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Onderwerp: Uitvoeringsplan Cultuur en Economie 2009
Voorgestelde behandeling: ter kennisname
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
U heeft op 19 mei 2008 het programmatisch kader Cultuur en Economie 2008-2011 vastgesteld ter
stimulering van creatieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht. Voor het tweede uitvoeringsjaar is een
uitvoeringsplan 2009 uitgewerkt.
Wij hebben besloten om acht projecten financieel te ondersteunen voor een budget van in totaal
€ 503.500:
- Lumineus Amersfoort van Stichting Lumineus Amersfoort
€ 140.000
- Masterclass Ondernemen Designers van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
€ 25.000
- De Filiaalhouders van Het Filiaal
€ 30.500
- Innovatiegame van Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU)
€ 13.000
- Connecting Conversations (opstart) van Walter Maas Huis
€ 10.000
- Trajectum Lumen/Paushuize (2e tranche) van gemeente Utrecht
€ 110.000
€ 75.000
- Co-design Pressure Cooker (2e tranche) van Syntens
- CREATIF van gemeente Utrecht
€ 100.000
Aanleiding
Het programmatisch kader Cultuur en Economie 2008-2011 zet in op ontwikkeling, vernieuwing en
deskundigheidsbevordering van de creatieve bedrijvigheid (kunsten, media en entertainment, zakelijke
creatieve dienstverlening) in de provincie Utrecht. Het gaat om een stimuleringsprogramma voor
cross-overs binnen de creatieve bedrijvigheid, cross-overs tussen creatieve bedrijvigheid en het
regulier bedrijfsleven én cross-overs tussen creatieve bedrijvigheid met erfgoed. De rol van de
provincie in de uitvoering dient actief en zichtbaar te zijn. Het generieke doel van het programma is
tweeledig: een 0,2% groei marktaandeel creatieve bedrijvigheid provincie Utrecht in het landelijk
marktaandeel creatieve bedrijvigheid in de periode 2008-2011 en 10% meer creatieve vestigingen in
de provincie Utrecht in de periode 2008-2011.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Uitvoering van het gehele programma (met jaarlijks uitvoeringsplannen in 2008-2011) moet leiden tot:
- 10 nieuwe projecten voortkomend uit de samenwerking tussen de creatieve bedrijvigheid en het
reguliere bedrijfsleven tussen 2008-2011
- 20 nieuwe projecten voortkomend uit de samenwerking binnen de deelsectoren creatieve
bedrijvigheid tussen 2008-2011
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- 5 erfgoedlocaties worden ontwikkeld voor craetieve bedrijvigheid
- 2 projecten op het vlak van deskundigheidsbevordering tussen 2008-2011
- 2 projecten op het vlak van professionalisering tussen 2008-2011
Argumenten
- Het Uitvoeringsplan 2009 sluit inhoudelijk aan op het Programmatisch kader Cultuur en Economie
2008-2011, dat onderdeel vormt van het Economisch beleidsplan 2007-2011.
- Van de acht uitvoeringsprojecten sluiten de vijf projecten ‘Lumineus Amersfoort’, ‘De
Filiaalhouders’, ‘Connecting Conversation’, ‘Trajectum Lumen/Paushuize’ en ‘Co-design Pressure
Cooker’ aan op de programmalijn ‘ontwikkeling’. Het project ‘Innovatiegame’ valt onder de
programmalijn ‘vernieuwing’. De projecten ‘Masterclass Ondernemen Designers’ en ‘CREATIF’
passen onder de programmalijn ‘professionalisering/deskundigheidsbevordering’. In de bijlage van het
Uitvoeringsplan 2009 is hiervan een nadere onderbouwing gegeven.
- De provinciale subsidies leiden direct tot co-financiering van marktpartijen en derden.
- In de selectie van projecten is beoordeeld op criteria als zichtbaarheid voor de provincie, mate van
concreetheid, benodigde middelen, mate van duurzaamheid, aansluitend op doelgroep, mate van
innovativiteit en spreiding over de provincie. Dit levert effectieve en uitvoeringsgerichte projecten op.
Financiële consequenties
In ons Uitvoeringsprogramma 2007-2011 is een budget van € 2.000.000 gereserveerd voor cultuur en
economie/creatieve broedplaatsen. U heeft op 19 mei 2008 voor het uitvoeringsjaar 2009 € 500.000
beschikbaar gesteld. Uit het uitvoeringsjaar 2008 resteert een budget van € 61.000, dat hieraan is
toegevoegd. De toegezegd subsidie van de provincie aan de projecten voor 2009 bedraagt in totaal
€ 503.500. Na besluitvorming kunnen de projecten direct worden uitgevoerd. In de begroting voor
2009 is een budget van € 80.000 opgenomen voor uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt om hiervan
daadwerkelijk € 15.500 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten. Met ons besluit wordt het
budget van 2008 voor 92% aangewend. De projecten kunnen direct na besluitvorming worden
uitgevoerd.
Vervolgprocedure/voortgang
Het Uitvoeringsplan 2009 is gecommuniceerd via onder meer een persbericht. Het plan is als
download beschikbaar op de provinciesite. Van dit besluit is een persbericht verstuurd.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Cultuur en Economie 2009.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma
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