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Onderwerp: Subsidiëring Marketing Drenthe, intensivering 201 9
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 € 350.000,-- subsidie te verlenen aan Marketing
Drenthe uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De subsidie is aangevraagd om in 2019 marketing in het buitenland te kunnen uit-
voeren en om de kennis over de bezoekerseconomie te verbeteren.

Toelichting

ln 2016 is het Programma Versterken Vrijetijdseconomie + Fietsen (VTE+F) vast-
gesteld met een looptijd tot en met 2019. Het programma geeft invulling aan onze
ambitie om dé vrijetijds- en fietsprovincie te zijn en is erop gericht om de Drentse vrije-
tijdseconomie een impuls te geven en meer bezoek, meer bestedingen en meer werk-
gelegenheid te realiseren. Het programma heeft drie deelprogramma's, waarvan het
vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe er één is.

Marketing Drenthe is als boekjaarinstelling een vaste partner van de provincie Drenthe
voor de uitvoering van de marketing- en promotieactiviteiten. Naast de activiteiten die
horen bij de jaarlijkse boekjaarsubsidie, voert Marketing Drenthe, in opdracht van ons,
additionele activiteiten uit, waarmee een impuls wordt gegeven aan de zichtbaarheid
van Drenthe.

Met een subsidiebijdrage van € 250.000,-- kan Marketing Drenthe de succesvolle
campagnes die zij sinds 2017 in het buitenland voert, nog een jaar continueren.
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Met name Duitsland en België (Vlaanderen) zijn groeimarkten. Het aantal Duitse be-
zoekers aan Drenthe is de afgelopen twee jaar zelfs met 4Oo/o toegenomen. Met een
subsidiebijdrage van € 100.000,-- kan Marketing Drenthe, nog een jaar, uitvoering
geven aan het verbeteren van de kennis en data over de bezoekerseconomie. Betere
data resulteren in effectievere marketing voor de sector.

De activiteiten dragen bij aan de gewenste impuls voor de provincie en de sector voelt
zich gesteund door het beleid van de provincie.

De subsidies worden uit de bestaande begroting gedekt (projectnummer 73170000
Subsidie Marketing Drenthe, kostensoort 440622lntensivering Marketing van het

Programma VTE+F). Het Programma WE+F heeft een looptijd tot en met 2019 en

daarmee is dit de laatste keer dat een beroep op de intensiveringsmiddelen van het
programma kan worden gedaan.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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