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Onderwerp: Aanwending projecten zakelijk toerisme 2009 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De Tijdelijke subsidieverordening zakelijk toerisme is in juni 2009 door u vastgesteld, teneinde het 
zakelijk profiel van de provincie Utrecht als ook de vitaliteit van de zakelijk toeristische sector te 
versterken. De verordening sluit aan op het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 ‘Bestemming 
Utrecht’, waarin het provinciaal beleid betreffende zakelijk toerisme staat beschreven. De subsidies in 
het kader van deze verordening dragen bij aan de uitvoering van dit beleid. 
 
Essentie / samenvatting: 
Op grond van de ‘Tijdelijke subsidieverordening Zakelijk Toerisme (SZT) provincie Utrecht 2009-
2012’ kunnen organisaties subsidie aanvragen voor zakelijk toeristische projecten en evenementen.
Wij hebben besloten drie subsidieaanvragen te honoreren voor een budget van in totaal € 141.220: 
• Stichting U-Support met ‘U-Support’      € 100.000 
• Universitair Medisch Centrum met ‘Onderzoek actief congresbeleid’  €   16.220 
• Koninklijk Horeca Nederland met ‘Versterken zakelijk toerisme’  €   25.000 
 
Wij hebben besloten de projecten ‘Stimuleringsprogramma zakelijk bezoek Amersfoort en omgeving’ 
(€ 116.025) van Stichting HOST Midden Nederland en ‘Groene Bus’  
(€ 87.008) van Groen Centraal af te wijzen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 ‘Bestemming Utrecht’ heeft als doelstelling de positie 
van de provincie Utrecht als bestemming voor vakanties, dagtochten en zakelijk toerisme te 
versterken. Onderdeel daarvan is versterking van het zakelijk profiel en de vitaliteit van de zakelijk 
toeristische sector. Er wordt gestreefd naar 5% groei bestedingen zakelijk toerisme in vier jaar tijd. De 
gehonoreerde projecten dragen hieraan direct bij. 
 
Financiële consequenties 
Voor versterking van het zakelijk toerisme is conform vastgestelde kaders een budget gereserveerd 
van € 800.000 voor vier jaar. Eerder is een budget van € 222.000 aangewend en nu is met deze 
aanwending een budget van € 141.220 gemoeid.  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
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Kennis te nemen van de aanwending van projecten zakelijk toerisme 2009. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


