
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Denise van Sluijs 

Onderwerp: subsidietoekenning event 

Datum indiening vragen: 26-03-2015 

 

 

Inleiding/aanleiding:  

We zijn als SP fractie bevraagd over een eventuele subsidie toekenning aan: ´Stichting 

Kuinderbos Hippique Eventing Emmeloord´. Deze organiseren op 7 en 8 augustus een 

event.  

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen. 

 

Vragen: 

1. Krijgt deze stichting een subsidie van de gemeente Noordoostpolder voor dit 

evenement? 

Antwoord: 

Ja, deze stichting krijgt een subsidie van de gemeente Noordoostpolder onder  

voorwaarde dat de provincie ook een subsidie verstrekt. Vorige week heeft de 

provincie de besluitvorming pas definitief afgerond. Daarom is de B&W-nota 

nog niet openbaar geworden. De B&W-nota en de beschikking gaan deze week 

mee met de nieuwsbrief van de raad. 

 

Zo ja, 

2. Wat is de hoogte van dit bedrag? 

Antwoord: 

€ 25.000 

 

3. Wat zijn de voorwaarden die aan deze subsidie zijn verbonden? 

Antwoord: 

In de beschikking zijn de volgende voorwaarden opgenomen: 

- U dient nader onderzoek te doen naar de economische effecten van de 

organisatie van Eventing Emmeloord 2015. Deze rapportage dient 

uiterlijk 1 februari 2015 in het bezit te zijn van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder. 

- U dient een side-event te organiseren voor kinderen uit groep 7 en 8 

van de basisschool om ze kennis te laten maken met de paardensport. 

Dit in het kader van sportstimulering onder jongeren; 

- U dient een side-event te organiseren voor het bedrijfsleven van de 

gemeente Noordoostpolder (business to business); 

- Wij verwachten binnen de verstrekte subsidie dat het evenement 

minimiaal 10.000 bezoekers trekt; 

- U zoekt de samenwerking met andere toeristische trekpleisters / 

organisaties uit de gemeente Noordoostpolder met als doel om te 

laten zien wat de Noordoostpolder nog meer aan toeristisch-

recreatieve mogelijkheden te bieden heeft om daarmee de bezoekers 

langer in het gebied te houden. 

- De subsidie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de 

provincie Flevoland uiterlijk 1-2-2015 m.b.t. de te subsidieren 

activiteiten besloten heeft een subsidie van € 50.000 te verlenen, 



tenzij u binnen twee weken na besluitvorming bij de provincie kunt 

aantonen dat deze inkomsten op een andere wijze zijn gedekt. 

 

 

4. Welke afweging heeft u gemaakt om deze subsidie toe te kennen? 

Antwoord: 
Er zijn diverse afwegingen gemaakt om het evenement een subsidie te 

verstrekken. Ten eerste is het een evenement met hoge promotionele waarde 

die mensen naar dit gebied kan trekken.  Ten tweede omdat er een bredere 

samenwerking is met recreatieve ondernemers in het gebied (Kuinderbos) om 

de Noordoostpolder via Eventing op de kaart te zetten (gebiedspromotie). Ten 

derde omdat het kansen biedt voor sportstimulering in de paardensport. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 30 maart 2015 

Contactpersoon: Jeroen van Wijk 

E-mail adres:  j.vanwijk@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-63 35 15 
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