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Inleiding

Door het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) is de tweede fase van het project Cultuur-
toerisme ingediend voor doorgeleiding voor een Kompas-bijdrage en voor provinciale (co)financiering.
In ons toeristisch beleid is cultuurtoerisme een belangrijk speerpunt. U hebt in 2000 (bij besluit van
8 november 2000, nummer J-3), door een provinciale bijdrage van ƒ 350.000,-- beschikbaar te stellen,
het mede mogelijk gemaakt dat het project Cultuurtoerisme I van start is gegaan. Dat deelproject heeft
zich met name gericht op de thema’s Archeologie en Veen/Van Gogh. Na een evaluatie van dat deel-
project zou een tweede fase, gericht op de Drentse dorpen/boerderijen en Veenhuizen/Maatschappij
van Weldadigheid, worden ingediend. In de bijgevoegde nota Cultuurtoerisme Drenthe II wordt een
evaluatie gegeven van Cultuurtoerisme I. De conclusie is dat het project niet alleen ruimschoots heeft
voldaan aan de vereiste doelstellingen, maar dat ook het vliegwiel in beweging is gekomen; veel par-
tijen spelen inmiddels in op het aspect cultuurtoerisme.

Door het NNBT is de tweede fase nu ingediend. De tweede fase gaat uit van dezelfde filosofie, doel-
stellingen en uitgangspunten. De basis van het project is het versterken van de reeds in ontwikkeling
genomen thema’s, het invoegen van de thema’s Drentse dorpen/boerderijen en Veenhuizen/
Maatschappij van Weldadigheid.
De basis van het project is om door koppelen, ontwikkelen van samenwerkingsvormen, tegengaan
van versnippering, verbeteren van het aanbod, ontwikkelen van nieuwe producten en versterking van
de vermarkting de toeristische infrastructuur zodanig te versterken dat er meer groei in het toerisme
komt. Met name met het eigene kan Drenthe zich onderscheiden van haar concurrenten.
Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij andere initiatieven in de provincie, zodat ook snel een
draagvlak verkregen kan worden. De organisatie en coördinatie zijn in handen van het NNBT. Bij ieder
thema hoort een themacoördinator. Het geheel wordt begeleid door een begeleidingsgroep waarin het
Recreatieschap, Kunst&Cultuur Drenthe, "Het Drents Landschap", Het Nationaal Hunebedden Infor-
matiecentrum (NHI) en een vertegenwoordiger van de verblijfsrecreatiesector vertegenwoordigd zullen
zijn.
In fase II zullen 25 promotie-uitingen tot stand moeten worden gebracht, de deelnemende musea
moeten 5% meer omzet halen, er moeten nieuwe samenwerkingsvormen komen, er moeten minimaal
tien nieuwe producten ontwikkeld worden en er moet promotievernieuwing en imagoverbetering tot-
standkomen.

Na afloop van deze fase van het project moet het cultuurtoerisme geïntegreerd zijn in het toeristisch
product Drenthe en op eigen kracht zich doorontwikkelen.

Wij willen bevorderen dat de benodigde (co)financiering van het project beschikbaar komt door een
provinciale bijdrage te verlenen uit het Fonds flexibel beleid.
De Kompas-subsidieaanvraag hebben wij inmiddels met een positief advies doorgeleid naar het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Advies

1. Een bijdrage verlenen voor de uitvoering van Cultuurtoerisme Drenthe II van € 180.000,-- ten laste
van het Fonds flexibel beleid.
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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 en inbedden van cultuurtoerisme in
het totaal van het toeristisch product Drenthe.

Argumenten

1.1. Het projectplan geeft een uitwerking aan het door ons geformuleerde beleid om cultuurtoerisme
te bevorderen en in te zetten op de vier geformuleerde hoofdthema’s.
De projectopzet loopt volledig in de pas met de provinciale doelstellingen en kan dan ook
gezien worden als een rechtstreekse vertaling van het provinciale beleid in een uitvoerings-
traject; het sluit daarbij aan op de in de eerste fase van de uitvoering reeds in gang gezette
ontwikkeling.

1.2. Verbetering imago en concurrentiepositie van Drenthe.
Door middel van het project wordt de identiteit van Drenthe op een moderne manier (concep-
ting) voor toeristen ontsloten. Dit heeft een positief effect op de toeristische bestedingen van
cultuurtoerisme en toename van het aantal verblijfs- en dagrecreanten.

1.3. Het bezoek aan de cultuurtoeristische voorzieningen en evenementen neemt toe.
Door de koppeling van de cultuurtoeristische thema’s aan de themacentra, zoals het NHI, Or-
velte, het Van Gogh-huis, het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, de Koloniehof Frede-
riksoord en het Veenpark, zal het bezoek aan die themacentra toenemen.

1.4. Het in de markt zetten van cultuurtoerisme is zonder overheidssteun niet mogelijk.
De uitvoering van het projectplan is afhankelijk van diverse geldstromen. Na afloop van het
project zal het cultuurtoerisme in voldoende mate geïntegreerd moeten zijn in de activiteiten van
de diverse deelnemers in het project, zodat cultuurtoerisme deel uitmaakt van de reguliere acti-
viteiten van die organisaties.

Uitvoering

Tijdsplanning
2003-2004.

Financiën
Totale kosten € 930.052,--
Externe kosten € 750.052,-- *
Kosten voor de provincie € 180.000,--
Uit het budget: Fonds flexibel beleid

* Externe kosten
Private bijdragen inclusief NNBT € 244.276,--
Gemeenten/Recreatieschap € 28.000,--
Overige fondsen € 12.750,--
Kompas-bijdrage € 465.026,--



26-3

Monitoring en evaluatie
Via kwartaalrapportages. Verder zal een begeleidingscommissie gevormd worden.

Extern betrokkenen
NNBT, NHI, Recreatieschap Drenthe, Stichting "Het Drents Landschap", Kunst&Cultuur Drenthe en de
vertegenwoordiger van het toeristisch bedrijfsleven.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen   

1. Projectvoorstel Cultuurtoerisme II
2. Evaluatie Cultuurtoerisme I

Ter inzage in de leeskamer

1. Aanvraagformulier Kompas-programma
2. Projectbeslisoverzicht Kompas-programma
3. Duurzaamheidstoets

Assen, 21 januari 2003
Kenmerk: 3/6.13/2002009621

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.D. Nauta, griffier

jh/coll.
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 21 januari 2003, kenmerk
3/6.13/2002009621;

BESLUITEN:

I. een bijdrage van € 180.000,-- te verlenen aan het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme ten
behoeve van de uitvoering van het project Cultuurtoerisme II, onder de voorwaarde dat ook de
overige financiering zeker gesteld is;

II. dit bedrag te dekken uit het Fonds flexibel beleid.

Assen, 19 maart 2003

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

jh/coll.




