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Onderwerp Statenbrief: Bezoek Koninklijk paar
Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Op 22 februari heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekend gemaakt dat de nieuwe Koning Willem-Alexander en
koningin Maxima op 30 mei in de middag voor een kennismakingsbezoek naar de provincie Utrecht zullen komen.
Voorafgaand aan het kennismakingsbezoek zal het koningspaar in de ochtend de provincie Gelderland
bezoeken. Dit bezoek heeft financiële consequenties voor een aantal betrokken gemeenten en voor de provincie
Utrecht.
Voor het bezoek is door de Dienst Koninklijk Huis een aantal richtlijnen meegegeven. Nadere informatie zal nog
volgen. Op grond van de nu beschikbare informatie wordt geschat dat de kosten van de provincie ongeveer
€50.000,- zullen bedragen. Wij hebben besloten dit bedrag ter beschikking te stellen uit het GS-budget voor de
organisatie van het provinciebezoek op 30 mei.
Naar verwachting zal de RVD in week 13 of 14 bekend maken welke plaatsen in welke provincies zullen worden
bezocht. De cvdK zal direct daarna ook een persbericht versturen over de route in de provincie Utrecht (op het
moment van het schrijven van deze brief stuk stonden datum en tijdstip hiervan nog niet vast) Waarschijnlijk
zullen in april door de cvdK en de betrokken burgemeesters tijdens een persconferentie meer details kunnen
worden gegeven over de inhoud van het programma.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
nvt
Financiële consequenties
Er is een bedrag van €50.000,- ter beschikking gesteld uit het GS-budget.
Vervolgprocedure/voortgang
De organisatie van het bezoek wordt door het kabinet cvdK ter hand genomen. Indien gewenst kan op een later
moment specifieke en nadere informatie worden gegeven de kosten van dit bezoek.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,

De secretaris,

