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1. Opening

De VOORZITTER opent de vergadering.

2. Inleiding verzorgd door de heer E.
Peters, directeur van het
Noord-Nederlands
Bureau voor Toerisme, in verband met
agendapunt 9

De heer PETERS houdt een inleiding over
cultuurtoerisme.

3. Mededelingen

De VOORZITTER vestigt de aandacht op het
bezoek aan Essent-Milieu in Wijster op
30 oktober, de bijeenkomst op 9 november over
de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel en
de bijeenkomst op 16 november van het
Recreatieschap Drenthe.
De behandeling van agendapunt 10 inzake de
Hanzelijn/Zuiderzeelijn, geagendeerd op verzoek
van de GroenLinks-fractie wordt, aangezien de
heer Langenkamp heeft laten weten dat
binnenkort nieuwe cijfers beschikbaar komen, van
de agenda afgevoerd.

4. Verslag van de vergadering van
11 september 2000

Op bladzijde 13 worden in de tekst van de
inspreker, de heer Hoekstra, in de zin die begint
met "De wet schrijft voor" de woorden "dat een
milieueffectrapport wordt opgesteld als het gaat
om" vervangen door: "dat in dit geval GS moeten
beoordelen of een MER noodzakelijk is voor".

Het verslag wordt met inachtneming van het
voorgaande vastgesteld.

De VOORZITTER constateert nu dat het verslag
unaniem is vastgesteld, dat de uitlatingen die na
de voorgaande vergadering in de pers zijn gedaan
over de wijze waarop hij die vergadering heeft
geleid niet zijn gebaseerd op de feiten. Hij roept
de leden in het algemeen op, indien uitlatingen in
de pers onjuist blijken te zijn geweest, die ook in
de openbaarheid te herroepen en niet net te doen
alsof hun naam haas is.

5. Ingekomen stukken

5.1. Brief van gedeputeerde staten van
+4 oktober 2000, kenmerk
39/6.3/2000008701, inzake voortgang
cultuurtoerisme

Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. IPO-aangelegenheden

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen
over IPO-aangelegenheden wordt geen
gebruikgemaakt.

7. Rondvraag

De heer LANGENKAMP leest in het
bestuursprogramma, dat het college een meer
coördinerende en regisserende rol wil vervullen
rond de ruimtelijkeordeningsaspecten van de
inrichting van asielzoekerscentra. Hij vraagt of al
enige vooruitgang is bereikt. De rol van de
provincie wordt belangrijker als er meer kleinere
centra komen.

Mevrouw DE VRIES meldt dat in interprovinciaal
verband, met het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten wordt bekeken of de
provincie niet een meer bepalende rol moet
krijgen waar het permanente centra betreft. Dat is
ook afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.

De heer LANGENKAMP heeft in de pers gelezen
dat de gemeenten Borger-Odoorn en Midden-
Drenthe zich bij de ontwikkeling van toeristische
fietspaden in verband met de subsidiëring onder
grote tijdsdruk voelden staan, maar dat dit
achteraf niet nodig was. Hij kan zich voorstellen
dat niet alle gemeenten tot het laatste moment
moeten wachten, maar de gemeenten moeten ook
weten dat bij een goede motivatie enig uitstel
mogelijk is. Het mag niet voorkomen dat een
fietspad niet optimaal is door gebrek aan
communicatie bij de totstandkoming.

De heer SWIERSTRA onthoudt zich van een
oordeel over de communicatie tussen de
gemeenten en hun eigen recreatieschap. Wat de
provincie betreft, is het volgens hem volstrekt
helder waar de gemeenten zich aan te houden
hebben. Desnoods kan er een telefoontje naar het
provinciehuis of het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) aan worden gewaagd.
De termijnen worden strikt in acht genomen,
omdat de provincie anders in de problemen komt
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met haar subsidieafrekeningen met Den Haag of
Brussel. Laksheid van gemeenten moet niet
beloond worden. Bovendien worden dan andere
gemeenten benadeeld, omdat die langer moeten
wachten. In heel bijzondere omstandigheden zijn
er mogelijkheden tot uitstel.

De heer LANGENKAMP meent dat het probleem
juist is geweest, dat men bij het SNN niet de
informatie heeft gekregen die ertoe had kunnen
leiden, dat men wat meer tijd kreeg voor de
afronding van procedures.

De heer SWIERSTRA heeft bij de honderden
subsidieaanvragen bij het SNN geen enkele
aanwijzing dat het SNN niet efficiënt zou werken.
Er mag in elk geval geen geld ongebruikt op de
plank blijven liggen doordat er nog een claim op is
van een gemeente die misschien een project
heeft. Indien dat echt noodzakelijk is, kan overleg
met alle gemeenten plaatsvinden over
verschuivingen in de prioriteringen. Zo'n overleg
vindt minstens een keer per jaar plaats.

De heer ENGELS releveert dat over het
stedenbouwkundig plan voor het transferium
Hoogkerk een folder van de gemeente Groningen
voor de inspraak is uitgebracht. Het plan blijkt
gemaakt te zijn door een plangroep waarin de
provincie Drenthe direct vertegenwoordigd is
geweest. Voorts staat erin dat het plan niet in
overeenstemming is met het Provinciaal
omgevingsplan (POP). Hij vraagt hoe de provincie
precies bij de plangroep betrokken was,
procedureel en juridisch. Heeft de provincie zich in
feite gecommitteerd aan het plan? Wordt een
discussie met de staten over een eventuele
wijziging van het POP zo geen wassen neus?

Mevrouw DE VRIES antwoordt dat er een heel
beperkte ambtelijke betrokkenheid van de
provincie is geweest. Zij verzekert dat bij
strijdigheid met het POP de staten eerst worden
geraadpleegd als gedeputeerde staten (GS) al
menen dat het een goed plan is. De provincie
heeft zich niet gecommitteerd, want er is nog nooit
bestuurlijk overleg geweest.

De heer ENGELS heeft de indruk dat de
ambtelijke betrokkenheid van de provincie ruimer
is geweest dan informatief overleg tussen
ambtenaren van beide provincies. Er was een
ambtelijke vertegenwoordiger in de plangroep.
Ambtenaren zitten daar niet zo, maar
geautoriseerd door het college.

Mevrouw DE VRIES ontkent dat er in de plan-
groep ambtelijk meegewerkt is onder bestuur-lijke
verantwoordelijkheid van het college. Het was
altijd de bedoeling dat het transferium aan de
Groningse kant van de grens zou komen. Als er
goede argumenten zijn om het nu op Drents
grondgebied te doen, zullen eerst de staten
geconsulteerd worden.

De heer SWIERSTRA vindt het niet meer dan
logisch, dat na het initiatief van de gemeente
Groningen, een ambtenaar opdracht heeft
gekregen mee te luisteren in de plangroep en te
zorgen dat daar tijdig informatie vanuit Drenthe is.
Dat betekent niet dat er ook maar enige Drentse
bestuurlijke verantwoordelijkheid is voor het
uiteindelijke plan. Die is er ook niet voor wat de
gemeente Groningen vervolgens in folders schrijft.

De heer ENGELS vindt in de folder toch twee
opmerkingen die strijdig zijn met wat hij in Drenthe
altijd heeft gehoord. Hij vraagt of het daarom niet
verstandig is het dossier over het transferium snel
te behandelen.

De VOORZITTER lijkt het het beste, dat D66 dan
zelf het initiatief neemt om dat dossier op te
vragen. Zo nodig kan het dan verzoeken om het
op de agenda van de commissie te zetten, als het
onderwerp tenminste tot de competenties van de
commissie behoort.

De heer ENGELS stelt voor om het onderwerp op
de agenda te zetten. Dat moet toch een keer
gebeuren. Hij zou er alleen niet langer mee willen
wachten, maar hij is niet van zins zelf een nota of
zoiets te schrijven.

De VOORZITTER verzoekt D66 eerst zelf het
dossier in te zien en dan te beoordelen of het op
de agenda zou moeten komen. Dan is hij bereid
om te kijken of dat ook kan.

De heer ENGELS voelt niets voor zo'n zijns
inziens onzinnig voorstel.
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8. Statenstuk 800, Najaarsnota 2000,
Beleidsnota 2001 en Begroting 2001

De heer WENDT vindt het leuk als de
Zuiderzeespoorlijn als magneetzweefbaan kan
worden aangelegd, maar dat moet wel betaalbaar
zijn. De cijfers voor in het Zuiden aan te leggen
lijnen zijn ook al fors hoger geworden. Bovendien
is het de vraag wat de aanleg van de lijn betekent
voor het vliegveld Eelde.
Het is goed dat voortvarend wordt gewerkt aan
stedelijke vernieuwing. Helaas komen de politieke
activiteiten bij de burgers nogal bureau-
cratisch over.

De heer JONKER informeert of er signalen zijn,
dat de onderhandelingen met ARRIVA voor een
meerjarig contract tot 2004 niet goed verlopen,
zodat al in 2001 tot openbare aanbesteding van
het openbaar vervoer moet worden overgegaan.
Hij steunt het streven om Emmen op te nemen in
het kernnet van de Nederlandse Spoorwegen. Hij
onderstreept de passage over de modal- shift.
Drenthe is een fietsprovincie bij uitstek, maar in
het verkeer is de fiets nog vaak een
ondergeschoven kindje. Op rotondes heeft de
fietser de ene keer wel voorrang en de andere
keer niet. De situatie in het Noorden van het land
wijkt af en dat is gevaarlijk. De ENFB adviseert
binnen de bebouwde kom voorrang voor fietsers
en buiten de bebouwde kom niet. Hij raadt GS
aan met dit advies samen met de gemeenten aan
het werk te gaan. De kwestie moet worden
geregeld in de fietsnota of tegelijk met de
fietsnota. Zijn fractie overweegt een eventuele
indiening van een motie hierover.
Hij vraagt of er al aanwijzingen zijn dat het POP
gewijzigd dient te worden. Hij vindt het te vroeg
om al in 2001 te wijzigen, al kunnen daar best
argumenten voor zijn. Hij acht een monitoring van
alleen de woningvoorraad te mager. De
maatschappelijke gevolgen van het POP moeten
evenzeer worden gepeild.

De heer KASPERS spreekt namens zijn fractie
waardering uit voor de beleidsnota. Hij ziet
mobiliteit als een afgeleide van economische en
andere ontwikkelingen. In het POP zijn daarvoor
economische kerngebieden vastgesteld, waardoor
verkeer en vervoer en wonen in bepaalde
gebieden geconcentreerd kunnen worden.
Drenthe is echter geen eiland. Zijn fractie heeft al
vaker het vertrouwen uitgesproken, dat er een
goed openbaar basispersonenvervoer zal
ontstaan.

De heer TUPARIA vraagt of de heer Kaspers niet
bang is, dat de onderhandelingen met ARRIVA
niet goed zullen gaan.

De heer KASPERS kan niet in het koffiedik kijken,
maar hij schat de kennis en capaciteiten van de
gedeputeerde hoog in.
Bij een werkbezoek aan ARRIVA heeft hij van
chauffeurs gehoord dat er een zekere wildgroei
van verkeersdrempels is. Daaraan moet aandacht
worden besteed in overleg met de gemeenten. In
een vorige vergadering is al ruimschoots
gesproken over het veilig en doelmatig afhandelen
van vervoersproblemen.
Hij vraagt wat hij moet denken van de uitspraak
van de minister van verkeer en waterstaat, dat
Drenthe zeker niet in aanmerking komt voor
lightrail-projecten.

De heer LANGENKAMP merkt op dat dergelijke
vragen al eerder zijn gesteld door het CDA of
GroenLinks.

De heer KASPERS heeft dat gezien in het
verslag, maar het staat hem vrij vragen te
herhalen.
Als er een hogesnelheidslijn (HSL) van Amster-
dam via Groningen naar Hamburg komt, ontstaat
een band van ontwikkelingen door het land. Hij
zou het ideaal vinden als dat een brede band
werd. Zuidoost-Drenthe zou optimaal op het
hogesnelheidstracé aangetakt moeten worden,
dus niet door een omlegging via Emmen of zoiets.
Het beleid inzake verkeersveiligheid, zeker het
PPS-beleid (publiek private samenwerking),
spreekt hem aan. Hij hoopt alleen dat niet te ver
wordt doorgeschoten met het zoeken van blind
spots. Hij zou wel voelen voor een PPS-project
voor jonge automobilisten.
Het kanaal Almelo-Coevorden verdient naar zijn
oordeel een plaats in het Meerjarenprogramma
infrastructuur en transport (MIT), maar daar is het
helaas uit gehaald. Hij steunt het vasthouden door
het college aan de afspraken met het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat over de N37, zonder
dat dit de provincie extra geld mag kosten.

De heer TUPARIA vraagt of de heer Kaspers de
vraag van de PvdA-fractie aan de Commissaris
van de Koningin heeft meegekregen.
De heer KASPERS bevestigt dat, maar hij wilde er
in de commissie nog eens aandacht aan geven.
Hij mist in de beleidsnota een opmerking over de
elektronische snelweg, die wellicht kan helpen in
het terugdringen van de omvang van verkeer en
vervoer.



16 oktober 2000 5

De heer FONK houdt van bestuur op hoofdlijnen,
van duidelijkheid op twee A4'tjes. In Den Haag
loopt iemand te pronken met een nota die hij nog
niet heeft uitgebracht, hetgeen leidt tot veel
speculaties. Naar zijn mening heeft het lang
geduurd. Hij herinnert aan de explosie van
grondaankopen op de VINEX-locaties (Vierde
nota op de ruimtelijke ordening extra) na het
uitbrengen van de vierde nota. Hij vreest dat ook
nu de druk op de vrije ruimte zal toenemen, omdat
er legio claims zijn. Zo heeft de
Commissie-Leemhuis alleen al voor waterberging
en inundatie een enorme ruimtebehoefte
berekend. Over Drenthe hoort men vaak, dat de
dorpen moeten gaan inbreiden door de lege
plekken in de bebouwde kom op te vullen, maar
hij vreest dat daardoor het karakter van de dorpen
wordt aangetast. Hij verwacht dat de landelijke
ontwikkelingen en het verschijnen van de vijfde
nota de provincie binnen afzienbare tijd zullen
nopen tot herziening van het POP, zeker als de
dorpen en de buitengebieden op slot gaan.
Landelijk gezien overwegen meer dan 20.000
boeren om op korte termijn te stoppen. Hij vraagt
zich af of de behoefte aan landbouwgronden zal
groeien of afnemen. Waar mogelijk moet de
landbouw kansen krijgen. De vergrijzing van het
platteland moet worden voorkomen, maar jonge
gezinnen met kinderen kunnen als starters niet op
de woningmarkt terecht.
Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het
rendement en de landelijke inpassing van de
torenhoge windturbines. Enkele weken geleden
heeft de gemeente Aa en Hunze de aanvraag
voor een windturbinepark afgewezen. Ook de
provincie zal een standpunt moeten innemen.
Bij de landelijke vormgeving wordt het water
steeds belangrijker. Hij vraagt hoe na het
verschijnen van de vijfde nota de ruimtelijke
impact van de aanwijzingen voor het stedelijk
netwerk zullen worden vertaald. Ook vraagt hij
zich af welke ruimtelijke uitstraling de HSL zal
krijgen.
Campings worden in een hoog tempo omgebouwd
tot permanent bewoonde bungalowparken, een
soort nieuwe dorpen in het buitengebied. Er zijn
natuurlijk bijeffecten. De handhaving door de
gemeenten is niet overal even stringent.
In statenstuk 806, Stimulering biologische
landbouw, wordt een duidelijke financiële
provinciegrens getrokken voor bijdragen uit de
EZ-Kompasgelden. Het projectgebied ligt deels op
Overijssels grondgebied. Heeft dat consequenties
voor de Regiovisie zuid? Hij hoopt dat de
daarvoor opgestarte processen, met
Overijssel als toekomstig voorzitter, niet zullen
stagneren.

Mevrouw DE WIDT memoreert dat haar fractie in
maart heeft aangegeven, dat ISV meer is dan het
fysiek stapelen van stenen. Zij heeft accenten
gelegd bij de sociale component, bijvoorbeeld de
ouderenhuisvesting. Zij heeft de beknoptheid,
transparantie van beleidsregels en juridisch kader
en het voorkomen van bureaucratie bepleit. Naar
haar indruk is het hele proces zeer
arbeidsintensief. In maart vond de fractie van de
VVD dat de monitoring onvoldoende was
uitgewerkt. Zij acht het essentieel dat proces en
ingediende programma's en projecten goed
worden geanalyseerd. Het kabinet mikt op een zo
ambitieus mogelijke uitvoering van de bestaande
ISV-afspraken in 2001 en op een nog hoger
niveau na 2004. Zij vraagt hoe het monitoren
verloopt en hoe de staten bij het proces worden
betrokken. Is Drenthe betrokken bij de
voorbereiding van het innovatieprogramma?
Zij staat positief tegenover de activiteiten op het
gebied van toerisme en recreatie en over de
plannen, die helder en compact zijn beschreven.
Zij is het eens met de heer Peters van het NNTB
dat er in Drenthe het nodige moet worden gedaan.

De heer SLUITER is wat verbaasd over de
uitgebreide behandeling door de VVD. Zijn fractie
neemt de aangeboden stukken voor kennisgeving
aan en wil in de commissie alleen ingaan op
punten waar zij vreest dat er iets fout zal gaan.
Nog voordat de studies naar de
uitvoeringstechniek voor de Zuiderzeelijn zijn
voltooid, heeft het college al een voorkeur
uitgesproken voor de magneetzweefbaan. Hij
vindt dat te kort door de bocht. Er is veel meer
nodig om tot een afgewogen standpunt te komen.

De heer VAN DER SCHOOT vraagt ook waarop
de voorkeur van het college voor de
magneetzweefbaan is gebaseerd. Hij zou graag
een notitie ontvangen over openbaar vervoer op
maat op het platteland, waarin aangegeven wordt
hoe men zich omvang, frequentie en de kosten
voor de gebruiker voorstelt. Hij veronderstelt dat
het zinnig kan zijn, met het oog op de
ontwikkelingen rond de Zuiderzeelijn en andere
vormen van openbaar vervoer, een visie op de
Luchthaven Eelde te ontwikkelen.
Het stoort hem dat als bestaande doelgroepen
voor het toeristisch beleid alleen jonge gezinnen
en actieve, vermogende 55+'ers worden
genoemd. Misschien willen mensen die minder
vermogen hebben ook wel genieten van wat de
provincie Drenthe te bieden heeft.
Het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme
(NNBT) moet zich nog op de markt positioneren,
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maar wordt al een belangrijke stimulerende rol
toegedacht. Het mist nog de praktische ervaring
daarvoor, al is wellicht wel heel wat
theoretische kennis aanwezig. Hij dringt erop aan
buitengewoon voorzichtig te zijn hiermee.
Ten slotte vraagt hij of het POP zal worden
herzien, en zo ja, wanneer.

De heer HOPMAN dringt erop aan dat de A28,
Zwolle-Meppel, versneld wordt aangepakt. Het
dreigt een van de drukste punten in het land te
worden.
Hij brengt in het kader van het ISV het wonen met
een vorm van zorg onder de aandacht. Hij hoopt
dat door de nieuwe regelgeving voor stads- en
dorpsvernieuwing de kleine kernen niet buiten de
boot zullen vallen.

De heer LANGENKAMP heeft al eerder in de
staten gezegd, dat over de magneetzweeftrein in
de staten goed gediscussieerd zou moeten
worden. De andere partijen hebben daar toen niet
erg op gereageerd. Hij verwijst voorts naar
vroegere bijdragen van GroenLinks inzake
verkeer en vervoer.
De verkeersveiligheid heeft voor hem heel hoge
prioriteit. Helaas is nog weinig bekend over de
oorzaken en achtergronden van ongevallen. De
laatste weken was er veel te doen in de media
over de toename van het aantal jonge
verkeersslachtoffers. Het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid (ROV) zegt heel eerlijk slechts
te kunnen gissen naar de oorzaak. Hij verzoekt
om meer onderzoek, bijvoorbeeld door de
Afdeling
Verkeerspsychologie van de Rijksuniversiteit
Groningen, bijvoorbeeld naar de oorzaken van de
stijging van het aantal eenzijdige ongevallen. Hij
verzoekt de andere partijen voor 7 november te
overleggen hoeveel geld hiervoor zou kunnen
worden uitgetrokken.
Een belangrijk onderdeel van het concept
Duurzaam Veilig is verkeerseducatie, waarvoor de
provincie tot op heden geen budget heeft. Hij pleit
voor het scheppen van een formatieplaats op
HBO-niveau. Het CDA en GroenLinks zullen
wellicht samen een voorstel doen om fietsers op
rotondes voorrang te geven.
Volgens de nieuwe Wet personenvervoer blijft het
budgetrecht voor het openbaar vervoer bij de
Tweede Kamer. Hij vraagt zich af hoe de provincie
dan met ARRIVA een meerjarig financieel contract
kan sluiten. Hij vraagt hoe het staat met de
onderhandelingen.
In het begrotingsoverzicht valt hem op, dat bij de
doelstelling Landwegen nog steeds wordt
uitgegaan van een reductie van het aantal

autokilometers met 25%. In de statenvergadering
heeft de heer Swierstra die doelstelling
achterhaald en niet meer realistisch genoemd.
Hij vraagt of de verschuiving van de beoogde
ureninzet alleen boekhoudkundig is of dat er
inmiddels andere prioriteiten worden gesteld.
In het begrotingshoofdstuk Milieubeheer wordt
soms het maatschappelijk effect voorafgaand aan
de doelstelling beschreven. Misschien kan dat ook
voor het openbaar vervoer gebeuren.
In het verleden was er een Stuurgroep
Cultuurtoerisme. Hij vraagt of het college opnieuw
zo'n stuurgroep zou willen instellen.
Het toetsingskader voor het POP zal niet
veranderen. Hij stelt voor om enkele
uitzonderingen te maken, omdat de wijze waarop
thans woningen worden geteld onbedoelde
gevolgen heeft. Indien bijvoorbeeld een
verzorgingstehuis wordt gemoderniseerd en in
plaats van een centrale ingang honderd
voordeuren krijgt, wordt dat geteld alsof er 99
woningen bij zijn gekomen.

De heer TUPARIA vindt het net als het CDA en
GroenLinks belangrijk dat het fietsverkeer op
rotondes voorrang krijgt op het autoverkeer.
In de beleidsnota staat dat het college de sociale
functie van het openbaar vervoer op het platteland
en in stadswijken wil versterken. Hij is benieuwd
hoe het college gaat reageren als op dat punt
straks initiatieven uit de staten komen.
Hij weet dat volgend jaar een aantal WVG-
samenwerkingsverbanden (Wet voorzieningen
gehandicapten) tussen gemeenten, bijvoorbeeld
met Midden-Drenthe, aflopen. Hij heeft ook
informatie dat het provinciehuis zich nogal
terughoudend opstelt als er gemeenten zijn die
een creatief voorstel inzake collectief vervoer
hebben. In de beleidsnota staat dat het college
graag met de gemeenten wil samenwerken. Hij
leest echter niets over bijvoorbeeld een verruiming
van middelen voor openbaar vervoer op het
platteland of over het ontschotten van de
verschillende vervoerssoorten.

Mevrouw HUISMAN releveert dat uit een recent
VROM-onderzoek blijkt, dat er meer behoefte
schijnt te bestaan aan duurdere koopwoningen en
huurappartementen. Het gevolg daarvan is dat het
POP steeds meer onder druk komt te staan. Zij wil
het POP niet meteen veranderen, maar zij heeft
begrip voor de argumenten van GroenLinks. Als in
een dorp op de plaats van een oude melkfabriek
een appartementengebouw wordt gemaakt, neemt
de bebouwde oppervlakte niet toe, maar het
woningbouw-
contingent is in één keer opgesoupeerd.
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Het vorig jaar heeft de PvdA bepleit, dat de
provincie in overleg met de gemeenten tracht iets
te doen voor jonge starters op de woningmarkt. Is
er iets bereikt?

De heer ENGELS vraagt wat de PvdA daar zelf
voor zou willen doen.

Mevrouw HUISMAN moet het nog precies
uitzoeken, maar er zijn bepaalde mogelijkheden
voor gemeenten en woningbouwcorporaties. In
Emmen is er al een proef gestart. In Drenthe blijft
het gemiddelde inkomen achter. Een grote groep
is aangewezen op goedkope huurwoningen. Bij de
stedelijke vernieuwing zal hieraan extra aandacht
moeten worden besteed.

De heer ENGELS vraagt of de PvdA op dit punt al
wat verder ontwikkelde ideeën heeft.

Mevrouw HUISMAN kondigt aan dat hierover bij
de algemene beschouwingen meer zal worden
gezegd.
De Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt
gewijzigd om meer samenhang te krijgen in het
ruimtelijke beleid van de verschillende overheden,
hetgeen zij toejuicht. Zij vraagt of al iets bekend is
over een geldstroom van het Rijk voor de
digitalisering van bestemmingsplannen.

Mevrouw MELLINK lijkt het uitermate belangrijk
dat het toeristisch beleid samenhangend is. Zij
heeft van het NNBT gehoord dat er de nodige
zorgen zijn over samenwerking. Zij verzoekt de
gedeputeerde zijn visie op de gewenste
ontwikkeling te geven. Ook beklemtoont zij de
noodzaak van innovatieve projecten. Zij vraagt of
zij cultuurtoerisme als zo'n vernieuwend project
moet zien. Kunnen in 2001 nog andere
vernieuwende projecten van het college of het
NNBT worden verwacht?

De VOORZITTER adviseert het college alleen in
te gaan op vragen die in het verleden nog niet
beantwoord zijn en een terrein bestrijken dat tot
de bevoegdheden van de provincie behoort.

Mevrouw DE VRIES merkt op, dat er alleen een
concept is van de Vijfde nota op de ruimtelijke
ordening. Afgewacht moet worden wat er na
december aan de Kamer wordt voorgelegd. Zij
weet nog niet of dat zal leiden tot een aanpassing
van het POP. De opzet van de vijfde nota en van
het POP en Kompas komen goed overeen. Op
zichzelf lijkt dat haar een compliment voor
hetgeen in het Noorden is gedaan. Het POP is
meer dan het vroegere Streekplan, dat een

looptijd van tien jaar had. De termijnen van het
Provinciaal Milieubeleidsplan en het
Waterhuishoudingsplan, opgenomen in het POP,
lopen in 2002 af. Er komen gesprekken op gang
met gemeentebesturen, organisaties en
waterschappen. Daaruit zal ook blijken of het
nodig is om het POP te herzien. Niet alleen de
woningbouw moet worden gemonitord, maar die is
expliciet genoemd, omdat de inspecties akkoord
zijn gegaan met het POP onder voorwaarde, dat
de woningbouw gemonitord wordt. De monitoring
van het POP is echter veel breder. De uitkomsten
ervan worden meegenomen bij de afweging of het
POP moet worden herzien. In de bijlagen van het
POP zijn de getallen omtrent de woningvoorraad
per kern aangegeven. Aan de hand van de
gegevens omtrent de 43.000 extra
arbeidsplaatsen die voortkomen uit het plan-
Langman, de toekomstige
bevolkingssamenstelling, de integratie van
gehandicapten in de samenleving enz., worden
nieuwe prognoses over de gewenste ontwikkeling
van de woningvoorraad gemaakt, waarna wordt
bezien of het POP moet worden aangevuld of
herzien. Zij ontkent dat het voorbeeld genoemd
door de heer Langenkamp gevolgen heeft voor de
woningbouwcontingenten. Er kunnen echter
onverwachte effecten van het telsysteem zijn. Als
er geen bebouwing in het buitengebied wordt
toegevoegd, moet goed gekeken worden wat dat
werkelijk betekent voor het contingent. De
aankoop en verbouw van een boerderij in een
aantal wooneenheden kan bijvoorbeeld zo duur
zijn, dat een plan om er appartementen in te
vestigen niet gerealiseerd kan worden. Hoe zulke
problemen moeten worden opgelost, weet zij nog
niet.
De starters op de woningmarkt zouden alleen
door de gemeenten kunnen worden geholpen.
Volgens de nieuwe Huisvestingswet is het
moeilijker om eisen van binding door de gemeente
te stellen, een instrument dat zij wel nodig zou
hebben om starters te helpen. Misschien zijn er
andere mogelijkheden, zoals het aanwijzen van
een restrictief gebied. Maar dit kan voor diezelfde
gemeente ongewenste effecten hebben.
De herziening van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening leidt er misschien toe, dat de
handhaving deels van de inspectie naar de
provincie overgaat.
De stedelijke vernieuwing is een zware taak voor
de gemeenten, die veel integraler moeten gaan
werken, op twaalf prestatievelden. De inspectie is
inmiddels akkoord met de manier waarop de
programgemeenten hun voorbereiding hebben
afgerond. Voor de projectgemeenten heeft de
provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en
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Wonen geadviseerd. De staten krijgen een keer
per jaar een overzicht, dat zij als zij willen op de
agenda kunnen plaatsen. Haars inziens moeten
de gemeenten bij de
monitoring niet opgezadeld worden met zaken die
in de Randstad wel nodig kunnen zijn, maar in
Drenthe niet. Samen met gemeenten en inspectie
wordt bekeken hoe dat het best kan. De
gemeenten hebben heel veel voorbereidend werk
verzet, maar de Wet stedelijke vernieuwing is nog
steeds niet door de Kamer.
De kleine kernen zijn in het kader van het ISV
ondergebracht bij de projectgemeenten. Het
beschikbare geld is echter veel minder dan in het
verleden voor stads- en dorpsvernieuwing.
Nagegaan wordt op welke manier voor het project
Digitalisering bestemmingsplannen geld kan
worden gevonden. Het project is voorgelegd aan
de rijksoverheid.
De innovatiepot in het kader van het ISV is
eigenlijk een zaak tussen Rijk en gemeenten. Zij
is voorzitter van de Commissie Stedelijke
Vernieuwing en Wonen, die met de inspectie heeft
afgesproken dat de gemeenten steeds heel goed
van de mogelijkheden op de hoogte worden
gehouden. De provincie probeert de gemeenten
daar ook op te wijzen.

De heer DIJKS verzekert de heer Van der 
Schoot, dat het toeristisch beleid niet exclusief
gericht is op de twee genoemde doelgroepen. Het
NNBT is jong, maar jong betekent niet per definitie
onervaren. Het is ontstaan uit de samenvoeging
van drie provinciale VVV-bureaus, zodat er al een
forse ervaring aanwezig is.
Voor het cultuurtoerisme is een nieuw spoor
uitgezet. Het toeristische veld is breed,
ondoorzichtig en met veel partijen. Iedereen
meent er verstand van te hebben, want iedereen
gaat met vakantie. Hij prijst zich gelukkig dat het is
gelukt alle partijen begin 2000 bij elkaar te krijgen.
Er is een marsroute uitgestippeld. Er is een aantal
werkgroepen ingesteld die bouwstenen hebben
aangedragen die resulteren in beleid. De provincie
is verantwoordelijk voor het uitzetten daarvan. Het
NNBT krijgt opdracht beleidsplannen uit te voeren.
Bij de realisatie daarvan kunnen nog weer andere
partijen betrokken worden. In november wordt een
aantal thema's gepresenteerd die in 2001 worden
gerealiseerd. Er is nu dus goede samenwerking in
de sector. Met hedendaagse middelen,
bijvoorbeeld informatie- en
communicatietechnologie, wordt een
vernieuwingsslag gemaakt. De komende tijd zal
zeker vaker gediscussieerd worden over
toeristisch beleid, in uitvoerende zin.

De VOORZITTER constateert, dat er nog vijf
minuten over zijn voor het antwoord van de heer
Swierstra.

De heer SWIERSTRA kan in die tijd niet volledig
antwoorden. De voorzitter moet maar aangeven
welke vragen hij moet beantwoorden.

De VOORZITTER wil enige coulance betrachten,
maar de heer Swierstra moet zelf maar beslissen
welke vragen hij wil beantwoorden.

De heer SWIERSTRA kan gewoon na vijf minuten
ophouden. De commissie heeft ook een
verantwoordelijkheid voor ordentelijk vergaderen.

De heer ENGELS vindt dat de commissie via haar
voorzitter de orde van de vergadering moet
bepalen. De heer Swierstra schijnt nu een soort
pseudovoorzitter te worden.

De heer SWIERSTRA ontkent dat zeer. Wanneer
de staten hem serieuze vragen stellen, moet hij in
staat worden gesteld daarop serieus te
antwoorden.

Mevrouw MELLINK vraagt hoeveel tijd de
gedeputeerde nodig denkt te hebben. Dan kan de
commissie bekijken wat er mogelijk is.
De heer FABER vindt de discussie onder de maat.
Hij meent dat alle gedeputeerden voldoende tijd
moeten krijgen om, zo kort mogelijk, te
antwoorden.

De VOORZITTER probeert te bewerkstelligen, dat
het college antwoordt in de helft van de tijd die de
commissie nodig had.

De heer SWIERSTRA geeft, voorzover
magneetzweefbaan voor de Zuiderzeelijn
financieel haalbaar en in het landelijke net en het
landschap inpasbaar is, die oplossing de
voorkeur, vanwege het grote voordeel in reistijd.
De aanleg van de Zuiderzeelijn heeft geen directe
consequenties voor het vliegveld Eelde. De
aanwijzing voor het vliegveld kan gewoon
doorgaan. Over een aantal jaren zal het totale
hogesnelheidsnet wel een bepaald effect hebben
op het binnen-Europese luchtverkeer, maar op dit
moment zijn geen consequenties te verwachten
voor de luchthaven als zodanig. Een visie voor de
Luchthaven Eelde zou kunnen worden uitgebracht
indien de uitgangspunten voor het beleid zijn
vastgelegd. Dan kan worden vastgesteld of het
locatiebeleid toelaat dat er bedrijfsinvesteringen in
en rond de luchthaven worden gedaan op een
andere manier dan tot nu toe het geval is.
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Wanneer de vijfde nota vastligt, de regio-visies
verder ontwikkeld zijn en de verdere
consequenties van de Zuiderzeelijn helder zijn,
wordt het beleid voor de luchthaven nader
vormgegeven. De luchthaven wordt uitgebouwd
zodra de aanwijzing rond is.
Er wordt thans druk onderhandeld met ARRIVA
over een meerjarencontract, dat alleen gesloten
wordt als er met het Rijk overeenstemming is over
een meerjarige financiering. Hij gaat ervan uit dat
zo'n contract met het Rijk totstandkomt. ARRIVA
heeft tot nu toe nog niet een product aangeboden
waarvan gezegd kan worden, dat wordt voldaan
aan de eisen die de provincie aan het openbaar
vervoer wil stellen voor het vele belastinggeld dat
erin wordt gestoken. Als niet met ARRIVA tot
overeenstemming wordt gekomen, zal de
verbetering van het openbaar vervoer langs een
andere weg worden bewerkstelligd. Berichten
over de onderhandelingen mogen op zeer korte
termijn worden verwacht.
Uniformiteit in de regelgeving is heel belangrijk
voor de fietser. Dat betekent ook, dat de fietser
niet een onderscheid behoeft te maken tussen
een rotonde die net binnen en een rotonde die net
buiten de bebouwde komt ligt.
Hij geeft er de voorkeur aan om de fietsers geen
voorrang te laten hebben, niet om
fietsonvriendelijk te zijn, maar omdat vele
deskundigen dat veiliger achten voor de fietser.
De discussie gaat verder, bijvoorbeeld in de
CROW, waar de landelijke richtlijnen worden
vastgesteld. De drie noordelijke provincies houden
vooralsnog vast aan de huidige regeling. De
gemeenten behouden de mogelijkheid om door
middel van bebording van de hoofdregel af te
wijken. Hij wijst op het grote risico dat grotere
voertuigen die afslaan door de dode hoek van hun
rechterzijspiegel een fietser die voorrang heeft
niet opmerken. Er vinden toch al steeds meer
onverklaarde ongevallen met kinderen plaats. Hij
wil de risico's op dode fietsers niet nog groter
maken.

De heer LANGENKAMP hoopt dat de discussie
niet demagogisch wordt.

De heer SWIERSTRA zegt dat de keuze simpel
gaat tussen dode fietsers en wachtende fietsers.

De heer LANGENKAMP vindt dit een
versimpeling. Waarschijnlijk komt er in december
of januari een nieuwe richtlijn van de CROW,
waarin de voorrang op de fietsers uitdrukkelijk
geregeld wordt, behoudens een aantal
uitzonderingen, waarvoor op dit ogenblik criteria
worden ontwikkeld. Er worden verbanden gelegd

met het aantal ongelukken per jaar op een
bepaalde plaats en met de constructie van
rotondes. Hij vraagt of de gedeputeerde akkoord
zal gaan met die nieuwe regels.

De heer SWIERSTRA weet dat nog niet, zeker
niet als er straks meer uitzonderingen dan regels
zijn. De provinciale rotondes hebben over het
algemeen een vrijliggend fietspad, waarop de
fietsers voorrang moeten geven aan afslaand
verkeer. Als daarvoor een uitzondering wordt
gemaakt, heeft hij daar problemen mee. Hij wil
eerst de definitieve adviezen afwachten. Als er
een Algemene maatregel van bestuur komt, wordt
het beleid in elk geval eenvormig, hetgeen hij ook
belangrijk vindt. Het stoort hem zeer dat de
overheid er niet in slaagt, een aantal soorten
verkeersongelukken terug te dringen. Hij neemt
het probleem van de rotondes zeer serieus. Hij
verwacht ook veel problemen van de invoering
van voorrang voor langzaam verkeer van rechts.
Dat beleid zal echter gevolgd moeten worden.
Straks krijgt hij echter buurtverenigingen op de
stoep die hem vragen waarom de overheid regels
bedenkt die niet werken.

De heer FABER vraagt of de uitkomsten van de
onderzoeken die thans plaatsvinden in Noord-
Nederland gerespecteerd zullen worden. Een
groot probleem is nu nog, dat rotondes vaak niet
goed als zodanig herkenbaar zijn. Dat kan door
middel van bebording worden verbeterd. Net als
de heer Langenkamp vindt hij het onder de maat
om nu over dode fietsers en wachtende fietsers te
spreken.

De heer SWIERSTRA heeft er een andere
opvatting over. Hij wordt erop aangesproken als
het mis gaat. Hij is echter bereid om als de
landelijke discussie is afgerond met de commissie
van gedachten te wisselen hoe de invulling in
Noord-Nederland zal plaatsvinden. Misschien kan
dat in het kader van de komende fietsnota. Hij
wijst erop dat de provincie dan een rol speelt als
wegbeheerder, maar niet het totale beleid uitvoert.
Hij herhaalt dat uniformiteit een belangrijk principe
moet zijn.

De heer TUPARIA kan het nog veel dramatischer
voorstellen, door een situatie met een klasje van
twintig kinderen op de fiets en een vrachtwagen te
schetsen. Voor hem is het belangrijkst, dat de
gedeputeerde zegt te streven naar landelijke
uniformiteit.

De heer SWIERSTRA is overtuigd van het belang
daarvan.
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Binnen het provinciaal overleg verkeer en vervoer
wordt getracht enige coördinatie aan te brengen in
het beleid inzake verkeersdrempels. De provincie
probeert een beleid te voeren dat de toets van de
kritiek van de chauffeurs van ARRIVA kan
doorstaan.
Over lightrail-projecten zal zeker nog gesproken
worden. Hij heeft goede hoop dat in het kader van
ICES-projecten (Interdepartementale Commissie
Economische Structuurversterking) voor het
stadsgewestelijk openbaar vervoer (STOV) verder
kan worden gekomen. Het STOV-project is ook
het medium om de aantakking op met name de
Zuiderzeelijn te realiseren. Met het oog op de
Hanzelijn streeft hij naar een verbetering van de
spoorlijn van Emmen naar Zwolle.
Verkeerseducatie vindt plaats via het ROV. Hij
voelt niet voor een nieuw apart traject. Er zijn
goede ervaringen met PPS-constructies.
Misschien is het bedrijfsleven geïnteresseerd in
cursussen voor automobilisten. Er zijn al
cursussen voor jonge automobilisten. Met de
partners in het ROV vindt een heroriëntatie op de
werkprogramma's plaats. Binnen het ROV zal
weer geïnvesteerd worden in kennis en
onderzoek. Dan komt men uit bij onderzoeken als
die waaraan de heer Langenkamp refereert. Er
wordt al veel onderzoek gedaan, onder andere
door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid en de Rijksuniversiteit
Groningen. Er zal bijvoorbeeld onderzoek moeten
worden gedaan naar de plotselinge stijging van de
categorie Onverklaarbare ongelukken.
Op zichzelf kan het zinvol zijn het maatschappelijk
effect van het openbaar vervoer te beschrijven
voordat er beleid wordt gemaakt. Het Rijk heeft
dat gedaan bij de voorbereiding van het Nationaal
verkeers- en vervoersplan, hetgeen leidde tot
zorgelijke reacties van de staten. De conclusie
zou kunnen zijn, dat het maatschappelijk
rendement van het openbaar vervoer eigenlijk
veel te laag is. Openbaar vervoer onderscheidt
zich in bepaalde opzichten van milieuprojecten,
bijvoorbeeld door politieke uitspraken over de
maatschappelijke functie van het openbaar
vervoer voor het platteland. Hij acht het niet
verstandig daarover een aparte notitie te maken.
Er zal straks per concessie-gebied een beleid
worden ontwikkeld, waarbij de samenhang tussen
verschillende vormen van openbaar vervoer
zichtbaar moet worden gemaakt.

De heer ENGELS merkt op, dat hij nu heel
tevreden is over de uitvoerige beantwoording van
al deze punten. Als het nog veel langer gaat
duren, vertrekt hij misschien.

De heer VAN DER SCHOOT is de gedeputeerde
er zeer erkentelijk voor, dat kleine fracties ook
uitvoerig worden beantwoord.

De VOORZITTER zal in het overleg van de
voorzitters de wijze waarop commissies en staten
de begroting behandelen nog eens aan de orde
stellen.

TWEEDE TERMIJN

De heer JONKER dankt de gedeputeerde voor
diens uitvoerige antwoord over de rotondes. Hij
verwacht dat daar te zijner tijd wel
overeenstemming over wordt bereikt. Dat het
antwoord wat emotioneel was, toont de
betrokkenheid van de gedeputeerde.

De heer KASPERS zal later nog terugkomen op
de mogelijkheden van de elektronische snelweg in
relatie tot verkeer en vervoer.

De heer LANGENKAMP heeft niet veel reacties
gehoord van de andere partijen, hoewel hij ze
daartoe toch had uitgenodigd. Misschien komt dat
nog in het informele circuit, maar hij had liever in
de openbaarheid daarover gesproken. Hij komt
nog terug op de kwestie van de rotondes. Hij heeft
heel goed gehoord dat uniformiteit voor de heer
Swierstra het belangrijkste uitgangspunt is. Hij
denkt dat er dan niet veel ruimte is om in Drenthe
een ander beleid te voeren dan in de rest van
Nederland.

De heer SWIERSTRA doelt met uniformiteit vooral
ook op gelijke regels binnen en buiten de
bebouwde kom. Dat is een verschil met de rest
van Nederland.

De heer LANGENKAMP acht het mogelijk dat
men het eens wordt. Hij verzoekt mevrouw De
Vries nog eens te kijken naar zijn voorbeeld van
het verzorgingstehuis. De verbouwing van
bijvoorbeeld boerderijen hoeft niet altijd in de
miljoenen te lopen, bijvoorbeeld door
zelfwerkzaamheid. In de bijlagen van het POP zou
de mogelijkheid moeten worden geschapen om in
bepaalde gevallen voor kleine kernen
uitzonderingen te maken.

De heer TUPARIA bespeurt in het provinciehuis
een verdedigende houding wat betreft het
ontschotten van de regelingen voor verschillende
vormen van openbaar vervoer.

Mevrouw DE VRIES streeft naar een structurele
oplossing voor het probleem in de kleine kernen
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dat de heer Langenkamp aangeeft. Die oplossing
moet vorm krijgen in het POP. De staten krijgen
zeer binnenkort stukken waarin de klemtoon zal
liggen op de vergrijzing en op wonen en zorg. Er
kan dan verder worden gesproken.

De heer SWIERSTRA verzekert, dat de
terughoudendheid inzake de verschillende vormen
van collectief vervoer niet als defensief moet
worden gezien. De anderhalve man en een
paardenkop die op dit moment beschikbaar zijn
werken vreselijk hard. De regelgeving laat niet zo
heel veel toe. De ervaringen elders in het land
zijn, dat er veel knelpunten ontstaan, die Drenthe
hoopt te vermijden. Er wordt geëxperimenteerd en
er is natuurlijk een relatie met de
contractonderhandelingen met ARRIVA. Het is
nog de vraag of straks in een concessiegebied
alle vervoer naar één vervoerder gaat of dat het in
modaliteiten wordt opgesplitst.

De VOORZITTER stelt vast, dat de behandelde
onderwerpen als A-stuk naar de staten kunnen.

9. Statenstuk 804, Cultuurtoerisme in
Drenthe I

De heer HOPMAN mist een overzicht van het
aantal mensen dat wordt ingezet, een korte
toedelingssystematiek, een tijdpad en evaluatie-
en herijkingsmomenten. Mede daardoor twijfelt hij
over de ervaring van het NNBT.

De heer ENGELS schat de omvang van de
bijdrage uit het bedrijfsleven op iets minder dan
10%. De provincie pompt er veel geld in, hetgeen
moet leiden tot meer werkgelegenheid. Het is hem
wat duister wat is bedoeld met de opmerking dat
zoveel mogelijk evenwichtigheid en redelijkheid is
betracht.
Hij heeft een flitsende inleiding over het
cultuurtoerisme gehoord. In het stuk komt hij
echter nog wel wat elementen van oubolligheid en
kneuterigheid tegen. Hij betwijfelt of Drenthe op
het ogenblik zo'n sterk beeld bij toeristen en
recreanten heeft. De omvang van de bestedingen
in Drenthe zou elk jaar met 5% moeten stijgen. Hij
vraagt hoeveel dat vertaald in guldens ongeveer
is.

Mevrouw DE WIDT vindt dat op een uitstekende
wijze uitvoering wordt gegeven aan de
beleidsvoornemens uit de brief van 13 maart. Het
is prima dat voor de projectopzet gebruik is
gemaakt van het onderzoek van Vandertuuk. Het
spreekt haar aan dat gefaseerd plannen worden
ontwikkeld, evaluatiemomenten worden

ingebouwd en meetbare doelen zijn opgenomen.
Het is haar niet helemaal duidelijk hoe een
meetinstrument wordt ontwikkeld. De rode draad
die door alle thema's loopt is haar duidelijk. De
mogelijkheden van Internet moeten intensief
worden benut. De samenwerking moet worden
verbeterd.

De heer PETERS heeft in het algemeen
waardering voor het stuk. Hij zou overigens wel
eens willen weten wat nu het gewenste imago van
Drenthe in Nederland en misschien ook
daarbuiten is. Is het een provincie met rust, ruimte
en groen, van een enorme culturele historie of van
turfjenever en klompendansen? Is het een
provincie waar het goed rentenieren is, hoewel dat
ongewenste effecten heeft? Misschien mag elke
gedeputeerde dat voor zijn eigen portefeuille naar
believen invullen.

De heer ENGELS vraagt welke opvatting het CDA
heeft over dat gewenste imago.

De heer PETERS heeft daar wel gedachten over,
maar het gaat erom wat de staten willen. Hij zou
daarover wel eens een discussie willen vo eren.

De heer DIJKS memoreert, dat er in mei een hele
dag met een aantal statenleden, lid van de
toenmalige Commissie Recreatie en Toerisme,
over is gesproken. Hij wil daarop nu niet opnieuw
ingaan.

De heer PETERS merkt op dat er een
projectgroep is die de vraag probeert te
beantwoorden waarom mensen niet naar Drenthe
komen. Zij wil onderzoeken welk imago Drenthe
heeft en of dit het gewenste imago is.
Bevordering van het cultuurtoerisme moet
onderdeel zijn van een geïntegreerde
PR-campagne voor Drenthe, gebaseerd op
imago-onderzoek en op uitgangspunten die in
Drenthe breed ondersteund worden. Op welke
wijze zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden
van bezoekers aan en inwoners van Drenthe
gepeild? Op basis waarvan is men gekomen tot
de vier thema's? Waarop is de verwachting van
een verhoging van de bestedingen met 5%
gebaseerd?
Er wordt afstemming gezocht met andere
projecten. Er wordt een heus eigen logo
ontwikkeld, dat zal moeten aansluiten bij het logo
van Drentsgoed. Dat moet dus onderdeel zijn van
een planmatige PR-campagne. Tot nu toe lijkt er
nog te veel hapsnap beleid te zijn.
Er worden allerlei algemene doelstellingen
genoemd, maar hij vreest dat dit de dood in de pot
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zal zijn. De gekozen thema's kunnen leiden tot
een imago dat Drenthe juist niet wil.

De heer WENDT hoopt dat het miljoen dat is
uitgetrokken niet opgaat aan het vele overleg en
aan de afstemming die nodig zijn. Overal moeten
coördinatoren voor komen. Hij zet vraagtekens bij
het thema Het Drentse Veen. Valt daar veel van te
maken? Van Gogh wordt er steeds weer bij
gesleurd. Het Veenpark dreigt voor de zoveelste
maal failliet te gaan of is al failliet.
Hij heeft moeite met een aantal stellingen in het
stuk, vooral omtrent de doelgroepen.
Tweeverdieners behoren blijkbaar niet tot de
categorie Gezinnen met kinderen en zijn ook niet
oud. Gezinnen en senioren behoren kennelijk niet
tot de categorie Cultuurliefhebbers.

Mevrouw MELLINK beschouwt het product
Cultuurtoerisme als uiterst belangrijk voor
werkgelegenheid, economie en vestigingsklimaat.
Voor het behouden en aantrekken van jongeren
voor de provincie is de infrastructuur van een
goed cultuuraanbod heel belangrijk. Er is veel
gepland op het platteland, maar voor de steden
kan toch ook wel het een en ander nodig zijn.
Voor het projectplan wordt een injectie van een
miljoen gegeven, waarvan de provincie
ƒ 350.000,-- bijdraagt. Zij vraagt waaruit blijkt dat
de producten die worden aangekondigd de
producten zijn waar de klant op zit te wachten.
Zij heeft zorgen over de instellingen die de
centrale dragers van het cultuurtoerisme worden.
Orvelte heeft de nodige injecties gekregen, maar
blinkt tot nu toe niet uit als een cultuurtoeristisch
aantrekkelijke voorziening. Het
Nationaal Hunebedden Informatiecentrum is er en
draait goed. Het hunebedmuseum, dat de trekker
zou moeten zijn, is er echter de eerste twee jaar
nog niet. Het Van Gogh-logement is nog lang niet
van de grond. Een product als de Maatschappij
van Weldadigheid is al eens aangeboden, maar is
niet aantrekkelijk genoeg gebleken. Als de
ondernemers de producten onvoldoende dragen,
is het over en uit. Zij suggereert om het
Erfgoedhuis ook een rol te laten spelen, vanwege
de deskundigheid die daar verzameld is. Voor de
samenwerking met de VVV's zijn er nog wel wat
knelpunten. Hoe ziet het college die
samenwerking? Zij vraagt of er al contact is
geweest met alle samenwerkingspartners die in
de nota zijn genoemd? Welke status hebben die
partners? Hun inbreng zal uitermate belangrijk
zijn.

De heer LANGENKAMP kan niet bij voorbaat
zeggen dat zijn fractie zal instemmen met het

voorstel. In het jaarverslag 1999 is opgemerkt, dat
stappen zijn gezet naar samenwerking en
vernieuwing. Er zouden plannen uitgewerkt gaan
worden. In de beleidsbegroting 2001 staat, dat
veel aandacht zal worden besteed aan de
ontwikkeling van cultuurtoerisme en dat zal
worden gekoerst op vernieuwende projecten.
Eigenlijk is dat hetzelfde als twee jaar geleden. In
de beleidsbrief wordt aan de staten gevraagd om
kennis te nemen van de voortgang, maar naar zijn
indruk is die voortgang erg gering. Het stuk "In het
spoor van de hunebedbouwers" is voorzover hij
het heeft kunnen nagaan hetzelfde stuk als al in
1999 in opdracht van de voormalige stuurgroep is
uitgebracht. De vier thema's komen kennelijk ook
uit de koker van de stuurgroep, die daarmee in
1998 al bezig was.
Ook hij vraagt zich af waarom de verdeling van de
financiële inbreng evenwichtig wordt genoemd. Hij
vraagt voorts of de toekomstige
begeleidingscommissie vergelijkbaar is met de
voormalige stuurgroep. Door het project zou
werkgelegenheid worden gecreëerd. In de
beleidsbrief staat niets over een toename van het
aantal bezoekers. Hij zou het vreemd vinden als
het alleen ging om werkgelegenheid. Hij sluit zich
aan bij de opmerking van de heer Peters over het
gewenste imago en die van de heer Wendt over
Van Gogh.

De heer DIJKS werpt verre van zich dat er een
hapsnap beleid zou worden gevoerd, want sinds
1998 is er hard gewerkt. Toen is een Stuurgroep
Cultuurtoerisme in het leven geroepen om de
impasse in de sector Toerisme te doorbreken. Die
commissie heeft in september 1999 een
eindrapport uitgebracht, waarin een aantal
thema's is aangegeven, waarmee de staten
akkoord zijn gegaan. Vanaf mei 1999 is het
toeristisch beleid over de volle breedte van de
sector aangepakt, ter verbetering van het
toeristische product Drenthe en van de
werkgelegenheid. Het onderwerp wordt door twee
gedeputeerden getrokken, maar het college
spreekt met één mond. Hijzelf coördineert het
beleid.
Er kan lang worden gediscussieerd over het
imago. Marketingdeskundigen zullen met allerlei
antwoorden komen. Uit het traject dat mei vorig
jaar is gestart komt een aantal concrete projecten.
Het imago van Drenthe is dynamisch. Er valt meer
te beleven dan menigeen denkt. Naast de
projecten Cultuurtoerisme I en II zullen er nog
andere voorstellen komen. Hunebedden komen
op weinig plaatsen ter wereld voor. Dat is een
mooi thema, waaraan het thema



16 oktober 2000 13

Archeologie kan worden vastgemaakt. Het nieuwe
hunebedinformatiecentrum wordt te zijner tijd een
museum. Het is nu de thema-coördinator. Er is
uitdrukkelijk voor gekozen om alle thema's te laten
trekken door een bestaande organisatie en niet
iets nieuws op te tuigen.

De problemen van Orvelte zijn nu opgelost.
Het Drents Landschap is exploitant en zal
coördineren. Met alle in het stuk genoemde
partijen is uitvoerig overleg gevoerd, om op goede
samenwerking te kunnen rekenen.
Onder auspiciën van de nationale VVV-
organisatie wordt de structuur van de afzonderlijke
VVV's gewijzigd. Dat gaat moeizaam, want het
zijn allemaal autonome organisaties. Hij heeft er
echter vertrouwen in dat er een koerswijziging
komt. In de diverse plaatsen zullen er balies
blijven, waar als alles goed gaat voor de projecten
die in het stuk worden genoemd kan worden
geboekt.
In het voorstel is een aantal meetbare criteria
genoemd. Een omzetstijging kan gemakkelijk
worden gemeten, omdat in de toeristische sector
bijvoorbeeld de boekingen van vakantiehuisjes
precies worden geregistreerd.

De heer LANGENKAMP vraagt of in het algemeen
een omzetstijging met 5% wordt verwacht dan wel
een stijging met 5% vanwege het cultuurtoerisme.
Hoe moet dat worden nagegaan?

De heer DIJKS zegt dat het cultuurtoerisme een
impuls moet geven die tot 5% stijging leidt. Er zijn
echter meetpunten en evaluatiepunten
ingebouwd. Daarop wordt teruggekomen voordat
de fases 3 en 4 worden opgestart.
Het Veenpark is niet failliet, maar de voorganger,
het Aards paradijs, is enige jaren geleden failliet
geweest.

De heer JONKER merkt op dat er wel ernstige
problemen zijn.

De heer DIJKS weet alleen uit de krant, dat er wat
ongenoegen is met leveranciers en personeel. Hij
vindt dat dat op dit moment niet aan de orde is.
Als het Erfgoedhuis er eenmaal is, is daar veel
deskundigheid verzameld. Het zal een
adviescentrum zijn, waarop een beroep kan
worden gedaan, ook voor het project
Cultuurtoerisme.
Stedelijke voorzieningen dragen bij aan de
aantrekkingskracht voor het toerisme. Op een
regenachtige dag kan de toerist naar de stad
gaan. Wat het cultuurtoerisme betreft, zijn geen
projecten voorzien met een stedelijk karakter. Het

culturele programma van een stad is in dit project
niet aan de orde.

TWEEDE TERMIJN

De heer HOPMAN gaat na het betoog van de
gedeputeerde akkoord met het voorstel als A-stuk.

De heer ENGELS is nog niet helder waarom het in
de markt zetten van cultuurtoerisme zonder
provinciale steun niet mogelijk is. Zijn fractie vindt
cultureel ondernemerschap belangrijk. Zij beseft
dat een impuls nodig is. Het voorstel bevat niet
veel nieuws, maar dat komt misschien doordat
men al zo lang bezig is. Hij maakt uit het stuk op,
dat uit enquêtes moet blijken wat het beste
toekomstperspectief is, of imago, zoals de heer
Peters het noemt. Dat had echter beter eerst
kunnen gebeuren. Dan was er een nulmeting
geweest, aan de hand waarvan bekeken zou
kunnen worden of de projecten succesvol zijn. Hij
zou nog iets willen horen over het aandeel van de
sector Toerisme zelf in financieel opzicht.

Mevrouw DE WIDT is wat verbaasd dat hetgeen
al een- en andermaal besproken is in andere
commissies of bij congressen hier weer opnieuw
aan de orde komt. Bij het vorige agendapunt werd
door anderen nog een opmerking gemaakt over
het herhalen van vragen. Haar fractie is positief
over het voorstel. In het advies van het bureau
Vandertuuk is heel wat te vinden over het imago,
de inhoud van cultuurtoerisme enz. Zij dringt
nogmaals aan op monitoring met meetbare
doelen, die helder zijn geformuleerd. Er moet
goed geëvalueerd worden alvorens de tweede
fase wordt ingegaan.

De heer PETERS heeft de term hapsnap beleid
gebruikt in relatie tot het zoeken van een logo. Het
imago dat nagestreefd wordt is kennelijk, dat
Drenthe dynamisch is en dat er meer te beleven
valt dan menigeen denkt.
Hij herhaalt zijn vraag op welke wijze wensen,
behoeften en mogelijkheden zijn geïnventariseerd.
Zijn fractie wil dat het voorstel als B-stuk aan de
staten wordt voorgelegd.

De heer WENDT meent dat in de staten desnoods
ook nog over een A-stuk gesproken mag worden,
maar hij heeft het gevoel dat de discussie nog niet
is afgerond. Hij hoopt dat de gedeputeerde gelijk
heeft met diens optimisme over het Veenpark. Hij
betwijfelt of namen met het woord veen veel
toeristen naar Drenthe trekken.
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Mevrouw MELLINK constateert, dat haar zorgen
over de dragers van de projecten niet zo gedeeld
worden door het college. Zij ziet een draagvlak
van de kleine ondernemers als een onmisbare
basis voor het product Cultuurtoerisme. Zij blijft
haar zorgen houden, maar weet niets beters.
De provincie moet via het NNBT wat meer druk
uitoefenen op de reconstructie van de VVV's, want
die is ook essentieel voor het succes van het
product. Dat het Erfgoedhuis een adviesrol heeft
is helder, maar zij denkt aan een grotere rol.

De VOORZITTER is van oordeel, dat het Erf-
goedhuis onderwerp eigenlijk in de Commissie
Cultuur en Welzijn thuishoort.

Mevrouw MELLINK verzoekt het college, wat de
thema's betreft nog eens goed aandacht te
besteden aan de steden. Zij betreurt het uitermate
dat de gedeputeerde geen plaats voor de steden
ziet bij het cultuurtoerisme.

De heer LANGENKAMP vindt de beantwoording
wat teleurstellend. Hij krijgt de indruk dat het
project niet zozeer gaat om cultuurinhoudelijke
argumenten, maar vooral een
werkgelegenheidsproject is. In dat geval vraagt hij
zich af, of het geld niet heel anders ingezet kan
worden. De omzetstijging met 5% schijnt een
algemene stijging te moeten zijn, terwijl in het stuk
staat dat die stijging door het cultuurtoerisme
gegenereerd moet worden.
De gedeputeerde noemt het hunebed typisch
Drents, maar hij kan zo achttien landen noemen
waar hunebedden te vinden zijn.

De heer DIJKS brengt in het midden, dat nergens
zo'n grote concentratie te vinden is als in Drenthe.

De heer KUIPER zou de heer Dijks kunnen
meenemen naar Ierland, waar prachtige
hunebedden te vinden zijn.

De heer JONKER vindt dat niet belangrijk. Het
gaat kennelijk alleen om het imago.

De heer DIJKS acht cultuurtoerisme zonder
provinciale steun absoluut onmogelijk. Misschien
is evenwichtig een wat ongelukkig woord in relatie
tot de financiële lasten, want de bijdrage van het
bedrijfsleven is relatief gering, maar valt in
absolute zin best te waarderen. Iedereen heeft
ook al de handen vol aan de promotie van het
eigen bedrijf.
Het toeristisch imago van Drenthe ligt vast in
dikke rapporten. Het voorstel is gebaseerd op het
rapport van Vandertuuk, waarin weloverwogen

standpunten, adviezen en doelen zijn opgenomen.
Wensen, mogelijkheden en behoeften zijn daarin
in beeld gebracht. Er is jaren gestudeerd op de
thema's, waarvan gezegd is dat zij het best
gefaseerd kunnen worden gerealiseerd. Van
Gogh is misschien niet zo lang in Drenthe
geweest, maar de staten hebben fors
geïnvesteerd in het Van Gogh-huis.
Hij heeft er vertrouwen in dat degenen die de
projecten dragen zich daarvoor ook echt inzetten.
De ondernemers in Orvelte zijn het niet met elkaar
eens, maar over het project zijn met hen heel
duidelijke afspraken gemaakt. Het college is thans
zeer tevreden over Orvelte. Het bezoek is nog
nooit zo omvangrijk geweest als het laatste jaar.
Hopelijk komt binnenkort het nieuwe
multimediacentrum klaar. Hij neemt zich de
oproep om aandacht te besteden aan de
herstructurering van de VVV's ter harte.
De voorzitter heeft al gezegd dat de rol van het
Erfgoedhuis in een andere commissie moet
worden besproken. Toeristisch bezoek aan de
steden is deels ook een cultureel fenomeen, maar
het valt niet onder de vier thema's die zijn
vastgesteld.
Spreker ontkent dat het voorstel bedoeld is als
werkgelegenheidsproject. De groei van de
werkgelegenheid is een afgeleide, van een
toeristisch project.

De VOORZITTER zal bevorderen dat het
statenstuk als B-stuk aan de staten wordt
voorgelegd.

10. Brief van gedeputeerde staten van
17 april 2000, kenmerk
15/8.1/2000004228, inzake
Hanzelijn/Zuiderzeelijn

Vervallen.

11. Sluiting

De VOORZITTER sluit te 17.19 uur de
vergadering.

TOEZEGGINGEN: geen.

JB
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