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Onderwerp: Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van Noordoostpolder 
 
Voorgesteld besluit 
1. De “Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van Noordoostpolder” vaststellen;  
2. De gemeenteraad informeren 
 
Inleiding 
Er is jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor subsidies voor activiteiten die de (ontstaans)geschiedenis van 
Noordoostpolder uitdragen. Dit is door de raad besloten bij het vaststellen van de erfgoednota 
“Pionieren in erfgoed”. De middelen zijn bedoeld om “het vertellen van het verhaal van 
Noordoostpolder” te stimuleren. De subsidie kan aangevraagd worden door partijen die hieraan een 
bijdrage leveren. Het gaat daarbij om publieke activiteiten die a. de bewustwording van het verhaal 
van Noordoostpolder bevorderen, b. over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Noordoostpolder 
vertellen of c. bijdragen aan cultuur- en erfgoededucatie over Noordoostpolder. 
 
Doelstelling 
Personen en organisaties stimuleren om  het verhaal van Noordoostpolder te vertellen. 
 
Argumenten 
1.1 We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor ons erfgoed en onze ontstaansgeschiedenis 

Dit staat in onze erfgoednota: “Pionieren in erfgoed”. De daarin benoemde speerpunten  zijn 
behouden, ontwikkelen en beleven.  
 

1.2 Zo is het voor iedereen helder dat voor activiteiten subsidie kan worden aangevraagd 
Het gaat daarbij om niet-commerciële activiteiten. Er valt te denken aan activiteiten als een 
lezing, het plaatsen van infopanelen, een publieksdag bij een opgravingen en het beleefbaar 
maken van de geschiedenis van Noordoostpolder door het plaatsen van een object. Deze 
activiteiten zorgen ook voor draagvlak voor ons erfgoed.  

 
1.3 Zo is voor iedereen duidelijk wat de toetsingscriteria zijn 

Door de regeling vast te stellen, is het voor eenieder duidelijk waaraan getoetst wordt bij deze 
subsidie. Bij het beoordelen van aanvragen wordt gekeken naar de volgende vragen: Welk 
verhaal wordt er verteld? Hoe wordt het verhaal verteld aan het publiek in Noordoostpolder? 
Draagt het verhaal bij aan cultuur- en erfgoededucatie? Wat is het unieke aan het initiatief? 
Waarmee onderscheidt het zich? Hoe laat je het publiek met andere ogen naar het gebied 
kijken? 
 

1.4  Het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor deze regeling is € 20.000,- 
In de Perspectiefnota worden jaarlijks de plafonds vastgesteld voor alle subsidies. Die 
plafonds zijn de juridische grenzen waarbinnen u de subsidies mag verstrekken1. De 
budgetten in de begroting worden daar jaarlijks op afgestemd.  
 

2.1 Dan is de raad hier ook van op de hoogte  
De raad heeft in de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder bepaald, dat u  
subsidieregelingen kunt vaststellen waarin (verder) uitgewerkt wordt welke activiteiten voor 
subsidie in aanmerking komen. Deze regeling is er één van. 
 

                                                      
1 Artikel 4:22 Algemene wet bestuursrecht 



 

 

 
Kanttekeningen 
Geen.  
 
Planning/Uitvoering 
De “Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van Noordoostpolder” wordt na uw besluit bekend 
gemaakt in het digitale Gemeenteblad (te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/) en zal 
daarna te vinden zijn op de website overheid.nl en via de gemeentelijke website. 
 
Bijlagen 

1. Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van Noordoostpolder 
 


