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Bijlage(n) 

2. 

Geachte mevrouw Van der Kammen 

 

Bij e-mail van 27 november 2022 heeft u namens de PVV-fractie technische 

vragen en informatie vragen gesteld over de (voorgenomen) geldlening aan 

Pukkemuk. Een aantal vragen hebben wij reeds beantwoord, maar er staan ook 

nog vragen open. Met deze brief beantwoorden wij opnieuw een aantal 

vragen, maar we hebben nog niet alle antwoorden. Wij doen uiteraard ons 

uiterste best alle vragen zo  spoedig mogelijk te beantwoorden.   

 

Onderstaand treft u de vragen betreffende het Leisure Ontwikkelfonds en de 

antwoorden daarop. 

 

1. U hebt gevraagd om een actuele lijst van alle LOF trap 2 aanvragen en de 

beoordelingen van de aanvragen (vragen 10 en 11 in uw mail van 27 

november jl). 

 

Antwoord 

Wij beschikten als provincie niet over de gevraagde informatie, omdat dit 

informatie van het LOF is. Wel hebben wij informatie bij het LOF opgevraagd. 

Deze informatie staat hieronder. 

 

Vanuit het LOF zijn leningen zijn verstrekt aan:  

 Doloris 

 Oorlogsmuseum Overloon 

 Exodus Burned 

 Onstage 

 Maps Untold 

 



 

 

 
 

Datum 

7 december 2022 

Ons kenmerk 

C2307436/5180804 
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Het totaal aan verstrekte leningen vanuit het LOF Brabant bedraagt  

€ 1.277.459. Meer informatie over deze projecten vindt u op de website van 

het LOF. 

 

Lopende aanvragen hebben betrekking op realisatie/exploitatie van dag- en 

verblijfsactiviteiten, technische applicaties op gebied van smart mobility en het 

digitaliseren van de customer journey. Het totaalpakket aan lopende aanvragen 

heeft een omvang van circa € 1 mln.  

 

Het bestuur van het LOF heeft ons laten weten geen expliciete 

achtergrondinformatie over aanvrager en gevraagde bedragen te delen. Het 

LOF Brabant is een privaatrechtelijke rechtspersoon en is niet verplicht deze 

informatie te verstrekken. 

 

2. U hebt gevraagd om een actueel overzicht van de middelen in het LOF 

alsmede de meerjaren financiële raming (vraag 12, in uw mail van 27 

november jl). 

 

Antwoord:  

Ter beantwoording van deze vraag sturen wij u met deze brief: 

 Bijlage 1: het meest recente dekkingsplan van het LOF van februari 2022.  

 Bijlage 2: het overzicht Stand Provincie inzake LOF 30 september 2022. 

Momenteel (voor verlening van de geldlening aan Pukkemuk) staat er nog 

een reservering/betalingsverplichting “open” ad +- € 1.452.000. De totale 

afdracht van de provincie Noord-Brabant is gemaximeerd op € 5 miljoen.  

 

Wij hopen dat uw vragen hiermee naar tevredenheid zijn beantwoord. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

R.A.J.M. van Uden 

Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 
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