
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder; 
 
gelet op de artikel 2, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder 
 
gelet op de Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking gemeente 
Noordoostpolder; 
 
gezien de Erfgoednota “Pionieren in Erfgoed” vastgesteld door de gemeenteraad op 25 maart 2013; 
 
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van Noordoostpolder: 
 
 
Artikel 1 Toepassingsbereik  

1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van 
subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten. 

2. Deze regeling is niet van toepassing op de verstrekking van subsidie als 
bedoeld in 4:23, lid 3 aanhef en onderdeel c (begroting subsidie). 

 
Artikel 2 Activiteiten  
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het vertellen van het 
verhaal van de Noordoostpolder. Het gaat om:  

a. publieke activiteiten die de bewustwording van het verhaal van Noordoostpolder bevorderen;  
b. publieke activiteiten die over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Noordoostpolder 

vertellen; 
c. activiteiten die bijdragen aan cultuur- en erfgoededucatie over Noordoostpolder 

 
Artikel 3 Wijze van verdeling 

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, 
totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. 

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid 
heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de 
datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. 

3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden 
als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de 
aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt. 

 
Artikel 4 Hoogte van de subsidie 
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 5.000. 
 
Artikel 5 Hardheidsclausule 
Er kan uitzonderlijke gevallen van artikel 1 lid 2, en artikel 4 worden afgeweken als daaraan 
vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere 
omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. 
 
Artikel 6 Slotbepalingen . 
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023; 
2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van 
Noordoostpolder. 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 
2022, 
 
De burgemeester  De secretaris 
  



Toelichting 
De subsidieregeling is bedoeld om personen en organisaties te stimuleren om het van het verhaal 
over de geschiedenis van de polder te vertellen. Het gaat daarbij om niet-commerciële activiteiten. Er 
valt te denken aan activiteiten als een lezing, het plaatsen van infopanelen, het beleefbaar maken van 
de geschiedenis van Noordoostpolder door het plaatsen van een object. Bij het beoordelen van 
aanvragen kijken we daarbij naar de volgende vragen: Welk verhaal wordt er verteld? Hoe wordt het 
verhaal verteld aan 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?  
 


