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Onderwerp: Programma Koloniën van Weldadigheid 2012-2016

Geachte statenleden ,

De provincie Drenthe investeert al enige jaren in de gebiedsontwikkelingen in zowel
Veenhuizen als Frederiksoord. ln de voorjaarsnota 2011 is hier nog nadrukkelijker op
ingezet.
Daarnaast werkt Drenthe aan opname op de UNESCO Werelderfgoedlijst van de
Koloniën van Weldadigheid, uiterlijk in 2018 bij het tweehonderdjarig bestaan. Drenthe
trekt het internationale nominatieproces, samen met de koloniën Veenhuizen,
Frederiksoord, Ommerschans, Willemsoord en Wortel en Merksplas in België. Dit
nominatieproces versterkt naar verwachting de cultuurtoeristische uitstraling in en
buiten Nederland en leidt tot een grotere economische betekenis van de Koloniën van
Weldadigheid. De gebiedsontwikkeling van Veenhuizen en Frederiksoord pakken we
in de geest hiervan in de beide gebieden afzonderlijk op en we stemmen processen

af.
Om hier doelgericht en effectief sturing aan te blijven geven, hebben wij een integraal
Programma Koloniën van Weldadigheid vastgesteld, waarin de doelen nadrukkelijk
zijn toegespitst op die gebieden waarop de provincie een kerntaak heeft, namelijk
economische structuurversterking, cultuur, cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikke-
ling. Andere aspecten worden aan partners van de provincie gelaten. Door bestaand
beleid en bestaand budget anders in te zetten kunnen we effectiever werken. Wij heb-
ben het Nationaal Restauratiefonds bereid gevonden in de uitvoering actief mee te
werken via de inzet van het Drents Monumentenfonds.



Het Nationaal Restauratiefonds zal voor de periode december 2012toten met 2016
het budget dat aan het programma hangt voor ons beheren en uitbetalen. Dit gebeurt

op dezelfde wijze en op basis van dezelfde overeenkomst als de uitvoering van het
Programma Leegstand en Herbestemming (Versnellingsagenda) in de periode 2009-.

2012. Hie¡mee hebben wij uitstekende ervaringen opgedaan. Het gaat in de komende
vier jaar om een bedrag van maximaal€ 2,3 miljoen. Dit is reeds door u in de begro-
ting gereserveerd geld.

Behalve in de reguliere rapportages zullen wij u op de hoogte houden van relevante
ontwikkelingen en bijeenkomsten in de Koloniën van Weldadigheid.
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