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Inleiding

Mede met het oog op het feit dat in het jaar 2003 het provinciaal bestuur van Drenthe 400 jaar
bestaat, willen wij een bijdrage verlenen aan een bijzondere uitgave, namelijk een Encyclopedie van
Drenthe. Een dergelijke uitgave, in boekvorm en in digitale versie, kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de beeldvorming van deze provincie bij een breed publiek.
De Encyclopedie van Drenthe moet een naslagwerk worden met 5.000 trefwoorden. De onderwerpen
die erin worden beschreven, zijn voor Drenthe van maatschappelijke betekenis (geweest) en vooral
ook van cultuurhistorisch belang. Wat betreft onderwerpen moet gedacht worden aan politiek,
geestelijk leven, economie, sociale zorg, sport, kunsten, rechtspraak, volkscultuur, stedenbouw,
landschap, waterstaat en archeologie. Tevens zal een belangrijke plaats worden ingeruimd voor de
topografie en de geschiedenis van Drenthe in de meest brede zin.
In deze encyclopedie als naslagwerk willen wij dat cultuurhistorische en andere informatie over
Drenthe op de kaart wordt gezet. Als gebruikers, lezers en raadplegers daarvan stellen wij ons de
volgende doelgroepen voor: particulieren, de journalistiek, het onderwijs en het openbaar bestuur. Wij
zijn van mening dat de encyclopedie waardevol kan zijn voor een zeer groot deel van de inwoners van
Drenthe. Het 400-jarig bestaan van het provinciaal bestuur in 2003 is naar ons idee een goede
aanleiding tot het verschijnen van een encyclopedie van Drenthe. De encyclopedie heeft overigens
zeker een blijvende betekenis voor de cultuur in Drenthe en Drenthe-promotie, temeer daar met name
de digitale versie van de encyclopedie jaarlijks geactualiseerd kan worden.
De opdracht om de encyclopedie te maken, willen wij verstrekken aan het Erfgoedhuis van
Drenthe (zie bijlage met projectvoorstel van het Erfgoedhuis d.d. 20 februari 2001). Het Erfgoedhuis
zoekt een geschikte uitgever bij het project. Er wordt een brede publieke belangstelling voor deze
uitgave verwacht. In de provincie Groningen is ruim een jaar geleden een vergelijkbare encyclopedie
uitgekomen. Deze is een groot succes geworden.
Op grond van deze overwegingen stellen wij ons voor een financiële bijdrage beschikbaar te stellen
voor de samenstelling (lees: de inhoud) van de encyclopedie. Het maken van deze encyclopedie is
voor het nieuwe Erfgoedhuis van Drenthe, als uitvoerder van het brede cultuurhistorisch provinciaal
beleid, een uitgelezen mogelijkheid zich te profileren. Vanwege het brede karakter van de
encyclopedie is er bovendien betrokkenheid met vele andere geledingen in de Drentse samenleving
voorzien. Via sponsoring wordt het bedrijfsleven bij het project betrokken.

Advies

1. Voor de projectperiode 2001-2003 en ten laste van de Voorjaarsnota 2001 een bedrag van
ƒ 310.000,-- (€ 140.671,871) beschikbaar stellen aan het Erfgoedhuis van Drenthe ten behoeve
van de financiering van de redactiekosten van de content (inhoud) van een Encyclopedie van
Drenthe.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

- Spreiding kennis van Drenthe.
- Bijdrage aan het 400-jarig bestaan van het provinciaal bestuur van Drenthe.
- De provincie Drenthe krijgt (in elk geval) in 2003 de gelegenheid om op een positieve manier in

het nieuws te komen.
- Vergroten van de betekenis en de bekendheid van de kennisbank van het Erfgoedhuis van

Drenthe.

                                                
1 Het in dit schrijven opgenomen bedrag in euro's is bedoeld als gewenningsinformatie. Hieraan kunnen geen rechten

ontleend worden.
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Argumenten

1.1. De opdracht tot het vervaardigen van een Encyclopedie van Drenthe past in het provinciale
beleid.
De samenstelling van een Encyclopedie van Drenthe geeft uitvoering aan het
Bestuursprogramma voor de periode 1999-2003, met name Hoofdstuk 8, Cultureel Drenthe:
"Levendige en gevarieerde cultuurvoorzieningen en het behoud van het cultureel erfgoed
worden gestimuleerd".
Bovendien staat in hoofdstuk 1, Werkbaar, weerbaar en zichtbaar Drenthe: "Veel krachtiger dan
in de voorbije bestuursperiode kiest Drenthe voor een zichtbaar profiel". Wij zien de uitgave van
een Encyclopedie van Drenthe als een hulpmiddel om de bekendheid van de burger met zijn
provincie en bestuur te vergroten.

1.2. De uitgave van de Encyclopedie van Drenthe past in het provinciaal beleid op cultureel gebied.
De uitgave van deze encyclopedie dient de uitvoering van dezelfde beleidsdoelstelling als die
waarvoor het Erfgoedhuis van Drenthe door de provincie is opgericht (Bestuursprogramma
1999-2003, Hoofdstuk 2): het bevorderen van de belangstelling voor het Drents cultureel
erfgoed in relatie tot alle aspecten van het omgevingsbeleid en de beeldkwaliteit.

1.3. De uitgave van de Encyclopedie van Drenthe is als project geknipt voor het Erfgoedhuis van
Drenthe.
Juist vanwege het veelomvattende concept van de encyclopedie (politiek, geestelijk leven,
economie, sociale zorg, sport, kunsten, rechtspraak, volkscultuur, stedenbouw, landschap,
waterstaat en archeologie) leent dit grootschalige en meerjarige project, dat zich uitstrekt over
meerdere vakgebieden, zich uitstekend voor samenwerking binnen het Erfgoedhuis en door het
Erfgoedhuis met derden. Ook ter profilering van het Erfgoedhuis als zodanig is dit project heel
geschikt.

Uitvoering

Tijdsplanning
De uitgave is voorzien voor het najaar 2003, op voorwaarde dat de voorbereidingen daadwerkelijk
vóór 1 juli 2001 van start kunnen gaan.

Financiën
Totale kosten ƒ 616.320,--/€ 279.673,82
Externe kosten ƒ 306.320,--/€ 139.001,96
N.B.: De kosten van de uitgave in boekvorm verlopen voor de provincie budgettair neutraal.
Kosten voor de provincie ƒ 310.000,--/€ 140.671,87

Uit het budget: ruimte Voorjaarsnota 2001

Daarnaast zal ƒ 250.000,-- nodig zijn voor het vervaardigen van een digitale versie, voor beeld- en
geluidsrechten en andere bijkomende kosten. Het voorstel is voor deze kosten andere subsi-diënten
en sponsors te vinden.

Cofinanciers (externe kosten)
Erfgoedhuis van Drenthe: de kosten van de beeld- en bureauredactie kunnen worden bestreden uit de
inkomsten volgend uit werkzaamheden voor de universiteit; de provinciaal historicus krijgt voor de
(eind)redactie 720 uur tot zijn beschikking.
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Drents archief: heeft in natura, gelet op het Drentse belang, 360 uur beschikbaar voor de
hoofdredactie.
Een derde partner (een particulier) stelt om niet eveneens 360 uur beschikbaar.

Monitoring en evaluatie
1. Verslaglegging door Erfgoedhuis (provinciaal historicus) over behaalde resultaten in

kwartaalrapportages en in de jaarstukken van het Erfgoedhuis.
2. Nog onderzocht wordt de mogelijkheid dat de provincie zitting neemt in begeleidings- of

redactiecommissie.

Extern betrokkenen
Erfgoedhuis van Drenthe, Drents Archief, redactie en schrijvers, uitgevers.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen   

Geen.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 23 mei 2001
Kenmerk: 20/6.5/2001004293

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier

id/coll.
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 23 mei 2001, kenmerk
20/6.5/2001004293;

gelet op het belang van de uitgave van een Encyclopedie van Drenthe, zowel in boek- als in digitale
vorm, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van het provinciaal bestuur van Drenthe en vanwege
de blijvende betekenis ervan voor de cultuur in Drenthe en Drenthe-promotie;

BESLUITEN:

voor de projectperiode 2001-2003 en ten laste van de Voorjaarsnota 2001 een bedrag van
ƒ 310.000,-- (€ 140.671,87) beschikbaar te stellen aan het Erfgoedhuis van Drenthe ten behoeve van
de financiering van de redactiekosten van de content (inhoud) van een Encyclopedie van Drenthe.

Assen, 4 juli 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

id/coll.


