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Onderwerp Statenbrief: Instelling van de ‘Adviescommissie festivals’ i.h.k.v. Cultuurnota 2016-2019. 
 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de instelling van de ‘Adviescommissie festivals’ i.h.k.v. Cultuurnota 
2016-2019. 
 
Voorgeschiedenis 
In het Coalitieakkoord 2016-2019 hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd festivals met een (inter)nationale 
uitstraling te willen ondersteunen 
 
Essentie / samenvatting: 
Ten behoeve van de uitvoering van het Besluit voor subsidiëring van cultuur (Uitvoeringsverordening subsidie 
Kunsten, media en erfgoed provincie Utrecht van 2 april 2013, nr.80DE63B6), kan een onafhankelijke 
adviescommissie worden benoemd door GS. In het kader van de cultuurnota 2016-2019 adviseert de commissie 
over het te voeren festivalbeleid en geeft een samenhangend oordeel over de subsidieaanvragen van de 
festivalorganisaties. Ons besluit over het advies van de commissie over de subsidieaanvragen m.b.t. 
festivalbeleid zal na de vaststelling van de cultuurnota 2016-2019 en de wijziging van de huidige uitvoerings- 
verordening subsidie Kunsten, media en erfgoed provincie Utrecht plaatsvinden. De commissie wordt ingesteld 
voor de periode 1 maart tot 1 juli 2016. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Advies t.a.v. het festivalbeleid en een samenhangende beoordeling van de subsidieaanvragen van de 
festivalorganisaties. 
 
Financiële consequenties 

Het beschikbare budget bedraagt € 15.000, - en wordt gedekt uit het budget ‘Intensivering Cultuur’. De leden van 
de adviescommissie ontvangen een standaard vergoeding voor het lezen van de aanvragen, het bijwonen van de 
vergadering en reiskosten. De officiële vergoeding voor leden van een adviescommissie is € 105,43 per dagdeel 
en € 58,80 leesgeld (per vergadering).  



 

  

Daarnaast wordt het budget ingezet t.b.v. het opstellen en redigeren van de adviezen en de visie van de 
commissie op de festivalsector in relatie tot de culturele infrastructuur in de provincie Utrecht. Deze kosten 
bedragen circa € 10.000,-. Een juridisch sluitend advies is noodzakelijk om de kans op bezwaar en beroep te 

minimaliseren. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De deadline voor de subsidieaanvragen is 1 maart 2016. Uiterlijk 1 juni 2016 is het samenhangende advies van 
de commissie gereed en wordt vervolgens voor 1 juli 2016 voorgelegd aan GS. Vervolgens worden de culturele 
instellingen geïnformeerd over dit besluit. De instellingen die op basis van dit besluit worden ondersteund, 
ontvangen in het najaar van 2016 een beschikking subsidieverlening voor de periode 2016-2019. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

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


