
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 maart 2016, nr. 817A37ED tot instelling van een 
Adviescommissie festivals (Instellingsbesluit Adviescommissie festivals provincie Utrecht) 

 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 82 van de Provinciewet, artikel 4 van de Algemene subsidieverordening  
provincie Utrecht en artikel 5 van de Uitvoeringsverordening subsidie Kunsten, media en erfgoed  provincie 
Utrecht van 2 april 2013, nr.80DE63B6;  
 
Besluiten vast te stellen het instellingsbesluit Adviescommissie festivals provincie Utrecht 
 
Artikel 1 

Er is een Adviescommissie festivals, hierna te noemen: de commissie. 
 
Artikel 2 

1. De commissie heeft tot taak een samenhangend advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten inzake 
subsidieaanvragen in het kader van de nog te wijzigen ‘Uitvoeringsverordening subsidie Kunst, media en 
erfgoed provincie Utrecht’. De commissie geeft een artistiek en zakelijk oordeel over de individuele 
aanvragen en geeft haar visie op de Utrechtse festivalsector in relatie tot de gehele Utrechtse culturele 
infrastructuur. 

2. Gelet op het subsidieplafond adviseert de commissie, in afstemming met de betreffende gemeenten, 
over aan welke festivals de subsidie zou moeten worden toegekend en daarmee over de hoogte van het 
te subsidiëren bedrag. De formalisering van dit advies via een GS besluit gebeurt nadat de huidige 
uitvoeringsverordening subsidie Kunsten, media en erfgoed provincie Utrecht is gewijzigd. Hierin wordt  
het festivalbeleid opgenomen. 

3. De commissie adviseert over het voorgenomen festivalbeleid van de provincie Utrecht na 
inwerkingtreding van dit besluit. 

4. De commissie wordt ingesteld voor de periode 15 maart tot 1 juli 2016. 
 
 
Artikel 3  

1. De commissie bestaat uit zes leden. 
2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden tot lid benoemd; 

 
a) Dhr. J. Moerman (voorzitter), directeur ‘Rotterdam Festivals’; 
b) Mevr. L. Weering, directeur ‘Het Klooster’ te Woerden;  
c) Mevr. J. Hoolboom, directeur ‘Holland Opera’ te Amersfoort; 
d) Mevr. M. Kroodsma, directeur festival ‘Jonge Harten’; 
e) Dhr. P. van Adrichem, zelfstandig marketingadviseur; 
f) Mevr. M. Windhorst (secretaris); 

 
Artikel 4 

1. De commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren. 
2. In ieder geval:  

a. kan een commissie slechts besluiten indien zij voltallig is; 
b. is bij het staken van de stemmen het oordeel van de voorzitter doorslaggevend; 
c. neemt een lid niet deel aan de beraadslaging of besluitvorming over een advies waarbij hij 

persoonlijk is betrokken; 
d. de commissie brengt aan gedeputeerde staten verslag uit;   
e. de commissie kan belanghebbenden uitnodigen om ter vergadering een toelichting of hun 

zienswijze te geven op ingediende subsidieaanvragen; 
f. de commissie kan, na toestemming van de provioncie Utrecht, adviezen van externe 

deskundigen inwinnen.  

 
 
Artikel 5 

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder 
aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het provinciehuis Utrecht. 
 
Artikel 6 

De vergadering van de commissie is niet openbaar. 
 
Artikel 7 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt 
geplaatst.  
 



 
Artikel 8 

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie festivals provincie Utrecht. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 maart 2016. 
 
 
W. VAN BEEK, voorzitter. 
 
 
 
H. GOEDHART, secretaris. 
 
 




