
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 15 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.5/2022001788  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Subsidie Actie- en investeringsagenda Toekomstperspectief marketing 
Koloniën van Weldadigheid 2022-2026 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Wij hebben besloten om € 149.360,-- subsidie te verlenen aan Stichting Marketing 
Drenthe voor de uitvoering marketingactiviteiten in 2022 en 2023 uit de Actie- en 
investeringsagenda Toekomstperspectief marketing Koloniën van Weldadigheid 
2022-2026. 
 
Stichting Marketing Drenthe heeft een subsidie aangevraagd van € 149.360,-- op 
een totale begroting van € 197.000,-- voor de uitvoering van nationale marke-
tingactiviteiten in 2022 en 2023 uit de actie- en investeringsagenda Toekomst-
perspectief marketing Koloniën van Weldadigheid 2022-2026. De gemeenten  
Westerveld, Noordenveld, Weststellingwerf, Steenwijkerland, Ommen,  
Hardenberg, stichting Weldadig Oord, Veenhuizen Boeit en Maatschappij van 
Weldadigheid wordt gevraagd in 2022 en 2023 voor lokale marketingactiviteiten 
€ 165.000,-- bij te dragen aan de actie- en investeringsagenda.  
 
Gelet op de hoogte van de subsidie, is de procedure om u in de gelegenheid te 
stellen uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken niet aan de orde. Wél  
vinden wij het belangrijk u te informeren over de voorliggende aanvraag en ons 
besluit deze aanvraag te honoreren.  
 
  



2 
 

 

Samenvatting project 
De zeven Koloniën van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen werken sinds 
2020 samen aan marketing. Daaruit is een Toekomstperspectief (ambitie en doel-
groep) en Merkgids (uitstraling) voortgekomen. De actie- en investeringsagenda 
is de uitwerking voor de marketing van de Nederlandse Koloniën. Marketing 
Drenthe coördineert deze samenwerking. Eind 2021 is er al subsidie verleend 
voor startactiviteiten, waaronder een toeristische website. Daar komt nu een inci-
dentele subsidie bij met als doel om de Koloniën als bestemming duurzaam te 
ontwikkelen en het versterken en (inter)nationaal uitdragen van het lokale  
aanbod. 
 
De Nederlandse actie- en investeringsagenda gaat uit van duurzame toeristische 
ontwikkeling en bezoekersmanagement, passend bij de leefbaarheid van het  
gebied. Doelen zijn om de naamsbekendheid van de Koloniën van Weldadigheid 
te vergroten door het uitzonderlijke verhaal te vertellen. De belangrijkste doel-
groep is de Nederlandse en Vlaamse cultuurtoerist. In de marketing wordt de ver-
binding tussen de verschillende Koloniën en tussen de Koloniën en de omlig-
gende natuurgebieden versterkt. Daarbij wordt ingezet op een langer verblijf in 
de Koloniën.  
 
In Nederland wordt er op marketinggebied samengewerkt met gemeenten  
Westerveld, Noordenveld, Weststellingwerf, Steenwijkerland, Ommen en  
Hardenberg, de provincies Drenthe, Overijssel en Friesland, lokale ondernemers-
organisaties, ondernemers, erfgoedbeheerders, natuurorganisaties en culturele 
instellingen. Het Toekomstperspectief en de merkgids zijn te downloaden op 
www.kolonienvanweldadigheid.eu/nieuws/samenwerken-marketing-van-de-kolo-
nien-van-weldadigheid-toekomstperspectief-merkgids.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


