstellingen van tientallen (inter)nationale makers. Dit festival ontvangt per editie  
€ 50.000,--.  
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FestiValderAa 
FestiValderAa is een driedaags festival dat jaarlijks wordt georganiseerd in Schipborg. Ingebed in de natuurlijke om- 
geving van het stroomdallandschap Drentsche Aa tonen podiumkunstenaars hun werk op het sfeervol vormgegeven 
festivalterrein of op theaterlocaties in en rond het dorp. FestiValderAa heeft een stevige positie verworven in het Noor-
delijke culturele landschap; elk jaar komen circa 9000 bezoekers genieten van muziek, (straat)theater, dans, kunst, 
openluchtcolleges, de kinderweide en de natuurwandelingen. Dit festival ontvangt jaarlijks een subsidie van € 50.000,--. 

Art of wonder 
Art of wonder is een jeugdtheaterfestival voor alle leeftijden. Elk eerste weekend van juni zijn meer dan 20 verschil-
lende voorstellingen en acts te zien in de binnenstad van Assen. Toonaangevende gezelschappen uit heel Nederland 
spelen in de Gouverneurstuin, op bijzondere binnenlocaties en op straat. Art of Wonder ontvangt € 35.000,-- per jaar.  

Peter de Grote Festival 
Het Peter de Grote Festival is het grootste kamermuziekfestival van Noord-Nederland, met meer dan 50 concerten – 
deels met jonge talenten op weg naar het concertpodium – op bijzondere locaties in Groningen, Friesland en Drenthe. 
Naast concerten is er randprogramma met cultuurtoeristische arrangementen zoals museumbezoek en wandelingen. 
Het Peter de Grote festival ontvangt jaarlijks € 25.000,--.  

Festival Veenhuizen 
Festival Veenhuizen is een tweedaags festival met een programmering van een mix van klassieke muziek en andere  
muziekstijlen, geïnspireerd op de verhalen van Veenhuizen en de Maatschappij van Weldadigheid. De artistieke leiding 
van het festival is in handen van het populaire gezelschap Fuse en vindt plaats in en om bijzondere locaties in het gevan-
genisdorp Veenhuizen. Festival Veenhuizen ontvangt een subsidie van € 40.000,-- per jaar.  

Internationaal Filmfestival Assen/Vrouw&Film 
IFA is een jaarlijks filmfestival met een programma boordevol nationale en internationale filmhits, arthouse parels en 
voorpremières; films waarin vrouwen voor en achter de camera centraal staan. Het festival kent een groeiend aantal 
bezoekers, onder andere door het bereiken van meer jongeren. Het IFA ontvangt een subsidie van € 23.000,-- per jaar.  

Stadsfestival Hoogeveen 
Stadsfestival Hoogeveen is een lokaal, professioneel muziekfestival, geënt op het model van Stadsfestival Deventer. Op 
het festival wil men landelijk bekende acts combineren met lokaal talent. Het festival moet nadrukkelijk voor iedereen 
toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Voor het programmeren van Drents talent ontvangt het stadsfestival een subsidie van 
€ 35.000,-- per jaar.  

Uitmarkt Emmen 
De UITmarkt Emmen markeert de start van het culturele seizoen. De UITmarkt is een driedaags festival waarbij het pro-
gramma gericht is op jongeren, cultuurliefhebbers in het algemeen en een laagdrempelig programma voor een breed 
publiek dat kennis kan maken met het culturele veld van Emmen. Voor het programmeren van Drents talent en een aan-
trekkelijk jongerenprogramma ontvangt de UITmarkt Emmen een subsidie van € 35.000,-- per jaar. 

 

Op het gebied van streektaal: 

Drèents Liedtiesfestival 
Het Drèents Liedtiesfestival is een jaarlijkse zoektocht naar het beste nieuwe Drentstalige lied. Deze zoektocht beleeft 
zijn finale in een grote live-tv uitzending op TV Drenthe, waarbij de tien beste liedjes door een vakjury en het Drentse 
publiek beoordeeld worden. Voor het organiseren van het Drèents Liedtiesfestival ontvangt stichting REUR een sub-
sidie van € 40.000,-- per jaar. 

 

De volgende musea krijgen een jaarlijkse subsidie: 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
In het museum van Kamp Westerbork wordt over het leven in het kamp verteld. Originele filmbeelden uit 1944, een 
gedeeltelijk ingerichte barak, een uit de trein geworpen laatste afscheidsgroet, een grote maquette van het kamp, een 
tekening van spelende kinderen en vele andere objecten geven een beeld en een gevoel van deze historische plek. De 
meer dan honderdduizend namen van de slachtoffers worden in het museum continue geprojecteerd. Bovendien is er 
aandacht voor de tijd voor én na het doorgangskamp, zoals Woonoord Schattenberg. Het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 110.000,--. 

Hunebedcentrum 
Het Hunebedcentrum is gewijd aan de vroegste geschiedenis van Drenthe, de tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe 
vestigden. Deze boeren bouwden de hunebedden, waarvan er zich meer dan vijftig in Drenthe bevinden. Het grootste 
hunebed ligt vlak bij het Hunebedcentrum. Het museum en het bijbehorende oertijdpark bieden een schat aan infor-
matie en maken de prehistorie tastbaar. Het Hunebedcentrum ontvangt voor haar museale taak een subsidie van  
€ 110.000,-- per jaar.  
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Museum De Buitenplaats 
Museum De Buitenplaats is een museum voor figuratieve kunst van na 1945, gevestigd in Eelde. Het bestaat uit een mu-
seumpaviljoen, een museumtuin met oranjerie en museumcafé en het zeventiende-eeuwse Nijsinghhuis. Het museum 
biedt naast beeldende kunst ook een podium voor uitvoerende kunsten en literatuur. Museum De Buitenplaats ont-
vangt een subsidie van € 110.000,- per jaar.  

Museum De Proefkolonie 
Het belevingsmuseum De Proefkolonie brengt haar bezoekers zo’n 200 jaar terug in de tijd en vertelt het verhaal van de 
Maatschappij van Weldadigheid en de vrije koloniën, de bakermat van de huidige verzorgingsstaat. Museum De Proef-
kolonie verbindt het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid op een attractieve manier met het omringende cultuur-
landschap. De Proefkolonie ontvangt een subsidie van € 110.000,-- per jaar.  

Nationaal Gevangenis Museum Veenhuizen 
Het Nationaal Gevangenismuseum is gevestigd in een voormalig werkgesticht in Veenhuizen. Het museum informeert 
de bezoekers op interactieve wijze over de omgang met misdaad en straf in Nederland vanaf 1600 tot vandaag de dag. 
Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Veenhuizen als een van de koloniën van weldadigheid en als ge-
vangenisdorp. Het gevangenismuseum ontvangt een subsidie van € 110.000,-- per jaar.  

Platform Drentse Musea 
De stichting Platform Drentse Musea is in 2009 opgericht door de Federatie van Drentse musea en Oudheidskamers. 
Het Platform zorgt voor kennisdeling tussen musea, meer samenwerking en de promotie van musea in Drenthe. Het 
Platform onderhoudt ook de website www.drentsemusea.nl. Voor de ondersteuning van de Drentse musea ontvangt 
het Platform een subsidie van € 100.000,-- per jaar. 

 

Op het gebied van erfgoed ontvangen de volgende instellingen een jaarlijkse subsidie: 

Geopark De Hondsrug 
Geologisch, archeologisch en cultuurhistorisch is het Hondsruggebied uniek op de wereld. UNESCO bekrachtigde dat in 
2015 met de toekenning van de status UNESCO Global Geopark en in 2018 met de verlenging daarvan. Aanleiding daar-
voor zijn drie kernwaarden: de door ijs gevormde ruggen en dalen, de schatten van onze voorouders en het door men-
senhanden gemaakte cultuurlandschap. Voor de regie op de uitvoering van het Masterplan Hondsruggebied ontvangt 
de stichting Geopark De Hondsrug een subsidie van € 200.000,- per jaar.  

Bond Heemschut 
Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cul-
tuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monu-
menten en cultuurlandschappen in Nederland. De Drentse afdeling van de Bond Heemschut ontvangt een jaarlijkse sub-
sidie van € 2.600,--.  

Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak 
De Nieuwe Drentse Volksalmanak (NDVA) verschijnt sinds 1883 en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot hét podium 
voor amateurs en professionals om de resultaten van hun onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan een 
breed publiek te presenteren. De almanak verschijnt ieder jaar en bevat artikelen op het gebied van geschiedenis en 
archeologie. De stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 6.000,--.  

Molenstichting Drenthe 
De Molenstichting Drenthe is opgericht in 1974 met het doel: “het bevorderen en het verzekeren van de instand- 
houding van molens in de provincie Drenthe”. De Drentse Molenstichting ondersteunt op verschillende wijze de molen-
eigenaars en molenaars in Drenthe. Dat doet zij onder andere met het verstrekken van een draaipremie. Een stimule-
ringsbijdrage om de molen zoveel mogelijk te laten draaien. De stichting ontvangt een subsidie van € 19.200,-- per jaar.   

Drents Historische Vereniging 
De Drentse Historische Vereniging (DHV) is bedoeld voor mensen die zich betrokken voelen bij de Drentse geschiedenis 
en genealogie. De DHV wil de kennis daarover verspreiden en ook de bestudering ervan bevorderen. Voor haar verschil-
lende werkzaamheden ontvangt de Drents Historische Vereniging een subsidie van € 2.600,-- per jaar.  

Stichting Drents Agrarisch Erfgoed  
De stichting Drents Agrarisch Erfgoed (DAE) heeft als doel het bevorderen en het behouden van de cultuurhistorische 
en natuurwetenschappelijke betekenis van het Drentse landschap en het daarmee onlosmakelijk verbonden agrarisch 
erfgoed. DAE wil een loketfunctie vervullen voor vragen van de burgers over hun erfgoed. Verder geeft DAE voorlich-
ting door middel van bijeenkomsten en publicaties. Hiervoor ontvangt de stichting een subsidie van €2.600,-- per jaar.  

Stichting Oude Drentse Kerken 
Stichting Oude Drentse Kerken (SODK) zet zich in voor het behoud van de waardevolle boegbeelden van de Drentse 
cultuurgeschiedenis. De stichting is in 2003 opgericht op initiatief van Stichting Het Drentse Landschap. Zij valt dan ook 
onder verantwoordelijkheid van deze stichting. Inhoudelijk en qua proces wordt zij geholpen door de Stichting Oude 
Groninger Kerken. Deze stichting ontvangt een subsidie van € 2.600,-- per jaar.  
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Stichting Drents Monument 
De stichting Drents Monument streeft het herstel en behoud van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken – Drents 
Erfgoed – na. Als onafhankelijke rechtspersoon kan de stichting optreden als onderzoeker, projectbegeleider, subsidie-
aanvrager, zelfs als tijdelijke eigenaar. De stichting opereert zeer laagdrempelig en met een uiterst bescheiden budget, 
doordat zij uitsluitend met vrijwilligers werkt. Deze stichting ontvangt een subsidie van € 10.000,-- per jaar.  

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Op het terrein van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bevindt zich het Nationaal Monument Westerbork. Dit is 
een oorlogsmonument op de plaats waar de spooraansluiting vanuit Hooghalen in het Kamp Westerbork eindigde en 
vanwaar de treinen naar de vernietigingskampen vertrokken. Voor het onderhoud aan dit monument ontvangt  
Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork een jaarlijkse subsidie van € 17.426,--. 

 

Op het gebied van archeologie ontvangt de volgende instelling een jaarlijkse subsidie:  

Hunebedcentrum  
Het Hunebedcentrum heeft naast haar museumfunctie in toenemende mate aandacht voor de ontwikkeling tot kennis-
centrum op het gebied van de Drentse prehistorie. Zij doen dit met andere partners uit het erfgoedveld. Om deze ont-
wikkeling te stimuleren ontvangt het Hunebedcentrum een subsidie van € 25.000,-- per jaar. 
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