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Provinciale Staten van Drenthe
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Onderwerp: Verlening subsidie voor het project ROEG - Beleef de natuur van
Drenthe
Status:. Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/l eden,

Wij hebben het voornemen om € 150.000,-- subsidie te verlenen aan RTV Drenthe
voor het project Platform ROEG!
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening (ASV) Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen
of bedenkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').
De provincie werkt binnen het Programma Natuurlijk Platteland in natuurge-

bieden samen met gemeenten, terreinbeheerders en waterschappen om de
ambities op het gebied van natuur en water te realiseren. Het ROEG-platform is
een multimediale en interactieve community; een krachtige combinatie van een
website, het tv-programma, radio-items, sociale media, blogs/video's, events en
uitjes, routes en een educatief deel. Het project stimuleert ontdekken, meedenken en -doen in de natuur en draagt bij aan een groeiende binding van de kijkers
met natuur, cultuurhistorie en landschap in Drenthe.
Het platform ROEG! is een samenwerking tussen RTV Drenthe, Staatsbosbeheet
Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Drinkwaterbedrijf WMD,
Waterschap Hunze en Aa's en de provincie Drenthe.

totale kosten van het project ROEG! voor een periode van drie jaren bedragen
€834.200,--. Aan de provincie wordt een financiële bijdrage gevraagd van in
totaal € 150.000,--. Het bedrag van € 150.000,-- komt ten laste van het Programma
Natuurlijk Platteland voor de begrotingsjaren 2021, 2022 en 2023 en kan uit de
bestaande begroting worden gedekt (de jaren 2O22 en 2023 onder voorbehoud
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van vaststelling van de desbetreffende begrotingen)

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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