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Vragen aan het college van 
GS: 

1. In de brief wordt gezegd (pag.3)  " Van een voorgenomen fusie 
met de organisaties Biblionet Groningen en Bibliotheekservice 
Fryslan op dit moment geen sprake."  
De volgende alinea begint met de zin dat samenwerking of fusie 
onontkoombaar is. 
Zou het College hier nadere uitleg over willen geven. 
 

2. Daarnaast willen wij meer informatie over het proces rond de 
eventuele fusie van de Drentse bibliotheken.  
De provincie hecht er aan dat alle bibliotheken zich organiseren in 
een provinciaal netwerk en gezamenlijk naar buiten kunnen 
treden, terwijl Emmen, Assen en Hoogveen een eigen 
zelfstandige positie willen en niet deelnemen in een nieuwe 
organisatie. 
PvdA vraagt zich af hoe zich dit tot elkaar verhoudt. Zou het 
College hierop willen reageren. 
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Ondenruerp: Ontwikkelingen bibl iotheekbeleid

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u over een drietal relevante ontwikkelingen voor het provinciale

bibliotheekbeleid.

l. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
Op 10 juni 2014 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen van minister

Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor vaststelling doorgestuurd

aan de Eerste Kamer. De wet vervangt de paragrafen uit de Wet op het specifieke
cultuurbeleid en een aantal overeenkomsten tussen Rijk, IPO en VNG (onder andere

het Bibliotheekcharter) die de rol en positie van de bibliotheek regelden.

Bibliotheek in veranderende maatschappij
Doel van de nieuwe wet is richting geven aan de inrichting en het functioneren van het
bibliotheekstelsel, zodat openbare bibliotheken voor iedereen toegankelijk zijn en met

hun tijd meegaan (ander mediagebruik, andere bevolkingssamenstelling, andere vrije-
tijdsbesteding). Daartoe regelt de wet:
- dat verantwoordelijkheden, taken en rollen in het landelijk bibliotheeknetwerk zijn

verdeeld;
- dat functies en voorwaarden zijn vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek

moet voldoen, wil zij delen in de voordelen van het landelijk netwerk;

- dat burgers toegang houden tot een bibliotheek als er een filiaal in hun gemeente

sluit. Gemeenten moeten hierover met hun buurgemeenten afspraken maken,

zodat burgers daar terecht kunnen om fysieke werken te lenen;

- dat iedereen lid kan worden van een landelijke openbare bibliotheek in het digitale

domein die de rijksoverheid ontwikkelt en beheert. De digitale bibliotheek zorgt
ervoor dat de openbare bibliotheken hun publieke taken ook in het digitale domein

kunnen vervullen. Verwachting voor de langere termijn is een verder afnemend

fysiek gebruik en een groeiend digitaal gebruik van de bibliotheek.
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Bibliotheeknetwerk met landelijke digitale bibliotheek en lokale (fysieke) biblio-
theken
De kern van dit wetsvoorstel is het instellen van één netwerk van bibliotheekorgani-

saties, het aanwijzen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) als nationale bibliotheek in
het netwerk, een aantal zaken rondom de fysieke bibliotheek, alsmede de instelling en

opbouw van een landelijke digitale bibliotheek.r
De wet presenteert de bibliotheek nadrukkelijk als een landelijk netwerk van voorzie-
ningen met twee hoofdelementen: de digitale bibliotheek en de lokale (fysieke) biblio-
theken. De provincie heeft een rol in de wet via de provinciale ondersteuningsinstel-
lingen (i.c. Biblionet Drenthe), voorheen Provinciale Steuninstelling (PSO) of Biblio-
theekcentrale genoemd. De provinciale ondersteuningsinstellingen bieden een pakket
aan ondersteunende activiteiten voor de lokale bibliotheken in de desbetreffende pro-

vincie of provincies.

Bredere definitie functie bibliotheek (artikel 5)

De wet definieert vijf functies die de bibliotheek zou moeten verzorgen en aanbieden
die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappe-
lijke kansen van het algemene publiek. Hieruit blijkt dat de bibliotheek veel breder
gedefinieerd wordt dan de uitleenfunctie waarmee zij altijd geassocieerd wordt. Het
gaat nu ook om het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken
met kunst en cultuur. Gemeenten hebben de vrijheid om deze laatste functies in te
vullen. Doel is dat collecties niet in de kast blijven staan maar gelezen en geleend

worden. Activiteiten liggen in het verlengde van de collectie en expertise van de bi-
bliotheek, zoals lezingen van schrijvers. Als de bibliotheekvoorziening op het niveau
van een rechtspersoon niet aan de vijf functies voldoet, is dat reden om deze de voor-
delen van het netwerk (bijvoorbeeld gebruik nationale catalogus, deelname aan inter-
bi bl iothecair leenverkeer en gezam enl ijk in novatiebeleid) te ontzeggen.

Netwerkverantwoordelijkheid (artikelen 6, 7 en 8)

De verantwoordelijkheid voor het netwerk van bibliotheekvoorzieningen wordt bij de
overheden (Rijk, provincie en gemeente) gezamenlijk belegd. Bijeen voorgenomen
besluit van een partij dat tot gevolg heeft dat een openbare bibliotheekvoorziening
ophoudt te bestaan of redelijkeruvijs niet meer kan voldoen aan de verplichtingen in
deze wet, overlegt zij eerst met de andere partijen op wie dit van invloed kan zijn. Zo
nodig maken zij afspraken over de toegankelijkheid van een openbare bibliotheek-
voorziening voor het betrokken algemene publiek.

Provinciale ondersteuningstaken (artikel 16)

De provincie subsidieert de provinciale ondersteuningsinstelling i.c. Biblionet Drenthe
voor het uitvoeren van de wettelijke provinciale ondersteuningstaak. De taken van
deze instellingen omschrijft de wet als volgt.

AÉikel I 6. Provinciale ondersteuningstaken
1. Een provinciale ondersteuningsinstelling is verantwoordelijk voor de distributie van

fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer binnen de pro-

vincie of provincies waardoor zij wordt gesubsidieerd of in stand gehouden.

2. De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:
a. distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leen-

verkeer tussen de provincies; en

b. ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeen-
stemming met de Koninklijke Bibliotheek in verband met haar coördinerende

taak.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij

de Tweede Kamer.
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ln de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel wordt de provinciale rol nader
toegelicht en waarom is afgeweken van het advies van de Raad voor de Cultuur om

de provinciale taken bij de twee andere overheden te beleggen. Het wetsvoorstel laat
de provinciale rol in stand, maar herdefinieert deze tot die terreinen waar sprake is
van een duidelijke meenvaarde: het uitvoeren van het interbibliothecair leenverkeer
voor fysieke werken en innovatie in het fysieke domein. Er is ruimte voor maatwerk bij

de invulling van deze functies. De provinciale rol in de wet lijkt voornamelijk ingegeven
te zijn door de onmogelijkheid de provinciale middelen voor bibliotheekwerk aan het
Provinciefonds te onttrekken.

De gevolgen van de wetswijziging verwerken wij in onze opdracht aan Biblionet
Drenthe.

2. Samenwerking Biblionet Drenthe met Biblionet Groningen en Bibliotheek-
service Fryslân

ln de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel wordt verwezen naar de trend dat
de provinciale ondersteuningsinstellingen fuseren tot bovenprovinciale organisaties.
Biblionet Drenthe is in onze provincie vanaf 2011 in bespreking over samenwerking
met Biblionet Groningen en Bibliotheekservice Fryslân. ln 2013 zijn samenwerkings-
mogelijkheden verkend voor efficiëntere dienstverlening aan bibliotheken op de ter-
reinen van lCT, P&O, Financiën, Marketing en Repro. ln 2014 is daaraan toegevoegd
lnnovatie van de fysieke bibliotheek. De planning is dat de samenwerkingsmogelijk-
heden voor 1 september 2014 in een visie- en beslisdocument worden vervat, dat per

1 januari 2015 gefaseerd wordt geëffectueerd.

De provincie heeft geen juridische positie in dit proces, bijvoorbeeld via instemmings-
of adviesrecht of voordracht van bestuurders of toezieners. Wel heeft de provincie

natuurlijk een subsidierelatie met Bibilionet Drenthe die naar verwachting gehand-

haafd zal blijven. Van een voorgenomen fusie van Biblionet Drenthe met de organi-
saties Biblionet Groningen en Bibliotheekservice Fryslân is op dit moment geen

sprake.

Samenwerking of fusie met een of meerdere andere provinciale ondersteunings-
organisatie(s) is onontkoombaar. Biblionet Drenthe is een relatief kleine organisatie:
om haar heen zijn de afgelopen jaren drie ondersteuningsorganisaties ontstaan die
meerdere provincies bedienen: Rijnbrinkgroep (Overijssel, Gelderland), ProBiblio
(Noord-Holland, Zuid-Holland) en Cubiss (Brabant, Limburg). Naar verwachting zal
ook B|SC (Utrecht) in de tweede helft van 2014 fuseren met ProBiblio.

De keuze voor Biblionet Groningen en de Bibliotheekservice Fryslân en daarmee voor
samenwerking met Groningen en Fryslân past in de noordelijke oriëntatie van onze
provincie. Bovendien kennen ook deze provincies een bevolkingskrimp met uitdaging
voor spreiding van voorzieningen.

Verwachting is dat de Drentse bibliotheken door deze samenwerking beter bediend
kunnen worden op het gebied van innovatie en dat de dienstverlening goedkoper kan

worden als gevolg van schaalvoordelen. Wij zullen Biblionet Drenthe vragen om deze
verwachte voordelen te concretiseren door een 0-meting en effectmeting.

Biblionet Drenthe informeert ons regelmatig over de voortgang
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Mogelijke fusie lokale bibliotheekorganisaties met Biblionet Drenthe
Het Drents Netwerk Bibliotheken heeft in 2011-2013 diverse scenario's onderzocht
voor herinrichting van het bestuursmodel van de Drentse bibliotheken. Doel is uitda-
gingen als bezuinigingen op het stelsel van bibliotheekvoorzieningen in Drenthe beter
het hoofd te kunnen bieden en op efficiënte wijze te kunnen reageren op noodzake-
lijke gezamenlijke vernieuwing voor behoud van relevante openbare bibliotheekvoor-
zieningen. ln maart 2014 is ter oriëntatie een voorstel aan de VDG voorgelegd waarin
de besturen van 9 van de 12 Drentse bibliotheekstichtingen aangeven een nieuwe

organisatie te willen vormen met Biblionet Drenthe. Het voorstel voor een nieuw be-

stuursmodel voor Drentse bibliotheken heeft betrekking op een aantal lokale biblio-
theekorganisaties én de provinciale ondersteuningsinstelling, die samen één nieuwe
organisatie willen vormen. Emmen, Assen en Hoogeveen verklaarden een eigen zelf-
standige positie in te willen nemen en niet in een nieuwe hybride (= gemengde) orga-
nisatie op te willen gaan.

De provincie hecht er belang aan dat de bibliotheken zich blijven organiseren in een
Drents provinciaal netwerk, waarmee alle bibliotheken gezamenlijk naar buiten
kunnen treden en dat voor de bibliotheken op kan treden als belangenbehartiger en
gesprekspartner richting provinciaal ondersteunende instelling Biblionet Drenthe en

de provincie.

Voor provinciale subsidieverstrekking aan de provinciale ondersteuningsinstelling (i.c.

Biblionet Drenthe) is voorwaarde dat zij zich zo inricht dat de provincie een opdracht
voor wettelijke ondersteuning aan bibliotheekorganisaties in de twaalf gemeenten kan
geven. En uiteraard dat zij dit op een transparante wijze uitvoert. ln onze subsidie-
regels venvachten wij dat ontvangers van grote subsidies voldoen aan de Governance
Code, die uitgaat van het model Raad van bestuur/Raad van toezicht.
Ook moet het proces van opschaling van provinciale ondersteuningsinstellingen voor
een meer efficiënte provinciale ondersteuning van het bibliotheekwerk doorgang
kunnen vinden.

Hoogachtend,

Gedep Staten van Drenthe,

a¡
ì

secretaris voorzitter

wa.coll
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