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Onderwerp Statenbrief: 
Advies adviescommissie festivals 2021-2024 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Voorgeschiedenis 
In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is besloten om de huidige festivalstructuur te 
versterken. U heeft op 4 maart 2020, nummer 820317F2, het festivalbeleid 2021-2024 vastgesteld. Op 26 mei 
2020 is het instellingsbesluit ‘Adviescommissie festivals 2021-2024 provincie Utrecht’ door ons vastgesteld, 
hiervan bent u op de hoogte gesteld. 
 
Essentie / samenvatting 
In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is vastgelegd dat de festivalsector zowel kwantitatief als 
kwalitatief een impuls wordt gegeven. Hiervoor is periode 2021-2024 € 5.236.000,-  (€ 1.309.000,- per jaar) 
structureel beschikbaar. Op basis van de nota ‘Festivalbeleid 2021-2024’ hebben 39 festivalorganisaties een 
ontvankelijke aanvraag ingediend. De adviescommissie festivals 2021-2024 heeft deze aanvragen beoordeeld en 
vervolgens het bijgevoegde advies opgesteld bestaande uit 39 individuele adviezen en een algemene 
beschouwing op de festivalsector. Van de 39 aanvragen, voor een totaalbedrag van € 8.935.000,-, zijn er 23 als 
subsidiabel beoordeeld door de adviescommissie. Alle subsidiabel beoordeelde aanvragen ontvangen in het 
advies van de commissie een provinciale bijdrage voor de periode 2021 – 2024. Het gaat daarbij om een 
totaalbedrag van € 5.056.000 (€ 1.264.000,- per jaar).  
Het verheugt ons u te kunnen melden dat hiervan 12 aanvragen afkomstig zijn van buiten de stad Utrecht voor 
een totaalbedrag van € 978.000,- (€ 244.500,- per jaar). Het beoogde beleidsdoel om € 1.000.000,- (€ 250.000,-  
per jaar) voor de regio te bestemmen, is daarmee nagenoeg behaald. Dit betekent tegelijk een zeer forse 
verhoging van de bijdrage aan festivals in de regio ten opzichte van die in de huidige beleidsperiode. De 
commissie adviseert daarnaast om aan 4 aanvragers, allen afkomstig van buiten de stad Utrecht, een 
zogenaamd ontwikkelingsbudget toe te kennen voor een totaalbedrag van € 180.000,- (€ 45.000,- per jaar). In 
totaal is daarmee € 1.158.000,- (€ 289.500,- per jaar) voor festivals in de regio, inclusief Amersfoort beschikbaar. 
De groei van het aanbod in de gemeente Amersfoort heeft zich vertaald in 8 te ondersteunen festivals waarvan 2 
via een ontwikkelingsbudget. Ten slotte zijn 6 festivals uit andere gemeenten dan Utrecht en Amersfoort 
afkomstig, namelijk De Bilt, Baarn (2), Woerden en Zeist (2). Hiermee is voldaan aan de beleidsmatige 



 

  

 

doelstelling om meer regionale spreiding te realiseren, een belangrijk aandachtspunt tijdens de politieke 
besluitvorming.  
 
Ten aanzien van het publieksbereik en doelgroepen concludeert de commissie dat de geselecteerde festivals een 
uiteenlopend publiek bereiken van diverse leeftijden uit de stad en regio en op nationaal en ook internationaal 
niveau. Dit gegeven vormt een goede basis voor de te bereiken beleidsdoel op dit punt, namelijk dat meer 
mensen deelnemen aan kunst en cultuur doordat  festivals floreren. Via publieksonderzoek zal de komende jaren 
zowel het publieksbereik als de publiekswaardering worden gemeten. Het Utrechts Festival Overleg zal hierin een 
coördinerende rol vervullen. De commissie constateert naar tevredenheid dat steeds meer festivals uit de regio 
aansluiting zoeken bij dit overleg. Het festivaloverleg zou, naar de mening van de commissie, een nog meer 
sturende rol kunnen spelen en festivals ertoe aanzetten om te profiteren van elkaars kracht, ervaring en 
expertise. 
 
In het onderstaande overzicht is de verdeling over de beide steden en de overige gemeenten in de provincie 
weergegeven. Het resultaat van de individuele adviezen is afgestemd met de betreffende gemeente. Ten aanzien 
van de aanvragen die als niet subsidiabel zijn beoordeeld, is de artistieke en/of zakelijke kwaliteit en de visie op 
publieksbereik onvoldoende.  
 

Omschrijving Aantal 
aanvragen 

Bedrag Aantal 
aanvragen 
subsidiabel 

Aantal 
aanvragen met 
ontwikkelbudget 

Totaal 2021-
2024 

Bedrag 
subsidiabel 
per jaar 

Stad Utrecht  18  € 6.309.998 12 0  €  4.078.000  €   1.019.500 

Amersfoort  12  € 1.778.400 6 2  €   728.000   €   182.000 

Overig  9  € 846.602 5* 2  €    430.000  €    107.500   

Totaal 39  €  8.935.000  23 4  € 5.236.000   € 1.309.000  

*Inclusief festival Popronde dat zich in Utrecht, Amersfoort en Woerden afspeelt. 
 
 
Financiële consequenties 
Er is vanaf 2021 € 1.309.000 per jaar structureel beschikbaar. In de programmabegroting is het festivalbeleid te 
vinden onder beleidsdoel 6.3 ‘Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)’, 
meerjarendoel 6.3.3 ‘Versterken culturele infrastructuur met festivals’, kostenplaats 600114. De subsidie aan de 
als subsidiabel beoordeelde festivals (€ 1.264.000,- per jaar), zal als een meerjarige exploitatiesubsidie voor vier 
jaar worden verleend. De subsidie aan de 4 organisaties die een ontwikkelingsbudget ontvangen (€ 45.000,- per 
jaar), zal jaarlijks worden verleend. In overleg met de betreffende organisatie is het mogelijk specifieke doelen te 
koppelen aan het ontwikkelingsbudget. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De aanvragers zullen een formeel besluit op basis van het advies ontvangen. Vervolgens zal aan de subsidiabel 
beoordeelde aanvragers een actueel meerjarenplan inclusief alternatieve scenario’s in verband met de Corona 
crisis worden gevraagd. Dit zal in het najaar leiden tot een besluit subsidieverlening. Met de vier organisaties die 
een ontwikkelingsbudget ontvangen zullen specifieke afspraken omtrent de inzet van de bijdrage worden 
gemaakt. Dit zal in het najaar leiden tot een besluit subsidieverlening.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze brief inclusief de bijlage ‘advies commissie festivals 2021-2024’ ter kennisneming aan te nemen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


