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Onderwerp: Nationale intocht van Sinterklaas in Meppel

Geachte voorzitter/leden,

Op 14 november 2015 is de nationale intocht van Sinterklaas in Meppel. Een unieke
gebeurtenis, die mede dankzij een gezamenlijke bestuurlijke lobby van gemeente en
provincie door de NTR aan Meppel is toegewezen. Vanaf 1952 vindt de jaarlijkse
nationale intocht plaats. Het is voor het eerst sinds het bestaan van de nationale intocht dat deze in onze provincie plaatsvindt.
ln deze brief informeren wij u over de provinciale betrokkenheid bij dit evenement.
De nationale intocht Sinterklaas is een grote mogelijkheid om Meppel en daarmee de
provincie Drenthe op de kaart te zetten en biedt kansen die verzilverd moeten worden
Door een live televisie-uitzending op de NPO komen de stad Meppel en de provincie
Drenthe volop in beeld. Daarnaast zal dit evenement vele duizenden bezoekers trekken. Gemeente, provincie en maatschappelijke partijen werken samen om dit nationale evenement tot een succes te maken. De gemeente Meppel is verantwoordelijk
voor de organisatie van dit evenement. Naast de organisatie van de nationale intocht
worden er diverse randactiviteiten en programma's ontwikkeld om zo veel mogelijk
maatschappelijke en economische spin off te realiseren. Hierbij zijn onder andere ook

Marketing Drenthe en het Kenniscentrum Events betrokken.
De nationale intocht van Sinterklaas hebben wij aangemerkt als een evenement van
provinciaal belang. Het evenement past binnen onze ambitie om stuwende en toonaangevende evenementen in Drenthe binnen te halen en mede mogelijk te maken.
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Op basis van een verzoek van het gemeentebestuur van Meppel hebben wij besloten
voor de organisatie van de nationale intocht een bedrag van maximaal€ 100.000'-beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van de live televisiepubliek
registratie, PR-activiteiten en een wervend randprogramma, bedoeld om veel
naar Meppelte halen.
Naast een financiële bijdrage leveren wij ook ondersteuning door het beschikbaar
stellen van onze diensten, kennis en expertise van medewerkers in de evenementorganisatie en in materieel door bijvoorbeeld het leveren van wagens van onze kannatiotonniers ten behoeve van de regulering van verkeersstromen op de dag van de
nale intocht.

wij zijn er trots op dat onze provincie wederom in staat is gebleken een bijzonder en
wij
uniek evenement naar Drenthe te halen. Samen met de gemeente Meppel zetten
ons maximaal in om de nationale intocht tot een gezamenlijk succes te maken'
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