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Aan de leden van de gemeenteraad Noordoostpolder. 

Emmeloord, 28 augustus 2020. 

 

Geachte raadsleden, 

Bij ons commentaar op de Cultuurnota van de gemeente Noordoostpolder hebben wij de unieke positie van 

muziektheatervereniging La Mascotte in de gemeente en in provincie Flevoland aan uw raad voldoende kenbaar kunnen 

maken. We hebben bij de behandeling van deze nota de intentie van het College ervaren, zich ook provinciaal in te willen 

zetten voor erkenning van onze activiteiten.  

Na het uitbreken van de Covid-19 pandemie hebben we onze repetities moeten onderbreken. Onze operavoorstelling is 

verplaatst naar 2021. Vanaf september repeteren we weer in aangepaste vorm en programmeren we alternatieve kleine 

publieksoptredens bij woonzorglocaties (ZONL) en woonaccommodaties (Triade). Om ook continuïteit voor de 

middellange termijn te realiseren heeft La Mascotte bij de provincie Flevoland een zienswijze ingediend met betrekking 

tot de provinciale Ontwerpnota Cultuurbeleid 2021-2024. Wij verzoeken daarin de Staten, in deze Cultuurnota ook onze 

activiteiten als subsidiabel op te nemen. Bij de behandeling in de Staten is vervolgens een motie van deze strekking 

ingediend en aangenomen. Zich gesteund wetend door de regelmatig uitgedragen visie daarover van gemeente 

Noordoostpolder heeft Gedeputeerde Staten van Flevoland aangegeven deze motie uit te voeren. La Mascotte kan met 

deze wijziging voor de komende vier jaar voor het eerst een beroep doen op provinciale ondersteuning. 

Wij hebben ondertussen stappen ondernomen om binnen de Stedelijke Cultuurregio Zwolle onze activiteiten een plaats te 

geven. Daartoe is er ambtelijk overleg geweest met beleidsmedewerkers van zowel provincie Flevoland als ook provincie 

Overijssel. Gemeente Noordoostpolder maakt samen met 20 andere gemeenten deel uit van de Stedelijke Regio Zwolle. 

Sinds 2018 zijn er met rijksbijdragen programmaonderdelen opgestart om de culturele samenwerking binnen deze regio 

te versterken. Uitbreiding van het productieaanbod in het westelijk deel van Overijssel met een semiprofessionele 

operaproductie kan rekenen op beleidsmatige steun. La Mascotte ziet hier kansen om de eigen organisatie te kunnen 

versterken. Wij hebben de eerste stappen gezet door een nevenvestiging van La Mascotte in Zwolle te registreren. Ons 

genre – opera – is een kunstvorm waarin alle disciplines bijeenkomen. We kunnen daarvoor aansluiten bij de 

infrastructuur van Cultuurregio Zwolle met opleidingsinstituten ArtEZ en Cibap, met het hybride productiehuis Hedon en 

Zwolse theaters. Naast de twee voorstellingen in theater ’t Voorhuys programmeren we november 2021 een derde 

voorstelling in Zwolle. We beogen voor deze productie ook deelnemers uit Overijssel aan te trekken. Deels vanuit een 

daar op te zetten koorafdeling, deels door samenwerking met o.a. Cibap.  

Het afgelopen half jaar hebben we door Covid-19 bij de uitwerking van deze plannen vertraging opgelopen. Organisaties 

waren moeilijker bereikbaar, beoogde samenwerkingsverbanden konden daardoor nog niet voldoende uitgewerkt 

worden. Het is echter onze intentie, in Nederland als één van de weinige verenigingen met een semiprofessionele 

operaproductie te blijven bestaan. Het is een visitekaartje van de gemeente Noordoostpolder, het versterkt het culturele 

aanbod in dit deel van de stedelijke Cultuurregio Zwolle en ondersteunt het economisch vestigingsklimaat in dit deel van 

Flevoland. 

De behandeling van de cultuuragenda door de Raad van de gemeente Noordoostpolder leek ons het juiste moment om u 

van deze ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Deze notitie is daarom louter informatief. De positieve intentie van het 

College en uw Raad t.a.v. onze activiteiten is naar onze mening in de te behandelen cultuuragenda voldoende 

weergegeven. 

Met vriendelijke groet, 

Muziektheatervereniging La Mascotte, 

Wim ten Hove, voorzitter 

Jetze van der Laan, penningmeester. 

 


