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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201601332 te vermelden. 
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Aan: 

Hunebedcentrum 
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Postbus 25 
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Assen, 15 december 2016 

Ons kenmerk 201601332-00670172 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 72970 

Onderwerp: verlening prestatiesubsidie per boekjaar 2017 en 2018 culturele 

basisinfrastuur Drenthe 

 

           

                   

Geachte  

 

Op 23 september 2016 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de uitvoering van uw werkplan 2017 

en 2018. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw 

aanvraag   

 

Beoordeling aanvraag: 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene 

subsidieverordening Drenthe 2012 (ASV) en de Cultuurnota 2017-2020 ‘De Verbeelding van Drenthe’.  

Bij de vaststelling van deze nota hebben Provinciale Staten d.d. 28 september 2016 besloten dat uw 

museum onderdeel uit maakt van de culturele basisinfrastructuur van Drenthe. Daarmee is tevens 

besloten dat wij jaarlijks een basis- prestatiesubsidie tot en met 2020 beschikbaar wordt gesteld voor 

de exploitatie en instandhouding van de museale taak.  

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een aanvraag te doen met daarin uw jaarprogramma en 

exploitatiebegroting. Wij hebben uw aanvraag voor 2017 beoordeeld. Uw museale activiteiten  vinden 

wij passend binnen de culturele infrastructuur van Drenthe.  

 

Besluit: 

Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een subsidie verlenen van € 100.000,00 per 

jaar. Wij verlenen u deze subsidie voor de jaren 2017 en 2018.  

Voor het jaar 2018 dient u uiterlijk 1 september 2017 een jaarprogramma en exploitatiebegroting bij 

ons in te dienen.  

 

 



 

 

 

De bevoorschotting zal plaatsvinden op de voor uw instelling gebruikelijke wijze op 

bankrekeningnummer  onder vermelding van het kenmerk van deze brief.  

In januari 2017 ontvangt u 25% van de toegezegde subsidie voor het jaar 2017. In de overige 

maanden wordt een evenredig bedrag bevoorschot.  

De bevoorschotting in 2018 zal op dezelfde wijze plaatsvinden mits u aan de gestelde voorwaarden 

voldoet. 

 

Er zal een tussentijdse (bestuurlijke) evaluatiemoment gehouden worden medio 2018. U dient voor 1 

mei 2018 uw reguliere jaarverslag en jaarrekening over 2017 bij ons in te dienen.   

 

Ten aanzien van onze subsidies over de jaren 2018, 2019 en 2020 bestaat nog een 

begrotingsvoorbehoud. Provinciale Staten hebben het recht begrotingswijzigingen  aan te brengen en 

daarmee besluiten te nemen die mogelijk consequenties kunnen hebben op onze 

subsidievoornemens. Wanneer hier sprake van is, streven wij er naar u hierover tijdig te berichten.  

 

Cultuurmonitor: 

Wij vragen speciale aandacht voor onze cultuurmonitor. U was een van de instellingen waarmee wij 

gezamenlijk de opzet van onze nieuwe cultuurmonitor hebben bepaald. Wij vragen u om in het 

jaarverslag van 2017 de informatie op te nemen die nodig is voor het invullen van de monitor. Dit alles 

voor zover het van toepassing is op uw organisatie. U treft hiervoor nog een apart memo in de bijlage 

2 van deze brief waarin staat uitgelegd welke informatie nodig is. 

 

In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen. 

 

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw werkplan. 

 

Hebt u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met  

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze 

beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor 

meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar 

http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

  

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  

 

Teamleider team Subsidies en Inkoop  

 

 



 

 

 

Bijlage 

 

Verplichtingen  

 

Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften: 

 

1. Activiteiten: 

Voor de subsidie dient u de volgende prestaties te leveren: 

 

Instandhouding en exploitatie museale taak Hunebedcentrum over de jaren 2017 en 2018. 

 

 

2. Meldingsplicht: 

U meldt ons direct schriftelijk als: 

- de activiteiten geen doorgang vinden; 

- vertraging optreedt in de uitvoering; 

- wijzigingen ontstaan in de prestaties; 

- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking. 

 

3. Publiciteitsvereiste: 

U dient in uw communicatie over uw activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk 

worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren van de burgers over de 

besteding van belastinggelden. U kunt aan dit vereiste voldoen door middel van een vermelding op uw 

website, in advertenties, in persberichten of publicaties (flyers) etc. 

 

4. Vaststelling: 

U moet voor 1 maart 2018 uw reguliere jaarverslag en jaarverantwoording over 2017 doen toekomen.  

Daarnaast dient u  voor 1 maart 2019 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen over de jaren 

2017 en 2019. Daarin moet u aantonen dat de activiteiten als genoemd onder 1 daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd.. Dit doet u door middel van het overleggen van een activiteitenverslag en jaarrekening.  

 

U dient uw aanvraag tot vaststelling tijdig in. Als u te laat bent kan dat namelijk gevolgen hebben voor 

de subsidie. Als u geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient, stellen wij de subsidie 

ambtshalve vast met de informatie die we hebben. In de meeste gevallen leidt dat tot een 

(gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie. 

 

Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestaties zijn geleverd. Daarnaast 

gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen. Op grond 

hiervan wordt het exacte subsidiebedrag vastgesteld. U hoeft geen bedrag terug te betalen als alle 

afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd en aan alle overige verplichtingen is voldaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Bijlage II 

Cultuurmonitor 

Zoals u wellicht weet heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de ontwikkeling van een 

Cultuurmonitor Drenthe, passend binnen het kader van de Cultuurnota 2017-2020, provincie Drenthe. 

We zijn begonnen met de Cultuurmonitor omdat we constateren dat er steeds meer sprake is van een 

continue lijn in het beleid en de uitvoering daarvan en dat dit mogelijkheden geeft om te meten. 

Samen met provinciaal gefinancierde Drentse instellingen hebben we indicatoren opgesteld die van 

belang worden gevonden en passen bij het waardenkader (artistieke, economische, maatschappelijke 

en ruimtelijke waarde).  

Deze zomer heeft een pilot plaatsgevonden, waaraan vijf instellingen hebben deelgenomen, te weten 

Drents Archief, Drents Museum, Gevangenismuseum, Biblionet en Herinneringscentrum Westerbork. 

Daaruit is gebleken dat we de juiste invalshoek gekozen hebben, maar dat niet alle indicatoren 

noodzakelijk zijn en dat sommige indicatoren op basis van huidige manier van rapporteren in 

jaarverslagen niet voldoende beantwoord kunnen worden.  

Het doel is een monitor te maken waaruit naar voren komt welke waarden de culturele instellingen 

gezamenlijk creëren, gebaseerd op cijfers en beschrijvingen. Daarom willen we u vragen in het 

komende jaarverslag op de volgende onderwerpen expliciet(er) in te gaan, als dit passend is bij uw 

type instelling en activiteiten: 

Algemene gegevens 

 Indien sprake is van workshops, aanvullende activiteiten, educatieve activiteiten et cetera, dan 

graag (ook) het totaal daarvan opnemen, in aanvulling op het benoemen van enkele in het 

oog springende activiteiten die uw jaar illustreren.  

Artistieke waarde 

 Is er sprake van innovatieve ontwikkelingen, cross-overs en/of samenwerking met partners, 

zowel cultureel als niet-cultureel en van binnen of buiten de provincie? 

 Is sprake van internationale profilering of samenwerking? 

 Op welke manier draagt uw instelling bij aan talentontwikkeling en met welk resultaat? 

Economische waarde 

 Wat betreft aantal medewerkers graag ook het aantal FTE en contractvorm benoemen. Dat 

stelt ons in staat een beeld te geven van de werkgelegenheid die de culturele sector schept. 

 Zet uw instelling zich in voor het creëren van meerdaags bezoek aan de provincie en zo ja, op 

welke manier en met welk resultaat?  

 Heeft uw instelling opdrachten verleend (waaronder aanbestedingen) aan partijen in het lokale 

bedrijfsleven of zzp’ers? Hoe vaak en welke omvang? 

Maatschappelijke waarde 

 Indien mogelijk een inschatting (in percentages) maken van de verdeling van doelgroepen 

over de verschillende leeftijdscategorieën.  

o Kinderen (0 tot 12 jaar)  

o Jongeren (12 tot 18 jaar)  

o Studenten (18 tot 25 jaar, studerend)  

o Volwassenen (18 of 25 tot 65 jaar)  

o Senioren (65+)  

 Wat betreft onbetaalde medewerkers graag een onderscheid aanbrengen tussen 

stageplaatsen/werkervaringsplekken, reïntegratie-trajecten en vrijwilligers.  

 Op welke manier zet uw instelling zich in voor het creëren van (fysieke en financiële) 

toegankelijkheid van het aanbod? Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, aangepaste 

voorzieningen, ruime openingstijden, kortingsacties et cetera.  

 Wanneer uw instelling zich (incidenteel) inzet voor speciale doelgroepen (ihkv 

armoede, inburgering, laaggeletterdheid, dagbesteding etc.), dan graag een 

beknopte beschrijving daarvan opnemen.  



 

 

 

Hoe zien deze activiteiten eruit, en vanuit welke motivatie is dit tot stand 

gekomen? Zijn er (maatschappelijke) partners bij betrokken? 

Ruimtelijke waarde 

 Maakt uw instelling specifiek gebruik van het Drents landschap of de 

stedelijke omgeving  en hoe leidt dit tot verrijking van uw aanbod?   

 





 

 
  

  
  

  
   

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
  

 

 

 







 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      

          
  

 

 

    

    

         



 

               
     

            
                  
                

                  
                 

  
                

      
 

       

               

     
                  

           
     
     

      

        



                
 

     
    
     
      
    
     

   
              

    
    
  
   
     
    

   
               

                
     

                 
            

            
                 

        
  

             
         

   
  

         



    
  

                 
                   

    

 
                

            

                
              

   

 
                  

                
                 

                 
                  

       

 
            

  
   
     
  
   
  
     

          



   

 
                   

       

 
                 

                   
   

   
    

  

      

     





  
                        
 

              
               

          

  
 

  
                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    





  



 

          
        

          
     

     

  

      
    
    

      
    

           

 
    

          
   

    
 

   
      

       
   

    
      

 

        



   

 

 

                    

















































































   





























    

 

                  
                  

                     
                   

               
               

                  
                  

               
                   

                  
                  

               
                   

                   
      

     
                       

                 
              

                  
  

             
               

                
              

                 
      

                   







 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201601332 te vermelden. 
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Aan: 

Hunebedcentrum 

t.a.v.  

Postbus 25 

9530 AA  BORGER 

 
9530 AA25 

 

                

            

Assen, 14 december 2017 

Ons kenmerk 201601332-00731535 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 74455 

Onderwerp: Verlening prestatiesubsidie boekjaar 2018 Hunebedcentrum 

 

                 

                            

Geachte  

      

Op 11 september 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de uitvoering van uw werkplan 2018. 

In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. 

 

Beoordeling aanvraag: 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene 

subsidieverordening Drenthe 2012 (ASV) en de Cultuurnota 2017-2020 ‘De Verbeelding van Drenthe’. 
Bij de vaststelling van deze nota hebben Provinciale Staten d.d. 28 september 2016 besloten dat uw 

museum onderdeel uit maakt van de culturele basisinfrastructuur van Drenthe. Daarmee is tevens 

besloten dat jaarlijks een basis- prestatiesubsidie tot en met 2020 beschikbaar wordt gesteld voor 

de exploitatie en instandhouding van de museale taak. 

 

Om hiervoor in aanmerking hiervoor in aanmerking te komen dient u een aanvraag te doen met daarin 

uw jaarprogramma en exploitatiebegroting. Wij hebben uw aanvraag voor 2018 beoordeeld. Uw 

museale activiteiten vinden wij passend binnen de culturele infrastructuur van Drenthe. 

 

Besluit: 

Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een subsidie verlenen van € 100.000,00 voor 

het jaar 2018.  

 

Ten aanzien van onze subsidies over de jaren 2019 en 2020 bestaat nog een begrotingsvoorbehoud. 

Provinciale Staten hebben het recht begrotingswijzigingen aan te brengen en daarmee besluiten te 

nemen die mogelijk consequenties kunnen hebben op onze subsidievoornemens. Wanneer hier 
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sprake van is, streven wij er naar u hierover tijdig te berichten. 

 

 

Voorschot 

Wij zullen het bedrag van € 100.000,00, zijnde 100% van de subsidie, zoals afgesproken volgens 

onderstaand ritme (3 termijnen) aan het begin van de maanden overmaken op bankrekeningnummer 

, onder vermelding van het kenmerk van deze brief. 

 

Datum Bedrag 

Januari (50%) € 50.000,00 

April (25%) € 25.000,00  

Juli (25%) € 25.000,00 

 

Prestatieverplichtingen 

Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen: 

- Zoals u al aangaf is 2018 een jaar waarin volop activiteiten plaatsvinden ter verbetering van 

het museum zoals nieuwbouw en een herziening van de tentoonstelling maar dat van invloed 

kan zijn op de openstelling. U streeft ernaar om de eventuele hinder minimaal te laten zijn; 

- Het organiseren van een tweetal activiteiten, in afstemming met partners van Megalithic 

Routes, in het kader van de European Cultural Route; 

- Het door ontwikkelen van activiteiten rondom het thema Cittaslow; Oergezond en 

Oergezondmarkt;  

- Het ontwikkelen van activiteiten, als partner van Geopark de Hondsrug, op het gebied van 

geologie en archeologie zoals bijv. Hondsrugacademie, Hunebedranger, Geoparkweken, 

geoparksafari’s;  
- In samenhang met Culturele instellingen participeren in activiteiten zoals Gekleurd Grijs, 

Oktober Kindermaand, de Drents Uitmaand, Drentse Cultuur Academie en Culturele Mobiliteit; 

- Het samen met natuurorganisaties organiseren van de Groene Maand, een Natuurwerkdag, 

Dag van het Hunebed en Hondsrugkids; 

- Het organiseren van 4 Idylle-dagen, waarbij de vlindertuin vrij toegankelijk is voor publiek; 

- Het aansluiten bij landelijke acties op gebied van musea, geschiedenis en wetenschap zoals 

o.a. Maand van de geschiedenis, Open Monumentendag, Buitenspeeldag, Weekend van de 

Wetenschap, MuseumJeugdUniversiteit; 

- Uitvoering geven aan de jaarlijks terugkerende activiteiten. 

 

Opleiding/ training/ promotie 

- Het opleiden van personeel waardoor de kennis over prehistorie toeneemt  

- Het geven van lezingreeksen en cursussen 

- Het promoten van het Hunebedcentrum op diverse beurzen en/of festivals 

- Verdere inzet van social media (Facebook) 

 

Aanvullende verplichtingen 

Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat 

deze mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren 

van de burgers over de besteding van belastinggelden. 

 

Meldingsplicht 

Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle verplichtingen zult 

voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de hoogte. 

 

Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van: 

- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 
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- wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de 

bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 

 

Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel 

wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

 

Vaststelling 

U dient vóór 1 mei 2019 een vaststellingsverzoek in. In dat verzoek tot vaststelling toont u aan dat de 

activiteiten zijn verricht en dat aan de opgelegde prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot 

vaststelling bevat in ieder geval: 

- het jaarverslag 2018; 

- de jaarrekening 2018; 

- de gevraagde gegevens omtrent de cultuurmonitor (zie verderop in deze brief). 

 

Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop 

de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie 

ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de 

subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld. 

 

Steekproef 

Onderdeel van ons subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Drenthe 

2017 en de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van 

subsidies, is dat wij achteraf via steekproeven controleren of subsidies rechtmatig en doelmatig zijn 

besteed. 

Ten behoeve van eventueel onderzoek dat zal worden verricht bent u verplicht de volgende gegevens 

over de besteding van de subsidie en de uitvoering van het project voor ons beschikbaar te houden tot 

6 maanden na de voltooiing van de activiteiten waarvoor wij de subsidie verlenen: 

• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten volledig zijn uitgevoerd; 

• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten 

beoogde resultaten zijn behaald; 

• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten. 

Indien u niet of niet geheel voldoet aan de verplichting om deze gegevens beschikbaar te houden, kan 

dat tot gevolg hebben dat wij de subsidievaststelling intrekken en dat u de subsidie geheel of 

gedeeltelijk moet terugbetalen. 

 

De gegevens die wij uit een steekproef verkrijgen, gebruiken wij in beginsel alleen om te beoordelen 

of de subsidie is besteed overeenkomstig de verlening. Slechts indien blijkt dat er sprake is geweest 

van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze subsidie (bijv. als de subsidie is besteed aan andere 

activiteiten dan waarvoor deze werd verleend, of als de activiteiten niet of niet geheel hebben 

plaatsgevonden en u dit niet tijdig hebt gemeld), kan dat voor ons aanleiding zijn om de subsidie lager 

vast te stellen, of om de subsidieverlening ten nadele van u te wijzigen of in te trekken. In dergelijke 

gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. 
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Nadere informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  telefoonnummer 

(0592)  

 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  
 

Teamleider Subsidies en Inkoop  

 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan, 

hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag 

van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure 

verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.   
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Bijlage 1 

Cultuurmonitor 

 

Ook dit jaar willen wij u vragen om  gegevens aan te leveren voor de Cultuurmonitor Drenthe.  Zoals u 

weet verzamelen wij als provincie gegevens van de instellingen die van de provincie Drenthe jaarlijks 

een bijdrage krijgen. Deze gegevens worden doorgegeven aan Berenschot die vervolgens voor ons 

de cultuurmonitor vult. Doel van de cultuurmonitor is het verkrijgen van een goed beeld (gebaseerd op 

cijfers en beschrijvingen) van de gecreëerde waarden en daartoe geleverde inspanningen op het 

gebied van cultuur (in de brede zin van het woord) in de provincie Drenthe. De vragen die wij u stellen 

zijn gebaseerd op de doelen die genoemd staan in de Cultuurnota 2017-2020 De verbeelding van 

Drenthe. We hebben samen met Drentse instellingen indicatoren opgesteld die voor ons van belang 

zijn en passen bij het waardenkader van de Cultuurnota, namelijk: artistieke, economische, 

maatschappelijke en ruimtelijke waarden. 

  

Wij beseffen ons terdege dat wellicht niet alle onderstaande indicatoren op uw instelling van 

toepassing zijn. U kunt daarom informatie aanleveren die voor enkele, maar niet noodzakelijkerwijs 

alle indicatoren relevant zijn en passen bij uw instelling. Dit betreft vooral de verhalende, kwalitatieve 

indicatoren. Van de kwantitatieve indicatoren (fte, financiering, etc.) ontvangen we graag de exacte 

gegevens. Doel is niet zozeer dat wij een beeld per instelling, maar juist van de sector als geheel, 

kunnen weergeven. Door het aanleveren van onderstaande gegevens zal het op termijn mogelijk zijn 

om het beleid met juiste cijfers te onderbouwen en verder te ontwikkelen. Iets wat ook in het belang 

van uw instelling is.  

 

U kunt ervoor kiezen om de gegevens op te nemen in uw jaarverslag, maar het is ook mogelijk om de 

gegevens in een aparte bijlage bij de jaarverantwoording van de subsidie mee te sturen. 

Kunt u in uw verslag ingaan op de volgende indicatoren? 

 

Algemene gegevens: 

Indien sprake is van workshops, aanvullende activiteiten, educatieve activiteiten et cetera, dan graag 

(ook) het totaal aantal activiteiten op deze gebieden vermelden, in aanvulling op het benoemen van 

enkele in het oog springende activiteiten die uw jaar illustreren.  

 

Artistieke waarde: 

- Is er sprake van innovatieve ontwikkelingen, cross-overs en/of samenwerking met partners, zowel 

cultureel als niet-cultureel en van binnen of buiten de provincie? 

- Is er sprake van internationale profilering of samenwerking? 

- Op welke manier draagt uw instelling bij aan talentontwikkeling en met welk resultaat? 

 

Economische waarde: 

- Wat betreft het aantal medewerkers graag het aantal Fte’s en contractvorm (vast, tijdelijk)
benoemen. Dat stelt ons in staat een beeld te geven van de werkgelegenheid die de culturele 

sector schept. 

- Zet uw instelling zich in voor het creëren van meerdaags bezoek door toeristen aan de provincie 

en zo ja, op welke manier en met welk resultaat?  

- Heeft uw instelling opdrachten verleend (waaronder aanbestedingen) aan partijen in het lokale 

bedrijfsleven of zzp’ers? Hoe vaak en welke financiële omvang hebben die opdrachten gehad? 

 

Maatschappelijke waarde: 

- Kunt u  een inschatting (in percentages) maken van de verdeling van 

doelgroepen/leeftijdscategorieën die aan uw activiteiten hebben deelgenomen? 
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o Kinderen (0 tot 12 jaar)  

o Jongeren (12 tot 18 jaar)  

o Studenten (18 tot 25 jaar, studerend)  

o Volwassenen (18 of 25 tot 65 jaar)  

o Senioren (65+)  

- Kunt u aangaande onbetaalde medewerkers een onderscheid aanbrengen tussen 

stageplaatsen/werkervaringsplekken, re-integratie-trajecten en vrijwilligers?  

- Op welke manier zet uw instelling zich in voor het creëren van (fysieke en financiële) 

toegankelijkheid van het aanbod? Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, aangepaste voorzieningen, 

ruime openingstijden, kortingsacties et cetera.  

- Wanneer uw instelling zich (incidenteel) inzet voor speciale doelgroepen (i.h.k.v. armoede, 

inburgering, laaggeletterdheid, dagbesteding etc.), dan graag een beknopte beschrijving daarvan 

opnemen. Hoe zien deze activiteiten eruit, en vanuit welke motivatie is dit tot stand gekomen? Zijn 

er (maatschappelijke) partners bij betrokken? 

 

Ruimtelijke waarde: 

Maakt uw instelling specifiek gebruik van het Drents landschap of de stedelijke omgeving  en hoe leidt 

dit tot verrijking van uw aanbod? 

 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602772 te vermelden. 

 

 

 

 

Aan: 

Hunebedcentrum 

t.a.v.  

Postbus 25 

9530 AA  BORGER 
9530 AA25 

 

               

        

Assen, 13 december 2016 

Ons kenmerk 201602772-00669601 

Behandeld door  (0592)  

Onderwerp: Oproep tot aanvraag Investeringssubsidie musea, Hunebedcentrum 

                 

               

Geachte  

 

Zoals u weet heeft Provinciale Staten (PS) op 6 juli 2016 het onderdeel Culturele Investeringen van de 

Drentse Investeringsagenda vastgesteld. Voor uw centrum betekent dit dat u een investeringsbijdrage 

van ons krijgt, ter hoogte van een bedrag van maximaal € 979.000,00. Aan deze bijdrage zijn 

uiteraard een aantal voorwaarden verbonden; daarover informeren wij u in deze brief. De 

voorwaarden zijn onder te verdelen in algemene voorwaarden voor alle in dit kader  begunstigde 

culturele instellingen en in specifieke voorwaarden voor de individuele culturele instellingen.  

 

Voordat wij nader op deze voorwaarden ingaan, merken wij eerst op dat PS met deze Investerings-

agenda in algemene zin grote projecten wil realiseren. Die projecten moeten een meerjarig, 

duurzaam, positief economisch effect op Drenthe hebben inzake regionale werkgelegenheid, 

bereikbaarheid, sociale cohesie en ze moeten zichtbaar zijn voor inwoners. PS wil tevens dat er een 

multipliereffect wordt bereikt door significante financiële bijdragen voor de genoemde investeringen 

van andere partners (overheden, ondernemers, particuliere fondsen etc). De investeringen moeten zo 

veel mogelijk aansluiten bij Rijksbeleid en of Europees beleid. Dit is ook gewenst omdat dit wellicht de 

mogelijkheid biedt van financiële bijdragen uit Den Haag of Brussel.  

 

PS wil verder dat: 

 De projecten zo veel mogelijk gerealiseerd worden in de huidige statenperiode, die tot 

maart/april 2019 loopt. Alleen in bijzondere gevallen mag het slotdeel van de daadwerkelijke 

uitvoering nog in het begin van de volgende statenperiode afgemaakt worden. 

 Er gedurende de uitvoeringsperiode per project gerapporteerd wordt over de incidentele en 

structurele regionale werkgelegenheid die de verschillende projecten opleveren. 

 Zij twee keer per jaar door GS geïnformeerd wordt over de voortgang van de projecten en wel 

bij de behandeling van de Voorjaarsnota en bij de behandeling van de Begroting (via de 

bestaande P&C-cyclus). 

 

 

 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602772 te vermelden. 

 

 

Algemene voorwaarden voor alle in het kader van de Investeringsagenda begunstigde culturele 

instellingen: 

a. De instellingen moeten zelf zorg dragen voor de afgesproken financiële bijdragen van andere 

partners. Pas als er zicht op is dat deze bijdragen geheel of grotendeels beschikbaar zullen 

komen, zullen de provinciale middelen daadwerkelijk ter beschikking worden gesteld. 

Eventuele ontbrekende middelen zullen niet door een extra bijdrage van de provincie worden 

gecompenseerd. 

b. Wij zien uw aanvraag om het geld daadwerkelijk ter beschikking te stellen graag voor 1 maart 

2017 tegemoet. Die aanvraag moet dan vergezeld gaan van een beschrijving van de 

definitieve plannen, met financiële onderbouwing. 

c. De middelen zijn bedoeld voor daadwerkelijke uitvoeringskosten. Proceskosten vallen hier niet 

onder. 

d. Voordat de uitvoering van de plannen van start kan gaan, willen wij de uitgewerkte plannen 

beoordelen met als doel, om na te gaan of de door de provincie beoogde doelen met deze 

uitwerking behaald kunnen worden. Ook in de totstandkoming van die plannen willen wij 

regelmatig (met name via de beleidsadviseur musea en de betreffende accounthouder van het 

team Subsidies en Inkoop) betrokken worden. 

e. Voordat provinciale middelen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld zal er een toetsing 

aan Europese (staatssteun)wetgeving van de uitwerkingsplannen plaatsvinden. 

f. Bij bouwactiviteiten (nieuwbouw- en verbouw) en bij herinrichting van tentoonstellingen 

moeten zoveel mogelijk duurzame materialen worden gebruikt en moet rekening worden 

gehouden met mogelijkheden van energiebesparing. Dergelijke maatregelen hebben zowel 

een positief effect op de duurzaamheid als op de exploitatielasten van de instellingen. 

g. Voor de opdrachten dienen vooral bedrijven geselecteerd te worden die in de noordelijke regio 

werkzaam zijn. 

h. Incidentele en structurele effecten van de investeringen op de werkgelegenheid moeten in 

kaart gebracht worden en aan ons worden gerapporteerd. Deze effecten kunnen opgenomen 

worden in de korte schriftelijke voortgangsrapportages die wij twee keer per jaar van de 

instellingen verwachten.  

i. Bezoeken aan culturele instellingen moeten zo mogelijk gecombineerd en/of ingepast worden 

in fiets- en wandelroutes. 

j. Het is van belang om te (blijven) werken met een grote kring van vrijwilligers, vrienden en 

ondernemers rond de instellingen. Zo mogelijk ook met mensen die een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt. 

k. Culturele instellingen in Drenthe moeten zichtbaar en herkenbaar zijn voor de inwoners (en de 

bezoekers) van Drenthe. Een goed publiciteits- en marketing beleid is hiervoor van groot 

belang. 

l. In de jaarprogramma’s van de komende jaren dienen de instellingen aandacht te besteden
aan de relatie tussen hun jaarprogramma en de bouw-, verbouw- en herinrichtings-activiteiten. 

m. De investeringen moeten zo mogelijk leiden tot een vergroting van het aantal cultuur-

educatieve activiteiten. In jaarprogramma’s, tussenrapportages en jaarverslagen dient hier
nadrukkelijk aandacht aan besteed te worden. 

n. In de onder punt g genoemde rapportages moet ook worden aangegeven in hoeverre is 

aangesloten bij rijksbeleid en/of bij Europees beleid. 

 

 

Aanvullende specifieke voorwaarden voor het Hunebedcentrum 

In de bijlage bij deze brief hebben wij de inhoudelijke omschrijving opgenomen op grond waarvan PS 

heeft  ingestemd met de specifieke investeringen in het Hunebedcentrum.  

 

 

 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602772 te vermelden. 

 

 

Dit leidt tot de volgende specifieke voorwaarden: 

a. De permanente binnenexpositie moet ingrijpend worden herzien, waarbij veel aandacht moet 

zijn voor de resultaten van de opgravingen in 2015 in Dalfsen en ander recent 

wetenschappelijk onderzoek m.b.t . de betekenis van de prehistorische landbouw. 

b. Bij de totstandkoming van de nieuwe expositie dient ook kennis en expertise van buiten het 

Hunebedcentrum betrokken te worden. 

c. De nieuwe expositie dient goed aan te sluiten bij de wensen van de bezoekers en moet 

mogelijkheden bieden voor (educatieve) activiteiten voor en door jongere bezoekers. 

d. Er dient een gezamenlijke entree te komen voor het museum en het Oertijdpark. Activiteiten 

binnen en buiten het museum dienen goed op elkaar aan te sluiten. 

e. Producten, arrangementen en evenementen van  het Hunebedcentrum (evt. in samenwerking 

met het Geopark) moeten efficiënt onder de aandacht worden gebracht van het toeristisch-

recreatieve  en cultuurhistorisch geïnteresseerde publiek 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

  

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  

 

Teamleider team Subsidies en Inkoop  

 

 

 



Bijlage bij brief aan bestuur en directie Hunebedcentrum 
 
 
 
Uitvoering Masterplan (en herinrichtingsplan) Hunebedcentrum in Borger  
 
 
Met dit Masterplan (een investering van bijna 2 miljoen euro) wordt beoogd:  

 

- de permanente binnenexpositie ingrijpend te herzien. Het gaat om een volledige herziening 

   van de vaste tentoonstelling, waarin dan ook veel aandacht is voor de ‘resultaten’ van de 

   opgravingen in 2015 in Dalfsen en ander recent wetenschappelijk onderzoek m.b.t. 

   opgravingen van hunebedden, en onderzoek m.b.t. de betekenis van de prehistorische  

   landbouw (totale kosten van deze herziening: € 1,3 miljoen);  

-  het Oertijdpark uit te breiden (deze uitbreiding is al grotendeels financieel gedekt);  

-  een gezamenlijke entree te maken voor het museum en het Oertijdpark (kosten van dit 

   onderdeel € 315.000,--);  

-  het Hunebedcentrum en zijn omgeving beter met elkaar te laten harmoniëren (betere en 

   grotere parkeerplaats met aantrekkelijke wandelroute naar de entree);  

-  goede logistiek en infrastructuur te realiseren die producten, arrangementen en 

   evenementen (zowel van Hunebedcentrum als van Geopark) efficiënt onder de aandacht 

   brengen van het toeristisch-recreatieve publiek;  

-  betere aansluiting te vinden bij wensen van de bezoekers.  

 

 

Het streven van het Hunebedcentrum is om het huidige aantal van 80.000 à 90.000 bezoekers in ieder 

geval te stabiliseren. De ambitie is om 100.000 bezoekers per jaar te trekken. 

In de begroting van dit plan (van totaal € 1.958.000,--) heeft het Hunebedcentrum de volgende 

dekking opgenomen:  

 

 

Provincie Drenthe:    € 979.000,--  
Gemeente Borger-Odoorn:   € 200.000,--  
Hunebedcentrum (eigen inzet):               € 129.000,--  
Fondsen en sponsoren:   € 650.000,--  

Totaal             € 1.958.000,--  
 





   
    

  

            
            

              
            

             
             

             
               

             
            

           
            

             
             

      

    

  
    

    
    

   
   

     
   

   
   

  

          

  

             
 

              
   

             
               

            



              
           

 
             
          

            
         

          
      

              
       

 

   
    

   
     
    
   
    
    
   

  
    
  
    

  
  

  
     

    
   
    

    
    
  

         

  

                 
      

  
  

     
   
    
   

 

  

          



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602772 te vermelden. 
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Aan: 

Hunebedcentrum 

t.a.v. het bestuur 

Postbus 25 

9530 AA  BORGER 

 
9530 AA25 

 

               

           

Assen, 18 juli 2017 

Ons kenmerk 201602772-00707005 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 73917 

Onderwerp: Verlening subsidie fase 1 herinrichting Hunebedcentrum 

 

                

           

Geacht bestuur, 

      

Op 15 mei 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de herinrichting Hunebedcentrum.  

In antwoord op uw brief delen wij u mee dat wij u voor 2017 een bijdrage van € 220.000,00 toezeggen 

uit het voor u gereserveerde bedrag van € 979.000,00. Zie hiervoor onze bief van 13 december met 

kenmerk 201602772-00669601. De bijdrage voor 2017 is vooral gericht op de totstandkoming van het 

nieuwe entreegebouw. 

 

Graag vernemen we van u in welk betalingsritme u dit bedrag wenst te ontvangen. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

  

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  

 

Teamleider Subsidies en Inkoop  
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1. INLEIDING 

 

Op 5 november 2015 presenteerde het Hunebedcentrum haar visie op de toekomst middels 

het Masterplan Hunebedcentrum 2015 – 2025. Deze inrichtingsnota is de uitwerking van 

hoofdstuk 3 van het Masterplan, getiteld ‘Herziening permanente binnen-expositie’ en geldt 

als één van de hoofdonderwerpen voor een toekomstbestendig Hunebedcentrum. 

 

Deze inrichtingsnota kan beschouwd worden als een plan van aanpak, waarin basisfilosofie 

en concrete uitwerkingen centraal staan. In 5 hoofdstukken wordt uitgewerkt hoe het plan 

voor de herziening van de permanente binnen-expositie tot uitvoering kan worden gebracht. 

 

De inrichting van het Hunebedcentrum, waarin hunebedden en hunebedbouwers centraal 

staan, is niet los te zien van een brede context, waarin zowel de geschiedenis van het 

centrum, haar basisfilosofie, de internationale betekenis en de omgeving in de breedste zin 

een rol spelen. Deze ‘samenhang der dingen’ wordt reeds in het Masterplan breedvoerig 

beschreven en komt in deze inrichtingsnota slechts terloops aan de orde. Dat wil niet 

zeggen, dat de brede en integrale samenhang, die wordt voorgestaan, niet van het 

allergrootste belang is. Om onnodige herhalingen te voorkomen wordt verwezen naar het 

Masterplan, dat als bijlage is toegevoegd. 

 

De herinrichting van het Hunebedcentrum heeft ten doel de verhalen over hunebedden, 

hunebedbouwers en hunebedonderzoek te optimaliseren en museaal aan de nieuwe tijd aan 

te passen. De huidige expositie is 10 jaar oud en toe aan een totale revisie. Met deze revisie 

zal de verblijfstijd van bezoekers worden verlengd, worden de bestedingen in het 

Hunebedcentrum verhoogd en zal het bezoekersaantal groeien naar 100.000+ per jaar. Op 

die wijze wordt het Hunebedcentrum toekomstbestendig gemaakt, waarin de hoge 

zelfredzaamheid (ruim 80% van de jaarlijkse begroting wordt gevormd door eigen 

inkomsten) kan worden voortgezet. 

 

2. EMPATHISCHE ARCHEOLOGIE 

 

Begripsdefinitie 

 

Empathische archeologie is een veelomvattend begrip, dat kan worden omschreven als het 

besef, dat het mogelijk is het verleden te kennen en kenbaar te maken door ‘empathie’ toe 

te voegen een instrumentarium van uiteenlopende wetenschappelijke disciplines. Op deze 

wijze is het mogelijk een profiel van een prehistorische periode samen te stellen. In zo’n 

plausibel profiel spelen cultureel-mentale elementen een belangrijke rol. Juist deze 

elementen van voorbije prehistorische culturen kunnen normaliter niet uit materiële 

overblijfselen alleen worden afgeleid. 

 

Op basis van empathische archeologie worden andere en nieuwe vragen gesteld aan de 

prehistorie. Kenden de hunebedbouwers compassie, angst, verdriet, liefde, altruïsme? 
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Vertrouwden ze elkaar, hoe gingen ze om met gedomesticeerde dieren en de wilde natuur 

rondom hun nederzettingen, welke rituelen voerden ze uit, waaruit bestond hun 

religiositeit? Empathie, of inleving, voegt aan het bestaande instrumentarium een wezenlijk 

element toe. Op zichzelf is de genetische fundering van empathie in het mens-zijn (zoals 

neuro-wetenschappers ons leren) meer dan een verhaal-methodische manier om het 

verleden in verhalen te kunnen presenteren. Juist het FOX-P-2-gen, verantwoordelijk voor 

het menselijke empathie, verleent ook aan de ‘empathische methode’ een 

wetenschappelijke basis. 

 

Forensische terminologie 

 

In de verhalen, die verteld worden over de prehistorische periode van de 

Trechterbekercultuur spelen steeds een aantal termen een rol, die ontleend zijn aan de 

forensische wetenschappen en die de verhalen een spanning-verhogend element verlenen: 

 

 Plaats delict 

In de geschiedenis van het onderzoek naar hunebedden en hunebedbouwers spelen een 

aantal verschillende locaties een rol, zoals bijvoorbeeld het opgraven van hunebed D.26 

(1968-1970) te Drouwenerveld, of de recente opgravingen in Dalfsen (mei 2015). Plaats 

delict is een huidige locatie, die geïdentificeerd wordt, waarbij de toedracht van wat daar 

in de prehistorie is gebeurd overdrachtelijk wordt omschreven als ‘het delict’. Het delict, 

is, zo gezien, een centrale probleemstelling die op de getraceerde locatie wordt 

onderzocht. 

 Sporenonderzoek 

Op de ‘plaats delict’ worden sporen gevonden en aan nader onderzoek onderworpen. Dit 

sporenonderzoek is weer een spannend verhaal op zich, waarin grondverkleuringen, 

artefacten, struifmeel, en andere ‘overblijfselen’ worden geborgen, gecatalogiseerd, 

nader onderzocht en van conclusies voorzien. 

De detectivemetafoor 

 

Vermoedelijk was het de Engelse historicus R.G. Collingwood, die in zijn 'Idea of History' in 1940 

voor het eerst de detectivemetafoor gebruikte. Hij vergeleek het verzamelen van bewijzen door 

de historicus met het verzamelen van bewijsmateriaal door de detective. Beiden zijn niet op het 

fatale moment ter plekke op de plaats delict. Ze zijn gedwongen de gebeurtenissen achteraf te 

reconstrueren. Het bewijsmateriaal bestaat voor een belangrijk deel uit 'voorwerpen' (wapens, 

bloed, DNA et cetera). Bij het onderzoek van de sporen zijn specialisten betrokken, zoals de 

patholoog-anatoom, bioloog, wapenexpert of chemisch analist. Op dezelfde wijze roept de 

historicus/archeoloog de hulp in van antropologen, psychologen, sociologen, geologen of 

natuurwetenschappers. De archeoloog maakt een reconstructie van een werkelijkheid die 

voorbij is. Dat doet de detective evenzeer. In de tv-serie 'Bones' treden de personages op, die 

model staan voor de combinatie, die succesvol tot de oplossing van een misdaad leidt. 

Forensisch-deskundige Temperance 'Bones' Brennan staat voor de ratio, haar partner Seeley 

Booth staat voor 'intuïtie'. De combinatie van beide staat voor het succes van hun 

misdaadbestrijding. 
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 Reconstructies 

Op basis van de sporen wordt een reconstructie gemaakt van gebeurtenissen op de 

plaats delict. Dit levert verschillende scenario’s op over de toedracht en leidt ultimo tot 

een meest waarschijnlijk scenario. (de meest plausibele toedracht) 

 

 Profiling 

De meest plausibele verklaringen leveren verhalen op van mensen (in dit geval van 

hunebedbouwers) en hun gedrag. Zo kunnen we het dagelijks leven reconstrueren, het 

vervaardigen en gebruik van gebruiksvoorwerpen, wonen, rituelen rond sterven en 

dood, omgang met gedomesticeerde en wilde dieren in de omgeving, voeding en 

tradities, etc. 

 

Profilering en scenario’s. 

 

Wat wij nu het verleden noemen, is voor mensen uit vroeger tijden uit de toekomst 

geweest. Deze mensen van vroeger wisten net zo min wat hun toekomst zou zijn, dan wij 

onze toekomst kennen. Dat schept een band. Het is daarom voor historici en archeologen 

goed en ook goed mogelijk om zich in te leven in het verleden, niet alleen geredeneerd naar 

de met bronnen te staven uitkomst (bijvoorbeeld de hunebedbouwers slaagden er in 

hunebedden te bouwen), maar ook met begrip voor de alternatieven van het verleden. Dat 

inlevingsproces kan tot inzicht leiden, of zelfs tot het trekken van nuttige lessen uit de 

geschiedenis, aldus de Engelse historicus Hugh Trevor-Roper: “Only if we live for a moment, 

as the men of the time lived, in it’s still fluid context, and among its still unresoverd 

problems, if we see these problems coming upon us (…), we can draw useful lessons from 

history”. Wat hebben de hunebedbouwers gedacht en overwogen vòòrdat ze een hunebed 

bouwden, hebben ze alternatieven overwogen? Was de uiteindelijke bouw precies zoals ze 

het bedacht hadden? 

Hebben ze later verbeteringen of uitbreidingen overwogen? Welke motieven kunnen ze 

hebben gehad om de klus te willen beginnen en voltooien? 

De antwoorden op deze vragen wekken de schijn van het opgooien van een dobbelsteen. 

De uitkomst is willekeurig en niet te voorspellen (wel achteraf vast te stellen). Voor een 

dobbelsteen doet het verleden er niet toe. Historici en archeologen hebben echter niet met 

dobbelstenen te maken, maar met mensen. Mensen hebben herinneringen en bewustzijn, 

dobbelstenen niet. Voor een hunebedbouwer zal het verschil hebben gemaakt of zich bij de 

bouw van een hunebed een ongeluk heeft voorgedaan, of niet, wanneer hij er nog één wil 

bouwen, of de bestaande wil uitbreiden. De zich inlevende historicus of archeoloog zal niet 

alleen mathematisch en rationeel naar de hunebedbouwer kijken, maar ook zijn 

zintuiglijkheid (emotie, intuïtie, compassie, empathie) in de beschouwing betrekken. Juist 

door die universele kenmerken raakt hij verbonden met de mensen uit het verleden en 

hoort hij een huilende baby, die door zijn moeder wordt gesust. Binnen wetenschappelijk 

plausibel geachte kaders kunnen we scenario’s ontwikkelen, die inzicht verschaffen in het 

doen en laten van hunebedbouwers. Uit een beperkt aantal zo te ontwikkelen scenario’s 

kiest elke tijd, op grond van nieuwe inzichten en gegevens, de meest plausibele. 
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Universele kenmerken van het mens-zijn 

 

Profilering van het leven van hunebedbouwers is voortgaand mogelijk door het gebruik 

maken van verworvenheden over de menselijke soort, die ons worden aangereikt vanuit 

de biologie, de neurowetenschappen en de filosofie. 

 

Voor bezoekers ligt hier de mogelijkheid tot inleving en beleving van een periode die in 

tijd ver van hen verwijderd is. Centraal hierin staat de basisfilosofie van het 

Hunebedcentrum, die ‘empathische archeologie’ is gedoopt en die het mogelijk maakt 

biografische verhalen te presenteren en prehistorische sensatie op te wekken1). 

 

3. BASISUITGANGSPUNTEN 

 

Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

 

De herinrichting van het Hunebedcentrum stoelt op een wetenschappelijk verantwoorde 

basis, dat wil zeggen alle verhalen en presentaties zijn gebaseerd op degelijke 

wetenschappelijke gronden. Gezien het onderwerp liggen twee wetenschappelijke 

disciplines voor de hand als basis voor de presentaties: archeologie en geologie. Daarnaast 

zijn ook natuurwetenschappelijke studies van belang. 

 

 
1) H. Klompmaker, De zoektocht van de moderne ontdekkingsreiziger, Borger, 2007; en H. Klompmaker, 

Profilering van een tijdperk. Borger, 2010. In 2010 verwierf het Hunebedcentrum met haar educatieve 

concept Empatische Archeologie de Europa Nostra Award). 

Prehistorische sensatie 

 

De beroemde Nederlandse historicus Johan Huizinga introduceerde in 1920 het begrip 

'historische sensatie': het gevoel dat je soms bekruipt dat je letterlijk in de voetsporen van 

iemand uit een ver verleden staat. Huizinga noemt dit kippenvelmoment een direct, haast 

zintuiglijk contact met het verleden. De Belgische historicus Tollebeek spreekt van een 

schok, een verrassing: "Men kan door het aanraken van overblijfselen uit het verleden 

verdwenen mensen benaderen." Of deze zintuiglijke ontmoeting met het verleden een 

toevallige is en derhalve niet-herhaalbaar of opzettelijk op te wekken, is nog in discussie1. 

Het lijkt er op, dat door middel van films, muziek, teksten, tableaux, tekeningen, foto's, 

geurmachines – kortom: het prikkelen van alle zintuigen – ervaringen hier haalbaar te 

maken zijn. 

Het verhaal in musea, dat gekoppeld is aan voorwerpen, één-op-één gereconstrueerde 

elementen als huizen, hutten, graanspiekers, monumenten als gebouwen en hunebedden, 

heeft herhaalbaarheid, zintuiglijkheid, authenticiteit en reproduceerbaarheid in zich. 

Daardoor is het verleden, op één schrede na wellicht, benaderbaar en invoelbaar. 

 
1 F. Ankersmidt, De sublieme historische ervaring, Groningen 2007 
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Drie voorname ‘nieuwe’ ontwikkelingen maken een herinrichting en herschrijving van de 

verhalen over hunebedbouwers en haar onderzoekers noodzakelijk: 

1. De opgraving in Dalfsen (Overijssel) van mei 2015, waardoor de kennis over de 

Trechterbekercultuur in Nederland een stevige impuls heeft gekregen. 

 

2. DNA-onderzoek naar de betekenis van de (prehistorische) landbouw: het zijn van 

boer en wat  dat voor voeding, evolutie en gezondheid heeft betekent. 

3. Op opgraving van hunebedden gestoeld nieuw onderzoek in met name Duitsland 

(Universiteit van Kiel) en Zweden (omgeving Fallköping). 

Naast deze drie ‘hoofdonderwerpen’ zullen tal van deelstudies worden gebruikt voor het 

wetenschappelijke gehalte van de nieuwe permanente expositie 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Onder anderen de studie van dr. W.A.B. van der Sanden over Lukis & Dryden (zie: W.A.B. van der 

Sanden, In het spoor van Lukis & Dryden, 2015) 

DE BETEKENIS VAN ‘DALFSEN 2015’ 

5000 jaar vondsten bieden nieuw zicht op Trechterbekercultuur 

 

Archeologen hebben in Dalfsen een compleet grafveld uit de Steentijd ontdekt, het grootste van 

West-Europa en een unicum voor Nederland. Maar liefst 120 graven met spectaculaire grafgiften 

en zelfs een aarden monument uit de tijd van de Hunebedbouwers zijn blootgelegd. De 

ontdekking van resten van een huisvlak naast de begraafplaats en langs een 5000 jaar oude weg, 

is eveneens een primeur voor Nederland. Dit onderzoek werpt nieuw licht op de ‘oer-

Nederlander’, de eerste mensen die zich hier permanent vestigden en niet langer als jager-

verzamelaar rondtrokken. 

 

In het Overijsselse Dalfsen zijn 120 van de tot nu toe zeer zeldzame Trechterbekers opgegraven. 

De naamgevers van de cultuur waartoe deze Steentijdmensen worden gerekend. Andere 

grafgiften zijn stenen bijlen, vuurstenen pijlpunten, messen en twee barnstenen kettingen. Het 

grafveld meet 120 bij 20 meter. Bijzonder is het centraal gelegen aarden monument, nu zichtbaar 

als een ovale greppel van 30 bij 4 meter, dat een imponerende aanblik moet hebben geboden. De 

huisplattegrond werd in de directe omgeving van het grafveld opgegraven. Opmerkelijk is dat de 

aangetroffen trechterbekers dateren uit een periode van 200 jaar (2900-2700 voor Chr.). Het 

grafveld moet door een kleine gemeenschap van vier families, die zich aldaar permanent hebben 

gevestigd, intensief zijn gebruikt. Dit onderzoek zal onze kijk op de periode van de 

Trechterbekercultuur in Nederland en West-Europa blijvend veranderen. 
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Verhaaltechnieken 

 

Om inleving en beleving bij bezoekers te faciliteren wordt uitgegaan van verhalen. In deze 

verhalen worden universele verhaalstructuren gebruikt en wordt gepersonificeerd.  
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Zo wordt er voor kinderen van 5 – 8 jaar voortgewerkt aan de ontwikkeling van ‘De Wereld 

van Oek, kind van hunebedbouwers’, waarvan vijf boeken zijn verschenen in de periode 2007 

– 2015 en op de stripserie ‘Arin en het volk van de hunebedbouwers’ voor de oudere 

kinderen (en volwassenen). Van deze serie zijn inmiddels eveneens vijf delen verschenen. 

 

Het begrip ‘storytelling’ is evenwel veel meer dan het publiceren van boeken alleen. Bij 

storytelling kunnen veel nieuwe audio en visuele communicatiemiddelen worden gebruikt, 

zodat een grote variatie in het aanbieden van verhalen kan worden bereikt. Door veelvuldig 

van perspectief te wisselen (door de ogen van Oek; in het spoor van Lukis & Dryden, en 

andere perspectieven) wordt nog eens een extra variatie in het aanbod van 

wetenswaardigheden bereikt. 

 

Door het gebruik van verhaaltechnieken sluipt onvermijdelijk een fictief element in de 

museale presentatie. Het concept ‘Empathische Archeologie’, dat het Hunebedcentrum 

sinds 2007 heeft ontwikkeld, gaat over het betekenisvol en correct verbinden van 

wetenschap en verhaaltechnieken. ‘Empathische Archeologie’ is de kapstok voor de nieuwe 

presentatie en vormt een belangrijk basisuitgangspunt. (zie ook: H. Klompmaker, Profilering 

van een tijdperk (2010)). 

  

Prehistorische biografie 

 

Een historische biografie heeft onmiskenbaar voordelen boven een prehistorische 

biografie. Er is sprake van een persoon die geleefd heeft, een geboorteakte, een leven in 

documenten en een afronding in de dood. Deze zaken ontbreken meestal in een 

prehistorische reconstructie. We missen een werkelijk geleefd leven, documenten en de 

afstand in tijd gemeten van de biograaf tot het beschreven leven is groter dan bij de 

historische biografie. Uit de algemene en collectieve, gekende, feiten kunnen we komen 

tot een verdicht beeld van een prehistorisch individu. Met behulp van gegevens over 

klimaat, landschap, gebruikte voorwerpen, gedomesticeerde en wilde dieren, omgang 

met vuur, offers, ontdekkingen, universele notie over sex, gevoel, spijt, wantrouwen, 

compassie et cetera kunnen we, in combinatie met inleving als instrument, een 

persoonlijk prehistorisch leven op het spoor komen. 
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Introductiefilms 

 

Het auditorium van het Hunebedcentrum wordt multifunctioneel gebruikt voor lezingen, 

presentaties, cursussen en doet tijdens normale openingstijden vooral dienst als ruimte voor 

een introducerende documentaire of film. Op dit moment zijn dat er twee (‘De reis van de 

steen’ en  ‘Het geheim van het grootste hunebed’). In de nieuwe presentatie wordt er een 

nieuwe film gemaakt rond het thema ‘Archeoloog is detective’, waarin forensische 

begrippen worden toegepast op een spannende vertelling over het werk van de archeoloog. 

 

Tien verhalen  

 

In tien verhalen – op museaal uiteenlopende wijzen verteld – wordt het grote verhaal van de 

hunebedbouwers aan het publiek getoond. In deze tien verhalen wordt gebruik gemaakt van 

wisselende perspectieven vanuit tien verschillende personages: 

  1. Door de ogen van Johannes Picardt, een zeventiende -eeuwse Coevordense dominee,  

die hunebedbouwers als reuzen beschouwde. 

  2.  Door de ogen van de stamleider van de hunebedbouwers. 

  3. Door de ogen van Oek, het zesjarige kind van hunebedbouwers. 

  4.  Door de ogen van een pottenbakkende vrouw uit de tijd van de hunebedbouwers. 

  5. Door de ogen van Arin, een zeventienjarige hunebedbouwer. 

  6. Door de ogen van Prof. dr. A.E. van Giffen, hunebeddeskundige rond 1900. 

  7. Door de ogen van Lukis & Dryden, twee Engelse oudheidkundigen, die in 1878 de 

Drentse hunebedden in kaart brachten (met behulp van een Camera Lucida). 

  8. Door de ogen van de toeschouwer bij de bouw van een hunebed. 

  9. Door de ogen van een geoloog, die de megalieten en hun herkomst bestudeert. 

10. Door de ogen van een oudere hunebedbouwer. 

 

Door de veelheid van verhalen en door de wisselende perspectieven ontstaat een 

geschakeerd beeld van de Trechterbekercultuur bij bezoekers met verschillende profielen. 

De verhalen gaan in alle gevallen uit van een wetenschappelijk geverifieerd en/of plausibel 

scenario, waarbij een voorwerp, een monument, een bouwwerk, een landschap, een 

document, een tekening, een reconstructie, een literaire ontboezeming en dergelijke als 

vertrekpunt of onderdeel van het verhaal wordt gebruikt. 

De tien verhalen vormen tezamen het geschakeerde beeld van onze huidige kennis over de 

Trechterbekercultuur. 

 

Binnen-buitenrelaties 

De presentatiemix van het Hunebedcentrum bestaat uit het museum, de keientuin, het 

kenniscentrum- en expertisecentrum, het grootste hunebed en het Oertijdpark. De 

herinrichting van de permanente expositie in het door architectenbureau Van Eijck 

ontworpen hoofdgebouw zal zo worden vormgegeven, dat het verband tussen de inhoud 

van de expositie en de elementen van de totale presentatiemix duidelijk wordt. 
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Het gaat daarbij om de volgende binnen-buitenrelaties: 

 de relatie met hunebed D.27 komt op de bovenverdieping (met een panoramaraam 

gericht op het hunebed) tot uiting; 

 de relatie met de grootste keientuin van Nederland; 

 de relatie met het Oertijdpark; 

 de relatie met de activiteiten in het kenniscentrum en de daar opgestelde expositie 

over ijstijden en prehistorie; 

 de relatie met de hunebedden in Drenthe en de geo-hotspots op de Drentse 

Hondsrug. 

 

Relatie met Geopark de Hondsrug 

 

Sinds november 2015 is het enige Geopark in Nederland – Geopark de Hondsrug – onderdeel 

van een wereldwijd samenwerkingsverband van 120 Geoparken onder de hoede van 

UNESCO. De UNESCO-status biedt veel en veelzijdige perspectieven voor het 

Hondsruggebied. Het Hunebedcentrum is onderdeel van dit grote netwerk en verzorgt één 

van de tien thema’s namelijk ‘ijstijden en prehistorie’. Het spreekt daarbij vanzelf dat zowel 

het landschap en haar geschiedenis als de hunebedden daarin een rol van betekenis spelen. 

In de nieuwe expositie wordt met name het ‘verhaal van het landschap’ ontwikkeld. 

Daardoor wordt de nauwe band met Geopark de Hondsrug nog verstevigd. Juist ook de 

multidisciplinaire insteek van het Geopark-project sluit uitstekend aan bij de uitgangspunten 

van het Hunebedcentrum. We staan een ontwikkeling voor die het Hunebedcentrum in het 

centrum plaatst van Geopark de Hondsrug. 

 

Pakket van eisen 

 

In de eerste fase van de uitvoering, zoals in deze nota beschreven, wordt een pakket van 

eisen opgesteld inzake de nieuwe inrichting. In dit pakket zullen naast inhoudelijke aspecten, 

ook museum technische aspecten worden opgesomd, die in de nieuwe inrichting een rol 

gaan spelen, zoals sensortechnologie om routegeleiding en bezoekersinformatie te vergaren, 

gaming en alle moderne middelen die kunnen worden ingezet om verhalen te vertellen. 

Uitgangspunt daarbij is echter dat het contact tussen mensen onderling, met gegidste 

groepen, productinformatie, het spreekuur van de archeoloog en de geoloog  en dergelijke, 

wordt bevorderd en niet ondergesneeuwd raakt in moderne technische hoogstandjes, 

waarbij het intermenselijke contact tussen mensen wordt geminimaliseerd. Vervolgens zal 

een zgn ‘Grand narrative’ worden uitbesteed. Het ‘Grand narrative ‘is het grote 

wetenschappelijke en multidisciplinaire verhaal dat in het museum zal worden verbeeld. De 

tien personifiërende verhalen worden aan het grote verhaal ontleend. 
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 offertes en (eventuele) aanbestedingen; 

 planning, logistiek en oplevering. 

Logistiek 

 

De herinrichting van het Hunebedcentrum zal 30 maanden vergen. In de logistiek van de 

uitvoering van het herinrichtingsplan spelen de volgende elementen een belangrijke rol: 

 De volgorde van de nieuwe elementen gaat gepaard aan de ontruiming per segment. 

 Wat in de voorbereiding simultaan kan worden ontwikkeld, moet separaat worden 

geplaatst om de toestroom van bezoekers niet teveel te belasten (en een langdurige 

sluitingsperiode te voorkomen). 

 Als een sluitingsperiode onontkoombaar is, dient dit met name te geschieden in de 

bezoekersluwe maanden (november t/m januari). 

 De bouw van het entreegebouw gaat vooraf aan de inrichtingssegmentering. Voor 

een alternatieve tijdelijke entreevoorziening wordt gezorgd. 

 Het midden in het gebouw gereconstrueerd hunebed blijft gehandhaafd en stelt 

eisen aan de te realisering routing door het gebouw. 

 

De projectgroep, die al in de introductiefase wordt geïnstalleerd, zal zich bij de uitvoering 

van de plannen met een goed logistiek proces belasten. 

 

Fasering van het plan van aanpak 

 

We onderscheiden in het plan van aanpak drie fasen, die gezamenlijk 36 maanden (3 jaar) in 

beslag zullen nemen. Voor de uiteindelijke uitvoering inclusief de afwikkeling van de 

financiële verantwoording wordt 30 maanden geraamd (2,5 jaar). 

 

1. Voorbereidingsfase (1 jan. 2016 – 1 juli 2016) 

 werving financiële dekking 

 Opstelling pakket van eisen 

2. Uitvoeringsfase (1 september 2016 – 1 januari 2018) 

 ‘Grand narrative’ als onderdeel van pakken van eisen (fase 2)  

 ontwerp nieuwe expositie 

 bouw entreegebouw 

 inrichting bovenverdieping 

 inrichting benedenverdieping 

 

3. Evaluatiefase (1 januari 2018 – 1 maart 2018) 

 afwikkeling financiële verantwoording 

 plan voor officiële heropening 

 

Volgens dit schema kan in april 2018 het geheel vernieuwde Hunebedcentrum worden 

opgeleverd en heropend. 
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5. SLOTOPMERKINGEN 

 

Een permanente expositie van een museum die tien jaar oud is, ongemoeid laten, is feitelijk 

de doodsteek voor zo’n museum. Een alternatief voor de herinrichting van het 

Hunebedcentrum is onbestaanbaar. Bestuur en directie hebben zich uitvoerig over deze 

stevige problematiek voor de nabije toekomst van het Hunebedcentrum gebogen en zich 

laten adviseren door tal van stakeholders. De uitkomst van deze zorgvuldige voorbereiding is 

het plan dat hier is beschreven. Zoals bij elke investering dient er een helder beeld te zijn van 

te verwachten effecten. Deze kunnen als volgt kort worden samengevat: 

 De verblijfstijd van bezoekers aan het Hunebedcentrum zal worden verlengd met één 

uur tot een dagdeel. Bestedingen zullen daardoor toenemen en de toekomstige 

exploitatie ondersteunen. 

 Het bezoekersaantal zal na realisering doorgroeien naar 100.000+ per jaar. 

 De hoge ‘zelfredzaamheid’ van het Hunebedcentrum (meer dan 80%) zal 

gehandhaafd blijven. 

 De nieuwe expositie zal een kwalitatieve impuls vormen voor het educatief beleid 

van het Hunebedcentrum. 

 De bijdrage van het nieuwe Hunebedcentrum aan de regionale en lokale economie 

zal – door de gekozen integrale aanpak – groot zijn. Een vernieuwd Hunebedcentrum 

vormt het centrum van Geopark de Hondsrug en zal derhalve internationaal tot de 

verbeelding spreken.  

 

Het Hunebedcentrum is op eigen kracht door de crisisjaren gekomen, al heeft het onder de 

effecten sterk geleden en littekens opgelopen. In dit plan is de hoop gevestigd op steun van 

overheden en fondsen om een toekomstbestendig museum te bouwen, dat een unieke 

(inter)nationale betekenis heeft verworven in de periode 2005 – 2015. 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602772 te vermelden. 

 

63030520/01/440630 Inv.agenda cult.invest. (1) 

 

 

 

Aan: 

Hunebedcentrum 

t.a.v.  

Postbus 25 

9530 AA  BORGER 

 
9530 AA25 

 

               

           

Assen, 16 juli 2018 

Ons kenmerk 201602772-00767355 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 75646 

Onderwerp: Verlening subsidie deel 2 herinrichting Hunebedcentrum 

 

                        

            

               

        Geachte  

         

Op 5 juli 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het tweede deel van de herinrichting van het  

Hunebedcentrum. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.  

 

Op 6 juli 2016 hebben PS ingestemd met het voorstel om een bedrag van € 4.125.000,00 aan de 

Reserve Investeringsagenda toe te voegen t.b.v. een aantal met name genoemde culturele 

instellingen (voornamelijk musea, Statenstuk 2017-743). Op basis daarvan is uw aanvraag ingediend.  

De gevraagde subsidie van de provincie in het totaalplan Herinrichting Hunebedcentrum voor de 

periode t/m 2019 bedraagt € 979.000,00. Met uw plan worden een aantal aspecten aangepakt en 

beoogd:  

- De permanente binnen expositie ingrijpend herzien. Het gaat om een volledige herziening van de 

vaste tentoonstelling, waarin dan ook veel aandacht is voor de ‘resultaten’ van de opgravingen in
2015 in Dalfsen en ander recent wetenschappelijk onderzoek m.b.t. opgravingen van 

hunebedden, en onderzoek m.b.t. de betekenis van de prehistorische landbouw  

- Het uitbreiden van het Oertijdpark en een gezamenlijke entree voor het museum en het 

Oertijdpark 

- Het Hunebedcentrum en zijn omgeving beter met elkaar te laten harmoniëren (betere en grotere 

parkeerplaats met aantrekkelijke wandelroute naar de entree);  

- Realiseren van goede logistiek en infrastructuur die producten, arrangementen en evenementen 

(zowel van Hunebedcentrum als van het Geopark) efficiënt onder de aandacht brengen van het 

toeristisch-recreatieve publiek;  

- Betere aansluiting vinden bij wensen van de bezoekers;  

- De ambitie is om 100.000 bezoekers per jaar te trekken. 
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U heeft per brief van 11 augustus 2017 met kenmerk 201602772-00711024 een voorschot ontvangen 

van € 220.000,00.  

Middels deze brief stellen wij het resterende bedrag van € 759.000,00 beschikbaar. Dit bedrag zal, 

zoals afgesproken, in vier termijnen uitbetaald worden op basis van de ingediende 

kwartaalrapportages en de eindrapportage. 

 

Voorschot 

Wij hebben besloten op basis van de eerste kwartaalrapportage over 2018 het eerste voorschot te 

verstrekken van € 189.750,00, zijnde 25% van de resterende € 759.000,00 subsidie.  

Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op 

bankrekeningnummer  onder vermelding van het kenmerk van deze brief. 

 

Prestatieverplichtingen 

Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen, deze 

zijn u ook bij het programma van eisen meegestuurd. 

 

Algemene voorwaarden in het kader van de Investeringsagenda: 

- U moet zelf zorg dragen voor de afgesproken financiële bijdragen van andere partners. Eventuele 

ontbrekende middelen zullen niet door een extra bijdrage van de provincie worden 

gecompenseerd. 

- De middelen zijn bedoeld voor daadwerkelijke uitvoeringskosten. Proceskosten vallen hier niet 

onder. 

- Voordat de uitvoering van de plannen van start kan gaan, willen wij de uitgewerkte plannen 

beoordelen met als doel, om na te gaan of de door de provincie beoogde doelen met deze 

uitwerking behaald kunnen worden. Ook in de totstandkoming van die plannen willen wij 

regelmatig (met name via de beleidsadviseur musea en de betreffende accounthouder van het 

team Subsidies en Inkoop) betrokken worden. 

- Bij bouwactiviteiten (nieuwbouw- en verbouw) en bij herinrichting van tentoonstellingen moeten 

zoveel mogelijk duurzame materialen worden gebruikt en moet rekening worden gehouden met 

mogelijkheden van energiebesparing. Dergelijke maatregelen hebben zowel een positief effect op 

de duurzaamheid als op de exploitatielasten van de instellingen. 

- Voor de opdrachten dienen vooral bedrijven geselecteerd te worden die in de noordelijke regio 

werkzaam zijn. 

- Incidentele en structurele effecten van de investeringen op de werkgelegenheid moeten in kaart 

gebracht worden en aan ons worden gerapporteerd. Deze effecten kunnen opgenomen worden in 

de korte schriftelijke voortgangsrapportages die wij twee keer per jaar van de instellingen 

verwachten.  

- Bezoeken aan culturele instellingen moeten zo mogelijk gecombineerd en/of ingepast worden in 

fiets- en wandelroutes. 

- Het is van belang om te (blijven) werken met een grote kring van vrijwilligers, vrienden en 

ondernemers rond de instellingen. Zo mogelijk ook met mensen die een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt. 

- Uw instelling moeten zichtbaar en herkenbaar zijn voor de inwoners (en de bezoekers) van 

Drenthe. Een goed publiciteits- en marketingbeleid is hiervoor van groot belang. 

- In de jaarprogramma’s van de komende jaren dient u aandacht te besteden aan de relatie tussen
uw jaarprogramma en de bouw-, verbouw- en herinrichtings-activiteiten. 

- De investeringen moeten zo mogelijk leiden tot een vergroting van het aantal cultuur-educatieve 

activiteiten. In jaarprogramma’s, tussenrapportages en jaarverslagen dient hier nadrukkelijk
aandacht aan besteed te worden. 
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- In de onder punt g genoemde rapportages moet ook worden aangegeven in hoeverre is 

aangesloten bij rijksbeleid en/of bij Europees beleid. 

 

Daarbij leidt het voor uw instelling nog tot de volgende specifieke voorwaarden: 

- De permanente binnen expositie moet ingrijpend worden herzien, waarbij veel aandacht moet zijn 

voor de resultaten van de opgravingen in 2015 in Dalfsen en ander recent wetenschappelijk 

onderzoek m.b.t. de betekenis van de prehistorische landbouw; 

- Bij de totstandkoming van de nieuwe expositie dient ook kennis en expertise van buiten het 

Hunebedcentrum betrokken te worden; 

- De nieuwe expositie dient goed aan te sluiten bij de wensen van de bezoekers en moet 

mogelijkheden bieden voor (educatieve) activiteiten voor en door jongere bezoekers; 

- Er dient een gezamenlijke entree te komen voor het museum en het Oertijdpark. Activiteiten 

binnen en buiten het museum dienen goed op elkaar aan te sluiten; 

- Producten, arrangementen en evenementen van het Hunebedcentrum (evt. in samenwerking met 

het Geopark) moeten efficiënt onder de aandacht worden gebracht van het toeristisch-recreatieve 

en cultuurhistorisch geïnteresseerde publiek. 

 

U verricht de totale prestaties vóór de einddatum van 1 april 2019. 

 

Aanvullende verplichtingen 

Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat 

deze mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren 

van de burgers over de besteding van belastinggelden. 

 

Meldingsplicht 

Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle verplichtingen zult 

voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de hoogte. 

 

Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van: 

- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 

- wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de 

bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 

 

Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel 

wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

 

Vaststelling 

U heeft aangegeven dat de herinrichting apart zichtbaar wordt gemaakt in de jaarrekeningen en 

begrotingen van het Hunebedcentrum de komende jaren.  

 

U dient vóór 1 juli 2019 een verzoek tot vaststelling in voor het gehele project. Daarin toont u aan dat 

de activiteiten zijn verricht en dat aan de opgelegde prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot 

vaststelling bevat in ieder geval: 

- een activiteitenverslag; 

- een financieel verslag of jaarrekening; 

- foto’s van vóór en ná de herinrichting  

 

Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop 

de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie 
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ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de 

subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld. 

 

Juridisch kader 

Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

- de Algemene wet bestuursrecht 

- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 

 

Nadere informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  telefoonnummer (0592)  

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen, b.a. 

  

mevrouw drs. C.J.Q.C. de Keijzer,  

 

teamleider Bestuur en Concernzaken  

 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan, 

hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag 

van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een 

bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure. 

 

 















































































































 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602772 te vermelden. 

63030520/01/440630 (1) 

 

 

 

Aan: 

Hunebedcentrum 

t.a.v.  

Postbus 25 

9530 AA  BORGER 

 
9530 AA25 

 

               

           

 

Assen, 6 juni 2019 

Ons kenmerk 201602772-00825603 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 75646 

Onderwerp: Vaststelling Investeringssubsidie musea, Hunebedcentrum  

 

                  

           

Geachte  

    

Op 11 juli 2017 hebben wij u een subsidie verleend van maximaal € 979.000,00.  

Het besluit tot subsidieverlening is geregistreerd onder het zaaknummer 201602772. 

 

Op 2 april 2019 hebben wij uw verzoek tot vaststelling ontvangen. In deze brief informeren wij u over 
ons besluit op uw aanvraag. 
 
Vaststelling 

Uit de stukken die u heeft ingediend, blijkt dat u de activiteit conform het besluit tot subsidieverlening 

heeft uitgevoerd. Daarom stellen wij de subsidie vast op € 979.000,00. 

 

Betaling 

U heeft dit bedrag reeds volledig als voorschot ontvangen. 

 

Juridisch kader 

Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

- de Algemene wet bestuursrecht 

- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 
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Nadere informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen  telefoonnummer 

(0592)  

 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

b.a. 
mevrouw drs. C.J.Q.C. de Keijzer,  
Teammanager Bestuur en Concernzaken  

 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan 

hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag 

van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een 

bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure 

 




