
COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter
gelegenheid van het 400-jarig provinciaal
bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota
2001)
De heer VAN DER SCHOOT vindt dit een
buitengewoon goed voorstel. Het betreft een
bedrag van ƒ310.000,-- voor ongeveer 5000
steekwoorden. Dat komt dus neer op een bedrag
van ƒ62,-- per woord. Dat maakt niet uit, want hij
vindt het idee buitengewoon leuk en staat er van
harte achter. Hij stemt in met dit voorstel.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN vindt dit een positief
initiatief, maar zij vraagt zich af of er voldoende
tijd is aangezien anderhalf jaar erg kort is voor
een encyclopedie. Indien alle uren bij elkaar
worden opgeteld dan gaat het om 14.40 uur,
hetgeen een half uur per woord is. Spreekster
vindt dan ook dat het een encyclopedie moet
worden en geen veredelde almanak. Zijn er al
sponsors en subsidiënten voor de digitale versie
van de encyclopedie?
Mevrouw VAN DIJK is heel blij met deze
encyclopedie en denkt dat iedereen er blij mee zal
zijn indien het af is. Wat zij jammer vindt is dat er
voorlopig eerst alleen maar een papieren versie
beschikbaar is, hoewel zij begrijpt dat het veel
geld gaat kosten om er een mooie cd-rom van te
maken. Wellicht dat dit wat breder kan worden
getrokken, zodat er andere geldschieters zouden
kunnen komen en de cd-rom versie ook
uitgebracht kan worden. In Groningen is ook
alleen maar de papieren versie uitgebracht en
deze loopt erg goed. Er moet ook gekeken
worden naar de representatieve functie van deze
encyclopedie en het zou leuk zijn indien de
provincie Drenthe ook de cd-romversie in
verschillende talen kan laten maken. Een bedrag
van ƒ250.000,-- moet hiervoor toch wel ergens
vandaan zijn te halen?
De heer WENDT vindt het leuk om te lezen in de
pers dat de grote encyclopedieën erop
terugkomen om cd-romversies uit te brengen,
aangezien er zoveel vraag is naar papieren
versies. Hij wil dus graag een papieren versie zien
en vindt dit een goed idee. Hij is blij dat net het
Erfgoedhuis is gestart, zodat het zich goed kan
profileren. Hij vindt het leuk om in plaats van een
cd-rom, die waarschijnlijk ongelezen blijft, iets
speciaals voor de jeugd te organiseren in het
kader van de verschijning van deze encyclopedie.
Mevrouw SMITH vindt deze encyclopedie een
heel leuk idee. Het kan een waardevol boekwerk
worden, maar tegenwoordig zijn bijna alle



encyclopedieën ook digitaal verkrijgbaar. Deze
worden vaker aangeschaft en actualisatie is dan
sneller mogelijk. In haar eigen gezin wordt veel
gebruikgemaakt van de cd-rom en minder van
papieren versies.
De heer WENDT merkt op dat in het onderwijs erg
weinig gebruik wordt gemaakt van cd-rom-versies
van boeken.
Mevrouw SMITH antwoordt dat haar eigen
kinderen er wel veel gebruik van maken. Hoe
groot is de kans op sponsoring van de cd-rom en
is er ook kans op sponsoring van de actualisatie
van de cd-rom?
De heer ZOMER constateert dat een bijdrage van
ƒ310.000,-- voor de encyclopedie wordt
gevraagd. Er wordt in het statenstuk verwezen
naar een projectvoorstel, maar dat zit er niet bij en
dat is lastig. Het projectvoorstel had dan ook
bijgevoegd moeten worden. Is de uitgave van een
encyclopedie het middel om het 400-jarig bestaan
van het provinciaal bestuur te vieren? Daar kan
verschillend over worden gedacht, maar spreker is
tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad een
goede gelegenheid is voor een dergelijke uitgave.
Het is wel aardig om te weten of er binnen het
college nog alternatieve vieringsmethoden leven.
Er komt een uitgave in meerdere vormen en hij is
benieuwd of beide vormen telkens geactualiseerd
worden en wie de kosten draagt. In de
exploitatieopzet mist hij de rol van de uitgever
hierin. Hij mist zaken als de oplage, het risico van
tegenvallende verkopen of omgekeerd het
drukken van een tweede editie. Hoe staat het
daarmee? Het bedrijfsleven wordt gevraagd om te
sponsoren. Levert dit nu bladzijden met
advertenties op in het boek of op de omslag? Het
grote probleem dat hij met dit voorstel heeft is dat
de financiering via het
Erfgoedhuis loopt. De totstandkoming van het
Erfgoedhuis is wat hem betreft nog steeds een
onvoltooide zaak. In november vorig jaar is groen
licht gegeven voor het Erfgoedhuis aangezien er
met de arbeidsovereenkomst van
personeelsleden nodig iets moest gebeuren.
Verder was de hele zaak redelijk mistig en hebben
de blauwe ogen van de gedeputeerde een
belangrijke rol gespeeld in dit verhaal. Zijn fractie
zit echter nog steeds op gegevens betreffende het
Erfgoedhuis te wachten en dat is ook toegezegd.
Met name een deel van het ondernemingsplan is
toegezegd op vragen van de heer Harleman. Hij
wil dan ook wat concretere informatie over het
Erfgoedhuis.
De heer VAN DER SCHOOT vraagt of er ook
rekening is gehouden met een bepaalde
opbrengst van deze encyclopedie en om dit in de



ramingen mee te nemen.

Mevrouw SCHIPPER gaat akkoord met het
voorliggende voorstel. De enige kanttekening die
zij plaatst is dat zij dit ziet als een meer intern
gericht project, bestemd voor de bewoners van
Drenthe. Haar toenmalige fractievoorzitter, de
heer Schrotenboer, heeft bij de algemene
beschouwingen van enige jaren geleden,
gevraagd plannen te ontwikkelen van een
passende viering van het 400-jarig bestaan van
het provinciaal bestuur. Hij deed toen de
suggestie van het begin van de Tour de France in
Drenthe en daar werd toen wat lacherig over
gedaan. Nu is bekend dat het andere provincies
wel lukt een evenement van een dergelijke orde
binnen te halen. Worden er nog andere plannen
voor de viering ontwikkeld? Aan het CDA vraagt
zij of deze partij mogelijkheden ziet om de
encyclopedie onder verantwoordelijkheid van een
andere organisatie dan het Erfgoedhuis te
ontwikkelen. Drentse Toal functioneert namelijk
niet.
De heer PRINSEN vindt dit een goed voorstel. Hij
vraagt wat de encyclopedie voor de inwoner van
Drenthe gaat kosten.
Mevrouw BRINK merkt op dat de ene partij de
digitale versie van de encyclopedie belangrijker
vindt dan de andere partij. Er zal worden
begonnen met verschijning in boekvorm. De
digitale versie is een heel belangrijke vervolgstap
en er zal dan ook hard worden gezocht naar
sponsoring daarvoor. Het bedrijfsleven heeft daar,
net als in Groningen, veel belangstelling voor en
daar waren dan ook voldoende sponsors.
Spreekster heeft de encyclopedie van Groningen
meegenomen en deze kan worden ingezien. De
uitgeverij voor de encyclopedie wordt momenteel
gezocht en bij de onderhandelingen met de
uitgeverij wordt betrokken hoe groot de oplage
moet zijn. Dat zijn allemaal zaken die het
Erfgoedhuis van Drenthe regelt, aangezien daar
de provinciaal historicus zit en hoofdredacteur is.
Hij heeft zeer nauwe banden met het Drents
Archief en de particulier die aan de
totstandkoming van de encyclopedie wil
meewerken. Er is dus sprake van een heel goede
samenwerking – ook met de bibliotheken – tussen
alle instellingen die iets zouden kunnen betekenen
voor de totstandkoming van de encyclopedie. In
decem-ber heeft spreekster beloofd informatie te
verstrekken over het Erfgoedhuis. Na de zomer
wordt de stand van zaken bij het Erfgoedhuis
bekend en zal de commissie daarover worden
geïnformeerd. Spreekster heeft plannen om aan
het verschijnen van de encyclopedie en het 400-



jarig bestaan van het provinciaal bestuur een
bepaalde festiviteit te verbinden. Die festiviteit
verklapt zij nog niet, want zij moet dit nog goed
laten uitwerken. Het verschijnen van de
encyclopedie zal met veel public relations en
bombarie gepaard gaan, zodat heel veel mensen
in Drenthe weten dat die encyclopedie ongeveer
ƒ200,-- zal gaan kosten.
TWEEDE TERMIJN
De heer ZOMER merkt op dat de encyclopedie
wellicht buiten het Erfgoedhuis om zou kunnen
verschijnen via een uitgever die in de verschijning
een zwaardere rol speelt. De reden van zijn
opmerking was echter dat in november vorig jaar
met heel weinig gegevens een belangrijke
provinciale taak is ondergebracht in het
Erfgoedhuis. Destijds is gezegd dat het
Erfgoedhuis nog opgebouwd moest worden en het
ondernemingsplan nog gemaakt moest worden.
Dat blijft voor hem nog steeds een mistige zaak
en hij vindt dat het tijd wordt dat daar helderheid
over komt.
Mevrouw SCHIPPER ondersteunt deze vraag van
het CDA van harte.
De heer ZOMER herinnert mevrouw Brink aan
een in november 2000 gedane uitspraak dat zij in
de richting van mevrouw Duran heeft toegezegd
dat er een tweede fase van het ondernemingsplan
van het Erfgoedhuis zal komen die in januari 2001
aan het personeel en de staten zou worden
aangeboden. Het is nu juni 2001, maar hij heeft
nog nooit zoiets gezien. Hij dringt dus aan op
snelle toezending van volledige informatie met
betrekking tot het Erfgoedhuis. Hij gaat akkoord
met het voorstel voor de encyclopedie.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN vraagt of anderhalf
jaar voldoende is om een goede encyclopedie te
vervaardigen?
Mevrouw BRINK antwoordt dat de encyclopedie in
2003 klaar zal zijn, aangezien deze uitgave is
gerelateerd aan het 400-jarig bestaan van het
provinciaal bestuur. In de richting van de heer
Zomer antwoordt zij dat bepaalde zaken niet altijd
zo snel gaan als zij wel wil. De commissie krijgt zo
snel mogelijk over het Erfgoedhuis van Drenthe
die gegevens die daarover gegeven kunnen
worden. Dit voorstel past goed bij het Erfgoedhuis
omdat de provinciaal historicus bij het Erfgoedhuis
is ondergebracht. Gezien de daar aanwezige
deskundigheid is naar haar gevoel het
Erfgoedhuis de meest geëigende plaats om
dergelijke zaken tot stand te laten komen. Daarbij
komt dat de provinciaal historicus, de heer
Gerding, ook heeft meegewerkt aan de
encyclopedie van Groningen. De kennis die hij
daar heeft opgedaan kan hij in Drenthe goed



gebruiken.
De heer ZOMER merkt op dat als er bedragen
van miljoenen in een organisatie omgaan, hij wil
zien wat daar omgaat en wat er met het geld van
Drentse burgers gedaan wordt.
De heer VAN DER SCHOOT ondersteunt de
woorden van de heer Zomer.
Mevrouw VAN DIJK merkt op dat verspreiding van
de cd-romversie een stimulans voor het toerisme
kan betekenen en dat daarbij gemeenten en
andere organisaties binnen de toeristische sector
kunnen worden ingeschakeld. Vanuit die hoek
kunnen wellicht meer sponsors worden geworven.
Indien er een beperkte oplage van de cd-rom met
een deel van de inhoud van de encyclopedie voor
toeristische doeleinden wordt verspreid, kan dit de
kosten van de encyclopedie als geheel wellicht
drukken. Bovendien is er dan toch een digitale
versie op de dag van de presentatie zelf
beschikbaar. Het is jammer dat alleen de
provincie er financieel voor opdraait. Ook vindt zij
het jammer dat
PvdA en VVD de encyclopedie zien als iets dat
bestemd is voor de Drenten alleen, want dat
maakt het voor de Drenten ook een stuk duurder
om zo’n encyclopedie aan te schaffen.
De heer WENDT lijkt het wel een leuk idee om bij
het reserveren van een jaarplaats op een camping
in Drenthe er dan een cd-rom bij cadeau te doen.
Mevrouw VAN DIJK antwoordt dat de
campinghouder of een toeristische organisatie
een dergelijke cd-rom wel wil opsturen voor
publicitaire doeleinden. Zo heeft spreekster laatst
overwogen om op vakantie naar een van de
Engelse eilanden toe te gaan en zij kreeg dadelijk
een leuke video toegestuurd. Dat zou ook met een
cd-rom kunnen en dan kan zowel de papieren als
de digitale versie op een representatieve manier
worden verspreid tijdens het 400-jarig bestaan en
de kosten kunnen dan ook worden gedrukt.
Mevrouw DIRKS ondersteunt de suggestie van
mevrouw Van Dijk.
Mevrouw BRINK antwoordt dat zij de suggestie
van D66 zal betrekken bij het idee om de
encyclopedie gestalte te geven.
De VOORZITTER concludeert dat alle fracties
instemmen met het voorliggende voorstel, zodat
dit als een A-stuk waarover geen discussie meer
hoeft plaats te vinden, naar de statenvergadering
kan.


