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Onderwerp: Voorstel voor viering van '200 jaar provincie Drenthe' in 2015

Geachte heer/mevrouw,

ln de Grondwet van 181 5 wordt voor het eerst gesproken over 'de provincie Drenthe'

Dit betekent dat de provrncie Drenthe vanaf toen dezelfde status heeft als de andere

Nederlandse provincies. Het provinciaal bestuur van Drenthe zou dus in 2015 zijn
200-jarig bestaan kunnen vieren!

Een inwoner van Drenthe heeft zich in de Drentse geschiedenis verdiept en via het

Drents Archief contact gelegd met ons (de Drentse statenleden J.A. van Dalen en

A. Huizing) om te bezien of wij daar iets mee konden. Wij hebben daarop een 'werk-
groep' geformeerd om dit mogelijke jubileum aan een nader onderzoek te onden¡ver-

pen. ln deze werkgroep kregen onder meer twee'historici zitting: dr. Henk Nijkeuter
(Drents Archief, Assen) en dr. Paul Brood (Nationaal Archief, Den Haag).

Deze werkgroep heeft vastgesteld dat 'Drenthe' als gebied al meer dan 1000 jaar

bestaat. De eerste vermelding van Drenthe is gevonden in een document uit het jaar

820, waarin wordt gesproken van de pago Treanth, de gouw Drenthe. De 'Landschap

Drenthe' had vanaf 1395 Coevorden als bestuurscentrum, vanaf 1602 Assen. Ook

vóór 1815 heeft de Landschap Drenthe een eigen bestuur gekend, onder leiding van

een Drost. De Grondwet van 1815 heeft Drenthe in het gelid gebracht van de andere

Nederlandse provincies. Een nieuwe periode in de Drentse geschiedenis brak daar-

mee aan. Echter van een volledige emancipatie van Drenthe was nog geen sprake.

Dat gebeurde voor het eerst in 1947 toen het aantal gedeputeerden dat Drenthe

mocht besturen op het landelijke niveau werd gebracht.

Reden voor ons om aan u als Provinciale Staten de gedachte voor te leggen om dit
200-jarig bestaan van de provincie Drenthe in 2015, nota bene een verkiezingsjaar!,

te gedenken en vieren.
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Viering '200 iaar provincie Drenthe'
Wij hebben bij deze viering niet de historie zelf op het oog. Daarvoor kan iedereen te

rade gaan bij diverse publicaties. Wij willen met deze viering en het gedenken eerst en

vooral aandacht besteden aan het bestaan en de positie van Drenthe zelf: een bloei-

ende en groeiende provincie, goed bestuurd met professionele ondersteuningsorgani-

saties, een passende infrastructuur met een geheel eigen plaats tussen de Neder-

landse provincies.

Bij '200 jaar provincie Drenthe' zou de leefwijze van de inwoners, de aard van het
(openbaar) bestuur, de maatschappelijke structuur, het beheer van de natuur en de

manier van werken en ondernemen centraal kunnen staan. Het zijn deze kenmerken

die de regionale identiteit bepalen en daarmee het imago van Drenthe. Drenthe is een

aantrekkelijke provincie om in te wonen, werken en leven.

Wij stellen aan u voor bij het jubileum van '200 jaar provincie Drenthe' zo veel mogelijk

en vooral ook inwoners uit de provincie te betrekken, op allerlei momenten en manie-

ren.

Wij denken daarbij niet alleen aan vertegenwoordigers van de diverse besturen in

Drenthe, op politiek, ondernemings- en maatschappelijk terrein, maar aan alle Drenten

in alle leeftijdsgroepen en belangstellingssferen. Gericht op de genoemde doelgroe-
pen willen we specifieke activiteiten organiseren, zo veel mogelijk in samenwerking

met onze relaties. Een symposium zou daarbij een mogelijkheid kunnen zijn. Daar-

naast overwegen wij een of meer activiteiten speciaal voor de viering van dit jubileum,

in de loop van 2015.
Om zo veel mogelijk nieuwe en andere inwoners van Drenthe bij de feestelijkheden te
betrekken, stellen wij voor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere, reeds geplan-

de feestelijke en plechtige momenten. ledereen in Drenthe moet in de gelegenheid

worden gesteld bij dit jubileum te worden betrokken. Daarvoor kunnen alle mogelijke

communicatiemiddelen worden ingezet.

lntegrale provinciale aan pak

Drenthe heeft zich in de afgelopen 200 jaar ontwikkeld tot een provincie die er toe
doet. Reden waarom wij aan u willen voorstellen dat de provinciale organisatie waar

mogelijk en in samenspraak met stakeholders wordt betrokken bij het opstellen van

een programma voor '200 jaar provincie Drenthe'. Deze ondersteuning kan volgens

ons zo veel mogelijk onderdeel uitmaken van de reguliere werkzaamheden en midde-

len in 2015. Voor specifieke uitgaven voor '200 jaar provincie Drenthe' is echter geen

rekening gehouden in de begroting voor 2015. Voor de bijkomende kosten, willen wij
graag een beroep kunnen doen op aanvullende middelen, in de vorm van een budget

van ca € 75.000,--. Deze extra uitgave zou ten laste kunnen woiden gebracht van de

Algemene Reserve.
lndien u, als Provinciale Staten, met bovenstaande richting van denken kunt instem-

men om aandacht te besteden aan '200 jaar provincie Drenthe', zullen wij bevorderen

dat een besluit in deze zin door GS aan u ter vaststelling zal worden aangeboden. De

uitvoering hiervan kan door GS worden meegenomen in de 2d" wi.¡ziging Begroting

2015 die volgens planning in de Statenvergadering van 1 1 maart 2015 aan de orde

komt.

Uw opvatting ter zake willen wij bij die gelegenheid graag vernemen.

Met vriendelijke groet,

J.A. van Dalen (statenlid D66)

A. Huizing (statenlid PvdA)


