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Investeringsstrategie d.d. 10 november 2021 (versie 3)  
 
In de investeringsstrategie wordt aangegeven welk type projecten in aanmerking komen 
voor een lening uit het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant). De strategie 
geeft richting voor de aanvragers. Het vormt bovendien een basis voor de afwegingscriteria 
van het Investeringscomité. Het is een dynamisch document, in de zin dat 
marktontwikkelingen en de financiële resultaten van het fonds bijstelling nodig kunnen 
maken. Bovendien zal de praktijk van de projectaanvragen mede bepalen welke accenten 
worden gelegd.  
 
Missie 
Het LOF Brabant heeft als missie om het vrijetijdsaanbod in Brabant te versterken. 
Doelstelling is om daarmee enerzijds structureel meer bezoekers van verder weg aan te 
trekken die langer verblijven en meer besteden. Anderzijds is het doel om middels LOF 
financiering bij te dragen aan het leef- en vestigingsklimaat in de provincie indien een 
initiatief niet structureel meer bezoekers van buiten Noord-Brabant aantrekt. Het fonds is 
primair gericht op het stimuleren van bezoekbaar vrijetijdsaanbod in Brabant. Dit aanbod 
kan vervolgens ook exporteerbaar worden gemaakt, waardoor een extra impuls ontstaat 
voor de regionale economie. Het gaat om het versterken van lokaal aanbod met 
internationale potentie als ook het bijdragen aan het regionale leef- en vestigingsklimaat. 
Omtrent initiatieven die bijdragen aan het regionale leef- en vestigingsklimaat zal het 
Investeringscomité rekening houden met aspecten als duurzaamheid, circulariteit, 
toegankelijkheid en inclusiviteit meewegen, daar waar deze zaken goed zijn verankerd in een 
projectvoorstel. Lokaal, omdat elke vrijetijdsbesteding locatie gebonden is. Internationale 
potentie in geval van initiatieven die bezoekers van buiten Noord-Brabant aantrekken. 
Hierbij kan het ook gaan om aanbod dat op zichzelf staand wellicht niet de internationale 
aandacht trekt. Het nieuw te ontwikkelen aanbod zal wel in relatie tot ander aanbod de 
potentie kunnen hebben om bezoekers van verder weg aan te trekken.  
 
Het is mogelijk dat een initiatief zich aandient met een bovenregionale scope, zijnde een 
‘Brabant breed’ initiatief. Onder een dergelijk initiatief wordt verstaan een Brabantbreed, 
aan een Brabants icoon gekoppeld project met grote bezoekersaantallen, significante 
bestedingen door die bezoekers en een zichtbare positieve impact op de werkgelegenheid. 
De overige voorwaarden en selectiecriteria zijn gelijk aan de bestaande criteria voor 
projecten van het LOF. 
 
Kern van zowel lokale als ‘Brabant brede’ initiatieven is dat deze in een periode van twee 
jaren na verstrekking van geldlening worden gerealiseerd.  
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Ontwikkelfase 
In de uitvoering van het LOF Brabant in de afgelopen jaren is gebleken dat projecten met 
een bovenregionale scope ook in de ontwikkelfase behoefte kunnen hebben aan 
financiering. Het LOF Brabant bood tot op heden geen mogelijkheden om deze fase te 
financieren, aangezien LOF-leningen enkel worden verstrekt aan projecten in de 
‘realisatiefase’. Na afronding van de ontwikkelfase bestaat echter nog geen directe 
verdiencapaciteit waarmee rente en aflossing kunnen worden betaald. Door het voorzien in 
financiering van de ontwikkelfase van projecten met een bovenregionale scope stijgt het 
risicoprofiel van het fonds, wat mogelijk ook gevolgen heeft voor de mate van 
revolverendheid. Het risico bestaat dat een project vanuit de ontwikkelfase niet tot de 
daadwerkelijke realisatiefase overgaat. Mocht uiteindelijk echter een succesvol project 
worden neergezet, dan is de impact in Noord-Brabant en de bijdrage aan de doelstellingen 
van LOF aanzienlijk. 
 
Met ‘ontwikkelfase’ van een project wordt hier bedoeld dat het project als concept is 
uitgewerkt en de business case in potentie sluitend is, maar nog financiering behoeft voor 
zaken als werk/bouwtekeningen, constructietekeningen, definitief ontwerp documentatie, 
aanbestedingsprocedure etc. 
 
Thema’s 
Om die internationale potentie waar te kunnen maken, is een aantal succesfactoren 
belangrijk. De bezoeker van verder weg zal het aanbod interessanter vinden naarmate dit 
samenhangt met iconische thema’s, een sterke propositie heeft (verhaallijn), 
onderscheidend is en een hoge kwaliteit heeft.  
 
De thema’s en verhaallijnen krijgen bovendien meer kracht naarmate deze consistent en 
consequent worden aangeboden in een regio. Het LOF Brabant richt zich daarom op 
projecten die aansluiten bij de kernthema’s in de regio. Aansluiting bij de thema’s wordt 
gezien als pre en niet als harde vereiste. Op die manier heeft het individuele project meer 
slagingskans en draagt het project omgekeerd bij aan het versterken van de regio als geheel. 
Het aanbrengen van focus op een beperkt aantal thema’s en verhaallijnen geeft bovendien 
de kans om het losse aanbod te verbinden, in arrangementen of campagnes. Daardoor 
worden relatief kleinere initiatieven in samenhang toch groot genoeg om een 
(inter)nationale bezoeker mee aan te trekken.  
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De kernthema’s voor Leisure in Brabant groeperen zich in een drieluik:  
 
1. Brabantse meesters en erfgoed  
 
De iconen die horen bij dit thema zijn Van Gogh, Bosch, of meer actuele iconen zoals Tiësto 
en Hardwell. Mits internationaal toonaangevend zijn ook erfgoedlocaties als icoon in te 
zetten. Bij dit kernthema zijn de verhalen bij de iconen belangrijker dan alleen de culturele 
producten (schilderijen, gebouwen). Juist de verhalen geven de inspiratielaag en de beleving 
die noodzakelijk is voor aantrekkingskracht op de bezoekers.  
 
2. Design en innovatie  
 
Dit thema komt tot uitdrukking door Dutch Design en bijvoorbeeld vernieuwende Agrofood-
concepten. Het is belangrijk om hierbij de verbinding met de regionale economische 
profielen (biobased, agrifood, high tech, gaming) als randvoorwaarde mee te nemen. Dit 
kernthema richt zich op creatie en het maakproces.  
 
3. Attractieparken en evenementen  
 
Bij dit thema hoort vrijetijdsaanbod dat gerelateerd is aan de attractieparken in Brabant, de 
festivals en de parades. Dit thema heeft een sterke rol in het bereiken van de bredere 
familiemarkt en het heeft een sterke belevings-component.  
 
Juist ook op de raakvlakken tussen deze thema’s is vrijetijdsaanbod te ontwikkelen. Zo is het 
Van Gogh fietspad in Eindhoven, dat is ontwikkeld door kunstenaar Daan Roosegaarde, een 
verbinding tussen het kernthema Brabantse Meesters en Design/Innovatie. De Bosch 
Experience, waarbij de Efteling heeft meegewerkt aan de productie en sfeer, geeft een 
verbinding tussen Attractie en Brabantse Meesters.  
 
Het LOF Brabant richt zich op projecten die vrijetijdsaanbod ontwikkelen dat vlak bij het 
reeds bestaande top-aanbod is te plaatsen en binnen de kernthema’s. Waar bijvoorbeeld de 
Dutch Design Week al bestaat als top-aanbod, is aanvullend aanbod in het thema Design 
noodzakelijk om de bezoeker aan Brabant ook in de rest van het jaar een Design-beleving te 
bieden.  
 
Dit nieuwe vrijetijdsaanbod zal beter in staat zijn om bezoekers van verder weg aan te 
trekken indien de kwaliteit hoog is en de informatie is ingesteld op internationale bezoekers, 
bijvoorbeeld door meertaligheid van de communicatie. Indien hier een initiatief deze impact 
niet weet te realiseren zal het initiatief wel een positieve bijdrage dienen te leveren aan het 
leef- en vestigingsklimaat in Noord-Brabant. Het aanbod zal inpasbaar moeten zijn in grotere 
arrangementen om zo meer slagkracht te krijgen. Dat betekent ook dat het te ontwikkelen  
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aanbod bezoekbaar moet zijn (toegankelijk of boekbaar), beschikbaar (in plaats van tijdelijk 
of eenmalig) en dat het voldoende bezoekers kan ontvangen (volume).  
 
Op basis van bovenstaande lijnen kunnen de volgende richtlijnen worden gehanteerd bij het 
ontwikkelen van projecten:  
 

a) Het project leidt ofwel tot structureel meer bezoekers en/of tot een verlenging van 
de verblijfsduur van bezoekers en/of een verhoging van de bestedingen van 
bezoekers aan of in de provincie Noord-Brabant ofwel bevordert het leef- en 
vestigingsklimaat in de provincie Noord-Brabant.  

b) Het project verbindt vrijetijdsaanbod aan een of meer van de kernleisure-thema’s en 
houdt rekening met trends in de toerismesector zoals bijvoorbeeld urban tourism1, 
experience tourism2 en slow tourism3. Dit is een pre en geen verplichting. 

c) Het te ontwikkelen leisure-aanbod is inpasbaar in een breder arrangement en de 
initiatiefnemers richten hun inspanningen erop om de inpassing in een breder 
arrangement te realiseren.  

d) Het te ontwikkelen leisure-aanbod heeft de kwaliteit om (inter)nationale bezoekers 
te ontvangen en ziet onder meer toe op meertalige communicatie. Indien hier geen 
sprake van is dient in ieder geval het leef- en vestigingsklimaat in de provincie Noord-
Brabant te worden versterkt.  

e) Het te ontwikkelen leisure-aanbod is primair bezoekbaar en beschikbaar, met 
voldoende volume en/of exporteerbaar en daardoor versterkend voor de regionale 
economie.  

f) Het project is onderscheidend en sluit aan bij kansrijke ontwikkelingen in de sector.  
g) De nadruk ligt op projecten waarvan de werking van het product of de dienst 

technisch bewezen is en waarbij de investeringen zijn gericht op de implementatie 
van het project.  

h) Indien het Initiatief beschikt over een bovenregionale scope mag ook de  
ontwikkelfase worden gefinancierd. 

 
1) Urban tourism: bezoekers met een kort verblijf in een stadse omgeving ondernemen vaak meerdere 

activiteiten.  
2) Experience tourism: toeristen willen niet alleen kijken, maar zelf ervaren. Dat betekent een reis maken 

dat hen op het lijf geschreven is.  
3) Slow tourism gaat over reizigers die duurzaamheid belangrijk vinden en de reis zelf als beleving zien.   


