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Onderwerp: Subsidie ontwikkeling lnto Nature 2020
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

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 € 130.000,-- subsidie te verlenen aan de
Stichting lnto Nature, uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencom-
missie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure'). Formeel is de
voorhangprocedure van toepassing bij een subsidie boven de € 150.000,--. Omdat
wij ervan uitgaan dat het totale subsidiebedrag voor lnto Nature 2020 daar zeker
overheen zal gaan, wijken wij in dit geval af van die grens.

Zoals u weet is het evenement lnto Nature benoemd in de cultuurnota. De eerste twee
edities van deze internationale kunst biënnale hebben plaatsgevonden in 2016 in
Noord-Drenthe en in 2018 in Frederiksoord en omgeving. Met het oog op een tijdige
ontwikkeling van de tentoonstelling in 2020 heeft de stichting een eerste subsidie-
bedrag aangevraagd van € 130.000,--. Zij heeft voor de tentoonstelling in 2020 een
natuurgebied in Zuidoost-Drenthe op het oog.

De eerste twee edities van lnto Nature zijn door de provincie gesteund door bedragen
van € 300.000,-. De verwachting is dat de uiteindelijke subsidieaanvraag voor deze
derde editie een soortelijke som zal bedragen. Het subsidiebedrag voor lnto Nature
2018 werd gedekt uit de budgetten beeldende kunst (€ 215.000,-- ) en vrijetijdseco-
nomie (€ 85.000,--).
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lnto Nature 2018 was voor Drenthe een succesvolevenement. Alle grote landelijke en
regionale dagbladen waren vol lof over de tentoonstelling. Er waren 20.000 bezoekers
waarvan een groot deel van buiten Drenthe. De gemeente Westerveld en de toe-
ristisch-recreatieve ondernemers waren zeer tevreden over de bezoekersaantallen
en bestedingen in de regio, die veelal met een tweedaags bezoek een impuls hebben
betekend voor de vrijetijdseconomie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

km/coll.


