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Onderwerp Statenbrief: Advies commissie festival 2017-2020 
 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de festivals die de provincie in 2017 tot en met 2020 ondersteunt. 
 
Voorgeschiedenis 
In het Coalitieakkoord 2016-2019 hebben wij vastgelegd festivals met een (inter)nationale uitstraling te willen 
ondersteunen. De cultuurnota 2016-2019, waarin het festivalbeleid nader is uitgewerkt, is op 18 april 2016 
vastgesteld door u vastgesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 
Kader 
Op 18 april 2016 stelde Provinciale Staten van Utrecht de nota Festivalbeleid 2017-2020 vast. Met deze nota 
kiest de provincie Utrecht voor voortzetting van het festivalbeleid van de afgelopen jaren en daarmee voor de 
ondersteuning van culturele festivals met een hoge artistieke en zakelijke kwaliteit, die goed aansluiten bij de 
actualiteit, een (inter)nationale uitstraling hebben en tegelijk regionaal goed zijn ingebed. Anders dan voorgaande 
jaren maakt de provincie geen onderscheid meer tussen groot- en kleinschalige festivals. 
 
De door ons aangestelde deskundigencommissie (GS-besluit d.d. 15 maart 2016, nummer 817A37ED) is goed in 
staat gebleken een inhoudelijk gedegen advies over de aanvragen te geven. Ook is de procedure transparant, het 
afwegingskader helder en de selectiecriteria voor iedereen duidelijk. Zowel de positieve als negatieve besluiten 
zijn, met het advies als basis, juridisch sterk onderbouwd waardoor een eventuele afwijzing voor een festival in 
het algemeen beter te accepteren is en de kans op bezwaar en beroep zeer gering wordt geacht. 
 
Aanvragen en beoordeling 
 
Van de 19 aanvragen die de provincie ontving, adviseert de commissie er 11 te honoreren. Daarvan zijn er vier 
waarvoor Provinciale Staten in het kader van de nota Festivalbeleid op voorhand al steun had toegezegd: het 
Nederlands Film Festival, het Festival Oude Muziek, Spring en Tweetakt. 



 

  

Daarnaast komen nog zeven festivals voor subsidie in aanmerking. Twee daarvan kregen in de periode 2015-
2016 geen provinciale subsidie: Le Guess Who? en de Gaudeamus Muziekweek. De andere vier gehonoreerde 
aanvragers ontvingen ook de voorgaande jaren subsidie vanuit het festivalbeleid van de provincie Utrecht. Het 
gaat om het Amersfoort Jazz Festival, het Holland Animation Festival, het International Literature Festival 
(voorheen City2Cities), het Café Theater Festival en Spoffin. Dat de commissie de andere aanvragen heeft 
moeten afwijzen, betekent niet dat zij geen waardering heeft voor de betreffende organisaties en hun festivals. 
Stuk voor stuk zijn het evenementen die kwaliteiten hebben, hun publiek aanspreken en het culturele leven in 
steden verlevendigen en versterken.  
 
Aangezien wij van mening zijn dat de commissie gedegen te werk is gegaan, er een goede afweging is gemaakt 
en de criteria uit de uitvoeringsverordening goed zijn toegepast, hebben wij besloten het advies vast te stellen. 
Daarmee geldt het als basis voor het besluit welke organisaties wij al dan niet ondersteunen. Dat besluit is met 
het advies inhoudelijk goed onderbouwd.  Een volledig overzicht van de te honoreren en af te wijzen aanvragen is 
te vinden in bijlage 1. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Op grond van de uitvoeringsverordening Cultuur en erfgoed d.d. 24 mei 2016 en op basis van het advies van de 
commissie ontvangen 11 festivals een bijdrage van in totaal € 785.000,-  per jaar in de periode 2017-2020. 
 
Financiële consequenties 

Zoals aangegeven is op basis van de cultuurnota 2016-2019 voor de periode 2016-2019 € 785.000,- per jaar 
beschikbaar. De coalitieperiode loopt niet parallel met de cultuurnotaperiode van de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort, van 2017 tot en met 2020, waar de culturele instellingen hun beleidsplannen op enten. Dit heeft tot 
gevolg dat het laatste jaar van de cultuurnotaperiode 2013 -2016 met middelen uit het coalitieakkoord 2016-2019 
wordt gefinancierd. Tevens betekent dit dat het laatste jaar van de cultuurnotaperiode 2017 – 2020 (nog) geen 
financiële dekking kent. De uitvoering van het hier geformuleerde beleid voor 2020 is dan ook onder voorbehoud 
van politieke besluitvorming t.a.v. beleid en financiën m.b.t. het coalitieakkoord 2020-2023. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De festivals zijn reeds op de hoogte gesteld van de het advies en van het besluit. Zij ontvangen, na aanlevering 
en beoordeling van een (herzien) werkplan en begroting een beschikking voor een bijdrage voor de periode 2017-
2020. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
  
De secretaris,  
 


