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Cultuurtoerisme in Drenthe I



aan provinciale staten van Drenthe 804-1

Inleiding

Bij brief van 13 maart 2000, kenmerk 10/4/2000002552, hebben wij de Statencommissie
Bestuur, Financiën en Economie geïnformeerd over de voortgang van cultuurtoerisme. Daarin hebben
wij aangegeven dat wij het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) hebben gevraagd met
voorstellen te komen voor het vermarkten, arrangementen, evenementen en promotie op het gebied
van cultuurtoerisme in Drenthe, toegespitst op het thema Hunebedden.
Daartoe heeft het NNBT, in samenwerking met het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum (NHI),
het bijgevoegde projectvoorstel Cultuurtoerisme in Drenthe I ontwikkeld. Bij de projectopzet is gebruik
gemaakt van het onderzoek naar cultuurtoerisme, dat in 1999 door het Adviesbureau Vandertuuk met
begeleiding van de toenmalige Stuurgroep Cultuurtoerisme is ontwikkeld.
Dit voorliggende deelproject is met name bedoeld om de thema’s Archeologie en Veen/Van Gogh in
2001 en 2002 in de markt te zetten.
Na een positieve evaluatie van het deelproject wordt voor de overige thema’s van cultuurtoerisme, te
weten Drentse dorpen/boerderijen en Veenhuizen/Maatschappij van Weldadigheid, een tweede fase
van het project Cultuurtoerisme in Drenthe ingediend.
Na afloop van de tweede fase van het project moet cultuurtoerisme in Drenthe een product zijn dat op
eigen benen kan staan en zonder overheidssubsidie een vervolg krijgt.
De totaalkosten van het deelproject worden op ƒ 1.085.700,-- begroot.

Wij willen bevorderen dat de benodigde (co)financiering van het project beschikbaar komt door de
Kompas-subsidieaanvraag met een positief advies (conform Kompas-beslisoverzicht) door te gelei-
den.

Advies

1. Kennisnemen van de voortgang bij de ontwikkeling van cultuurtoerisme en met name het
door het NNBT vervaardigde projectplan Cultuurtoerisme in Drenthe I.

2. Voor de realisering van het laatstgenoemde project een provinciale bijdrage van
ƒ 350.000,-- ten laste van het Fonds flexibel beleid beschikbaar stellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Het doel van het project is het versterken van de concurrentiepositie van Drenthe op de toeristisch-
recreatieve markt door het structureren, profileren en positioneren van cultuurtoerisme.

Argumenten

1. Het projectplan geeft een uitwerking aan het door ons geformuleerde beleid om cultuurtoerisme te
bevorderen

Uitvoering wordt gegeven aan de beleidsvoornemens inzake de voortgang van cultuurtoerisme, zoals
deze in de brief van 13 maart 2000 aan de statencommissie zijn verwoord.

2. Door cultuurtoerisme in Drenthe te bevorderen kan door de concurrentiepositie van bedrijven in de
toeristisch-recreatieve sector, werkgelegenheid gecreëerd worden of behouden blijven

Door middel van het project wordt een verhoging van de bestedingen van cultuurtoerisme met 5% per
jaar verwacht. Dit impliceert een stijging van het aantal verblijfs- en dagrecreanten en een groei van
de werkgelegenheid in deze sector.
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3. Het bezoek aan culturele voorzieningen/evenementen kan door het vermarkten en de promotie van
cultuurtoerisme verhoogd worden

Door de koppeling van de cultuurtoeristische thema’s aan zogenaamde themacentra (culturele voor-
zieningen als musea, monumenten en andere bestaande culturele voorzieningen) zal het project te-
vens tot een vergroting van de bezoekersaantallen leiden.

4. Het in de markt zetten van cultuurtoerisme is zonder provinciale steun niet mogelijk
De uitvoering van het projectplan voor het in de markt zetten van cultuurtoerisme is afhankelijk van
diverse geldstromen. De totaalkosten worden geraamd op ƒ 1.085.700,--, waarvoor het onderstaande
dekkingsplan is opgesteld.

Economische Zaken/KOMPAS ƒ 542.850,--
Provincie Drenthe - 350.000,--
Gemeenten - 65.142,--
NNBT - 54.285,--
Bedrijfsleven -          73.423,--
Totaal ƒ     1.085.700,--

Bij de verdeling van de bijdragen over de verschillende bronnen is zoveel mogelijk evenwichtigheid en
redelijkheid betracht en rekening gehouden met de voor de diverse bronnen geldende criteria en eisen
ten aanzien van cofinanciering voorzover bekend.

Uitvoering

Tijdsplanning
September 2000 tot en met eind 2001.

Financiën
Totale kosten ƒ 1.085.700,--
Externe kosten ƒ 735.700,--
Kosten voor de provincie ƒ 350.000,--
Uit het budget: Fonds flexibel beleid

Monitoring en evaluatie
De provincie begeleidt de uitvoering via een begeleidingscommissie. Na twee jaar wordt het project
geëvalueerd.

Extern betrokkenen
NNBT, NHI, Recreatieschap Drenthe, Stichting "Het Drents Landschap", Drents museum,
Instituut Kunst en Cultuur Drenthe, de VVV’s, gemeentebesturen en bedrijfsleven.

Communicatie
Het persbericht is gemaakt met een verwijzing dat er nog een besluit genomen moet worden in SNN-
verband over een Kompas-bijdrage.

Bijlagen   

1. Projectvoorstel cultuurtoerisme I. (niet digitaal beschikbaar)
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Ter inzage in de leeskamer

1. Aanvraagformulier Kompas-programma
2. GS-brief d.d. 13 maart 2000 inzake voortgang cultuurtoerisme.

Assen, 4 oktober 2000
Kenmerk: 39/6.3/2000008701

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier

ga.coll.
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 oktober 2000, kenmerk
39/6.3/2000008701;

gelet op het belang van de ontwikkeling van cultuurtoerisme in Drenthe voor de verbetering van de
recreatief-toeristische infrastructuur en kwaliteitsverbetering van de toeristische sector;

mede gelet op de doelstellingen van het Cultureel Kompas voor het Noorden;

BESLUITEN:

steun te verlenen aan de ontwikkeling van cultuurtoerisme als omschreven in het door het
Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme vervaardigde projectplan Cultuurtoerisme in Drenthe, fase 1,
door het beschikbaar stellen van een provinciale bijdrage van maximaal ƒ 350.000,-- ten laste van het
Fonds flexibel beleid.

Assen, 8 november 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

ga/coll.


