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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds 2009 is er geen structurele financiering is t.b.v. de ondersteuning van het Bevrijdingsfestival. In 
2009 is een bijdrage verleend door het Kabinet CvdK. Voor 2010 en 2011 is door ons besloten de 
provinciale bijdrage uit verschillende budgetten te financieren. Tevens is d.d. 12 april 2011 door ons 
besloten een voorstel voor structureel beleid rondom het Bevrijdingsfestival te ontwikkelen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Op basis van het GS besluit d.d. 12 april 2011 om structureel beleid te ontwikkelen rondom het 
Bevrijdingsfestival wordt voorgesteld om  een bijdrage te verlenen aan het Bevrijdingsfestival 2012 
van € 30.000,-. Daarnaast stellen wij voor de ondersteuning van het Bevrijdingsfestival 2013 te 
koppelen aan de Nationale Start die dan in Utrecht plaatsvindt. Ten slotte stellen wij voor om de 
ondersteuning van het Bevrijdingsfestival per 2014 te beëindigen aangezien dit niet meer tot de 
kerntaken van de provincie Utrecht behoort. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een bijdrage aan  het Bevrijdingsfestival voor 2012 en 2013 te verlenen als (opmaat naar) de 
Nationale Start Viering Bevrijding in 2013. De ondersteuning met ingang van 2014 te beëindigen. 
 
Financiële consequenties 
Om een juridische grondslag te creëren voor de subsidie, zal bij de Voorjaarsnota 2012 worden 
voorgesteld om de staat van inkomensoverdrachten in de begroting 2012 aan te vullen met de 
Stichting Bevrijdingsfestival 2012 voor een bedrag van € 30.000. De € 30.000 is reeds beschikbaar in 
de begroting 2012 (post “GS-budget”). Er is voor 2012 dus geen extra geld nodig. In 2013 zal de 
Nationale Start Viering Bevrijding in de provincie Utrecht plaatsvinden. Het Bevrijdingsfestival 2013 
wordt gekoppeld aan de provinciale bijdrage van € 200.000 aan de Nationale start 2013. Het totaal 
wordt meegenomen bij de integrale behandeling van de Voorjaarsnota 2012.  
 
Het Bevrijdingsfestival heeft een totale begroting van circa € 400.000,-. Daarvan wordt € 275.000,- uit 
eigen inkomsten gefinancierd inclusief sponsorinkomsten. Van de € 125.000 aan subsidies wordt door 
de gemeente Utrecht, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de stichting Vrede van Utrecht gezamenlijk 
circa € 95.000 bijgedragen.   
 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

Vervolgprocedure/voortgang 
N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het besluit Bevrijdingsfestival. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


