
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 17 september 2019 
Ons kenmerk 38/5.1/2019002020 
Behandeld door de heer M. Vuijk (0592) 36 53 70 
Onderwerp: Subsidiëring Marketing Drenthe, intensivering 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 € 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 ook in 2020 marketing in het buitenland, met name 
Duitsland, België en Verenigd Koninkrijk, te kunnen uitvoeren en om de kennis over 
de bezoekerseconomie te verbeteren. 
 
Toelichting 
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, additionele activiteiten uit waarmee een impuls wordt geven aan 
de zichtbaarheid van Drenthe en de vrijetijdssector wordt versterkt.  
 
- Met een subsidiebijdrage van € 250.000,-- kan Marketing Drenthe de succesvolle 

campagnes die zij sinds 2017 in het buitenland voert, nog een jaar continueren.  
- Met name Duitsland en België (Vlaanderen) zijn groeimarkten, maar ook het  

Verenigd Koninkrijk, met drie dagelijkse vluchten naar Groningen Airport Eelde, is 
van belang. 

- Met een subsidiebijdrage van € 100.000,-- kan Marketing Drenthe, nog een jaar, 
uitvoering geven aan het verbeteren van de kennis en data over de bezoekerseco-
nomie.  
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Betere data resulteren in effectievere marketing voor en door 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. 
 
2020 is het laatste jaar van de huidige, met u besproken, meerjarenstrategie van  
Marketing Drenthe. In het voorjaar van 2020 zal de nieuwe strategie voor 2021-2024 
met u worden besproken.    
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    
 , voorzitter   , secretaris 
 
 
mb/coll. 


