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Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om:
- € 300.000,-- subsidie te verlenen aan het project lnto Nature 2018 (deels uit het

budget van de cultuurnota (€ 215.000,--), deels uit het programmabudget Vrije-
tijdseconomie (€ 85.000,-));

- € 125.000,* subsidie te verlenen aan het project Welstaat;
uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons
kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

(Voor de ontwikkeling van Welstaat hebben wij in een eerder stadium € 30.000,- sub-
sidie verleend uit het budget Podium Platteland 2017.)

Toelichting op de projecten

lnto Nature 2018
ln 2018 viert de Maatschappijvan Weldadigheid haar 200-jarig bestaan en zal

UNESCO een besluit nemen over de toekenning van de werelderfgoedstatus aan de
Koloniën van Weldadigheid. Redenen om extra aandacht te schenken aan het gebied
waar het allemaal begon: proefkolonie Frederiksoord en de proefkoloniën in de om-
geving.

Dit vormde voor ons de aanleiding om aan de Stichting lnto Nature te vragen om de
Drentse Kunst Biënnale in 2018 in Frederiksoord en omgeving te positioneren
(partners binnen Stichting lnto Nature zijn het Drents Museum, Kunst & Cultuur
Drenthe, Museum De Buitenplaats en Kunst in Kolderveen).
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ln de Cultuurnota 'De verbeelding van Drenthe', pagina 23 staat het volgende:
'Wijwillen nog meer bezoekers van buiten onze provincie trekken door in te zetten op
landschapskunst (landart) met een internationale uitstraling en kwaliteit, omdat
Drenthe zich daar mee kan onderscheiden van andere - meer stedelijke - gebieden in

Nederland. Dat betekent onder andere dat eens in de twee jaar een Drentse Kunst
Biënnale in het kader van de provinciale gebiedsontwikkeling wordt georganiseerd, als

voortzetting van lnto Nature 2016;

De ontwikkeling van lnto Nature 2018 is in gang gezet en mikt op 20.000 bezoekers
(regionaal, nationaal en internationaal) gedurende de periode juni-september 2018.
Het plan voor lnto Nature 2018 is door de Provinciale Adviescommissie Cultuur po-

sitief beoordeeld op zijn kwaliteiten.
Bijzondere omstandigheid is dat lnto Nature 20'18 vanwege haar kwaliteit en aanvul-
lende waarde is opgenomen in het hoofdprogramma van Leeuwarden/Fryslân 2018
(Culturele Hoofdstad van Europa). Dat verhoogt de kans dat nationaal en interna-
tionaal publiek dat op Leeuwarden Culturele Hoofdstad afkomt ook dit evenement op
de grens van Drenthe en Fryslân zal bezoeken.

De Stichting lnto Nature werkt behalve met Leeuwarden Culturele Hoofdstad intensief
samen met de Maatschappijvan Weldadigheid, gemeente Westerveld, regionale on-
dernemers en culturele instellingen in de regio voor de ontwikkeling en uitvoering.
Ook wordt de kunstroute één van de fietsroutes die in het gebied wordt uitgezet, aan-
sluitend bij het provinciale Programma Fietsen.

lnto Nature 2018 geeft een impuls aan de vrijetijdseconomie van Drenthe. Bezoekers
van buiten Drenthe worden in samenwerking met de regionale horeca onder andere
via arrangementen verleid tot een meerdaags bezoek. Het totaalbedrag aan beste-
dingen en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid is daarmee substantieel.

lnto Nature 2016 had een tegenvallend aantal bezoekers (12.500). Voor de editie in

2018 zijn wij - met de provinciale adviescommissie - optimistisch over het te behalen
bezoekersaantal. Dat heeft te maken met de koppeling aan (de marketing van)
Leeuwarden 2018, de inmiddels grotere bekendheid van het merk lnto Nature, de
koppeling aan het gebied en de feestelijkheden rond de Koloniën van Weldadigheid,
het feit dat de hoofdcurator een landelijk bekende naam is op het terrein van de beel-
dende kunsten en tot slot de extra pr- en marketinginspanningen die mogelijk gemaakt

worden door het subsidiedeel vanuit ons programma Vrijetijdseconomie.

Welstaat

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2018 in de Koloniën van Weldadigheid
hebben wijook gevraagd aan Kameroperahuis om een muziektheaterspektakel te

ontwikkelen, op basis van de geschiedenis van Frederiksoord en de overige proef-

koloniën van Weldadigheid.

Kameroperahuis is inmiddels een jaar bezig met de opbouw van dit evenement, in

samenspraak en samenwerking met de regionale partners en bevolking. Dit moet
resulteren in tien voorstellingen in september 20'18, met in totaal 5.000 bezoekers.
De beide evenementen (lnto Nature en Welstaat) werken samen en versterken
elkaar.
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Ook voor Welstaat geldt dat dit project door de Provinciale Adviescommissie Cultuur
positief beoordeeld is op haar kwaliteiten en is opgenomen in het hoofdprogramma
van Leeuwarden/Fryslân 201 8.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

wa.coll.
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