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Onderwerp: Voortgang cultuurtoerisme

Geachte commissieleden,

Op 13 maart 2000 hebben wij de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie bij brief geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden met
betrekking tot cultuurtoerisme in Drenthe.
Wij hebben daarin verwoord dat de volgende vier thema’s tot centrale dragers van het
cultuurtoerisme in Drenthe kunnen worden ontwikkeld:
- In het spoor van de hunebedbouwers Nationaal Hunebedden Informatiecentrum

(NHI) Borger
- De Drentse dorpen/Orvelte
- De Maatschappij van Weldadigheid/Frederiksoord en Veenhuizen
- Het Drentse veen/Van Gogh

Overeenkomstig voornoemde brief hebben wij het Noord-Nederlands Bureau voor
Toerisme (NNBT) gevraagd met voorstellen te komen voor de vermarkting, de
arrangementen, de evenementen en de promotie op het gebied van cultuurtoerisme in
Drenthe, in eerste instantie toegespitst op het thema Hunebedden.
Het NNBT heeft daartoe het projectplan Cultuurtoerisme in Drenthe, 1e fase
vervaardigd, waarin concrete voorstellen voor de uitwerking van de thema’s In het
spoor van de hunebedbouwers Nationaal Hunebedden Informatiecentrum Borger en
Het Drentse veen/Van Gogh zijn opgenomen. De andere thema’s van cultuurtoerisme
zullen na een positieve evaluatie in een volgende fase van het project worden
aangepakt.
Het projectplan heeft onze instemming. Gezien het belang dat wij hechten aan
cultuurtoerisme zullen wij het NNBT verzoeken de in het projectplan genoemde
begeleidingsgroep in overleg met ons samen te stellen.
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Voor de realisering van het voorliggende projectplan is in het kader van het
Kompas voor het Noorden een subsidie aangevraagd. Daarnaast doet het NNBT een
beroep op een financiële bijdrage van de provincie.
In statenstuk 804 adviseren wij u de benodigde provinciale bijdrage hiervoor
beschikbaar te stellen.

In onze voornoemde brief van 13 maart 2000 geven wij voorts aan ernaar te streven
dat per thema in het kader van cultuurtoerisme door de zogeheten thema-
coördinatoren een plan van aanpak wordt gemaakt.
Voor de thema’s De Drentse dorpen/Orvelte en Hunebedden waren reeds plannen
van aanpak opgesteld.
Met voortvarendheid wordt door de Stichting "Het Drentse Landschap" aan de
uitwerking van het projectplan Orvelte gewerkt door onder meer de ontwikkeling van
een multimediapresentatie in Orvelte.
Eveneens wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw
hunebedmuseum in Borger, waarvoor onlangs een provinciale subsidie is toegezegd
(zie statenstuk 771, 5 juli 2000).
Voor de thema’s Grenzeloos Veen/Van Gogh en De Maatschappij van
Weldadigheid/Frederiksoord en Veenhuizen worden momenteel door de betrokken
organisaties, in overleg met ons, nadere voorstellen voor een plan van aanpak
ontwikkeld.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de voortgang van de
ontwikkeling van cultuurtoerisme in Drenthe.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

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