
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
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 Raadsmemo 

Datum:  2 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. J.H.A. Goudt 

Voor informatie:  Henk Nikkels, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  provinciale cofinanciering evenementen 

 

1. Aanleiding 

De PvdA-fractie heeft ons college schriftelijk verzocht te reageren op de nieuwe Provinciale 
subsidieregeling Evenementen en Festivals. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In het Hoofdlijnenakkoord De Kracht van Overijssel 2011-2015 van mei 2011 is door het college 
van Gedeputeerde Staten o.a. gekozen voor het investeren in evenementen en festivals in het 
kader van vrijetijdseconomie en toerisme. Dit akkoord is door Provinciale Staten vastgesteld. 

Op basis van het Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2012-2015, incl. het Inves-
teringsplan vastgesteld door Provinciale Staten op 18 april 2012, kan Gedeputeerde Staten 
subsidie verlenen aan festivals en evenementen. 

De provincie kiest hierbij bewust voor enerzijds ondersteuning van bestaande grote festivals en 
evenementen, die hun organisatietalent reeds hebben bewezen en anderzijds voor innovatieve 
projecten. 
Dit voorgenomen beleid is middels een informatiebijeenkomst in juli 2012 gepresenteerd aan 
gemeentebesturen tijdens de opening van het evenement Deventer op Stelten. Daarnaast 
hebben presentaties plaatsgevonden in het ambtelijk overleg R&T van de Regio Twente. Het 
evenementen- en festivalbeleid geldt vanaf 2013. 

Er zijn twee soorten subsidies mogelijk: 

1. éénmalige subsidie voor 3-jarenprogramma's 
2. jaarlijkse subsidie voor innovatieve projecten 

 

 

 

Ad. 1 
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Om voor de onder 1 genoemde subsidie in aanmerking te komen moet het gaan om een evene-

ment met landelijke uitstraling, meer dan 50.000 bezoekers en de organisatie moet al een keer 

eerder zo'n grootschalig evenement hebben georganiseerd. 

Aanvragen voor genoemde subsidies moesten voor 1 november 2012 worden aangevraagd. 

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten de subsidiebeschikkingen afgegeven, waaruit o.a. blijkt 

dat de aanvraag van Stichting Kunsten Op Straat niet gehonoreerd is. Zowel door de Stichting 

Kunsten Op Straat zelf als door de Werkgroepen Kunsten Op Straat Denekamp en Ootmarsum 

zijn bezwaarschriften ingediend tegen de afwijzing. 

In de concept-nota Recreatie en Toerisme Hof van Twente 2012-2017 is het voorstel gelanceerd 

om samen te trachten afstemming te krijgen tussen de veelheid aan acties en evenementen, 

ook wat betreft de subsidiemogelijkheden. Als actiepunt wordt genoemd het onderzoeken van 

de mogelijkheden tot het instellen van een evenementenfonds. Dit komt mede voort uit de 

overleggen met de Economische Werkgroep Recreatie & Toerisme, waarin reeds geconcludeerd 

is dat evenementen en festivals binnen Hof van Twente niet aan de "bezoekers"-voorwaarde 

voor provinciale subsidie kunnen voldoen. 

Ad 2. 

Hier geldt dat een project innovatief, experimenteel en een voorbeeld is en overdraagbaar naar 

andere festival- en evenementen. Alle genoemde evenementen worden niet als innovatief 

beschouwd. Het zijn immers bestaande evenementen. Op dit moment zijn geen initiatieven 

bekend, die aan de voorwaarden voldoen. Het initiatief voor deze innovatieve samenwerkings-

verbanden (projecten) ligt primair bij het bedrijfsleven. 

Inzet provincie ten behoeve van promotie en marketing 

Verder zet de provincie Overijssel o.a. in op de vereenvoudiging en versterking van de toeris-

tische keten en meer aandacht voor de promotie en marketing van de vijf toeristische A-merken 

in Overijssel. Met de twee Regionale Bureaus voor Toerisme in Overijssel zijn afspraken 

gemaakt om deze nieuwe structuur te realiseren. De provincie ondersteunt dit de komende vier 

jaar financieel. 

Het Twents Bureau voor Toerisme heeft al laten weten geen subsidiebureau te zijn en ook niet 

de middelen beschikbaar te hebben om bijvoorbeeld regionale evenementen en festivals te 

ondersteunen. Dit naar aanleiding van vragen vanuit de Regio Twente en o.a. vanuit Hof van 

Twente Toerisme, naar aanleiding van beëindiging van de provinciale subsidie ten behoeve van 

de jaarlijkse Kasteeldag Diepenheim. 

Hierbij wordt aangetekend dat de gemeente Hof van Twente met ingang van 2012 door ophef-

fing van het Innovatie Fonds R&T eveneens geen enkel budget heeft ter ondersteuning van dit 

en eventueel andere evenementen. 

In de actualisatie van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme zijn geen nieuwe gemeentelijke 

fondsen voorzien. Eveneens geldt de afgelopen jaren bij de Kadernota als uitgangspunt: geen 

nieuw beleid. Vanuit het besef van een terugtredende gemeente, een gerichte inzet op kern-

taken, worden taken die hiertoe niet behoren, overgelaten aan andere partijen. 

 

Beantwoording vragen PvdA fractie 

 Ons college heeft destijds kennis genomen van het nieuwe provinciale Evenementen- en 
Festivalbeleid. Op basis van de informatiebijeenkomst en provinciale toelichting in de Regio 
Twente hebben zowel de Regio Twente, alsmede individuele gemeentebesturen geen 
aanleiding gezien te reageren op de provinciale plannen. 

 Ons college is zich bewust van het feit dat beëindiging van subsidies gevolgen kan hebben 
voor een aantal evenementen en festivals. Hierbij wijzen wij erop dat de gemeentelijke 
middelen voor een vaak verplichte cofinanciering eveneens ontbreken. 

 De portefeuillehouder zal in het PHO Recreatie en Toerisme van de Regio Twente 
bij collega-bestuurders aandacht vragen voor de nu ontstane situatie en in gezamenlijk 
overleg trachten met provincie en Regionale Bureaus voor Toerisme een oplossing te 
realiseren. 
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 Hierbij wordt opgemerkt dat het op dit moment vastgesteld provinciaal beleid betreft, zodat 
onze inzet gericht zal zijn op nieuw beleid. 

 Ons college zal in samenspraak met de Economische Werkgroep Recreatie en Toerisme de 
mogelijkheid tot het instellen van een evenementenfonds onderzoeken. 

Hierbij kan eveneens de vraag worden betrokken hoe we in samenwerking met de organisatoren 
van evenementen en festivals in Hof van Twente kunnen bewerkstelligen dat, en zo ja op welke 
wijze, evenementen na 2015 eventueel wel in aanmerking zouden kunnen komen voor 
provinciale subsidie. Wij tekenen hierbij aan dat de nu geldende provinciale criteria van 
minimaal 50.000 bezoekers per evenement met een landelijke uitstraling, een hoge drempel 
opwerpt.  

3. Conclusie 

Het is een autonome bevoegdheid van Provinciale Staten om subsidiebeleid vast te stellen en te 

wijzigen. Het beleid is door middel van informatiebijeenkomsten ruim van te voren aangekon-

digd. Op basis van de beschikbare informatie heeft ons college geen aanleiding gezien te 

reageren op het voorgenomen provinciaal Evenementen- en Festivalbeleid. 

De eerste contouren en consequenties van de Uitvoering van dit Evenementen- en Festival-

beleid worden nu duidelijk en de Regionale Bureaus voor Toerisme hebben aangegeven dat 

subsidiering geen taak voor hen is en zij bovendien niet beschikken over voldoende budgetten 

hiervoor. Door het hernieuwde beleid wordt weliswaar versnippering van aanvragen tegen-

gegaan, maar het betekent ontegenzeglijk ook een vermindering van honorering van 

aanvragen. 

Ons college zal er via de Regio Twente bij collega-bestuurders op aandringen aandacht te 

vragen voor de nu ontstane situatie en in gezamenlijk overleg trachten met provincie en 

Regionale Bureaus voor Toerisme een oplossing te realiseren. 

Ons college zal in samenspraak met de Economische Werkgroep Recreatie en Toerisme de 

mogelijkheid tot het instellen van een evenementenfonds onderzoeken. Hierbij kan eveneens 

de vraag worden betrokken hoe we in samenwerking met de organisatoren van evenementen 

en festivals in Hof van Twente kunnen bewerkstelligen dat en op welke wijze regionale 

evenementen na 2015 eventueel wel in aanmerking kunnen komen voor provinciale subsidie. 

In de actualisatie van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme zijn geen nieuwe gemeentelijke 

fondsen voorzien. Eveneens geldt de afgelopen jaren bij de Kadernota als uitgangspunt: geen 

nieuw beleid. Vanuit het besef van een terugtredende gemeente, een gerichte inzet op 

kerntaken, worden taken die hiertoe niet behoren, overgelaten aan andere partijen. 


