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Aan Provinciale Staten Datum : 6 oktober 2009 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie Uw kenmerk : 2009MME145 
 Ons kenmerk : 2009INT248139 
 Contactpersoon : A. Ruis 
 E-mail : Arno. Ruis 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2246 
 Bijlage(n) : -- 
 

Onderwerp: Tweede aanwending toeristische-recreatieve projecten 2009 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op grond van de ‘Subsidieverordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht 2009’ kunnen 
organisaties en gemeenten subsidie aanvragen voor bovenlokale toeristische projecten en 
evenementen. Voor de tweede aanwending is nog een bedrag beschikbaar van € 117.245. De 
Subsidieverordening Programma Vrije Tijd (SPVT) is een belangrijk hulpmiddel om het toeristische 
beleid te ondersteunen. Dit beleid staat omschreven in het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 
‘Bestemming Utrecht’. Het beleidsplan heeft tot doel om de positie van de provincie Utrecht als 
bestemming voor vakanties, dagtochten en zakelijk toerisme te versterken.  
 
Tweede aanwending SPVT 2009 
Voor u liggen ter kennisname de door ons gehonoreerde projecten van de tweede aanwending van de 
SPVT 2009. Met de toekenning van subsidie aan deze vijf projecten is een budget gemoeid van  
€ 114.650. Met de subsidiëring van de genoemde projecten wordt direct bijgedragen aan de doelen van 
het toeristisch-recreatieve beleid. De verordening draagt bij aan de volgende meetbare doelen: 0,2% 
groei marktaandeel toeristisch-recreatieve bestedingen provincie Utrecht in totaal landelijke 
toeristisch-recreatieve bestedingen en 5% groei bestedingen dagtochtensegment.  
 
Gehonoreerde projecten: 
• Stichting P’Arts met ‘Een Lint vol Lust 2010’      € 41.500 
• Stichting Wijkse Projecten met ‘Dorestad, Wereldstad’  € 20.000 
• Kamer van koophandel Rotterdam met ‘Mijn idee, goed idee’  € 18.000 
• Toeristisch Platform Soest met ‘Soest, recreatief veelzijdig 2010  € 10.150 
• drsFILM met ‘Utrecht aan Zee’   € 25.000 
 
De subsidieaanvragen voor de projecten ‘VORSTIN Baarn’ (€ 17.500) van No Name Events en 
‘Operation Liberty Force’ (€ 9.000) van Living History Vereniging Wijk bij Duurstede zijn door ons 
afgewezen. 
 
Financiële consequenties 
Voor versterking van het toeristisch-recreatief beleid is in 2009 een budget gereserveerd van  
€ 266.000. Eerder dit jaar is onder de oude Subsidieverordening Toeristische Ontwikkeling een budget 
van € 248.755 aangewend. Voor de tweede aanwending resteert een bedrag van € 17.245,-. Voorts is 
voor een bedrag van € 100.000,- geput uit de voor dit doel beschikbare middelen uit de reserve. 
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Provinciale Staten hebben hierover met de vaststelling van de Voorjaarsnota besloten (PS2009PS06). 
Hiermee is voor de tweede aanwending een bedrag van in totaal € 117.245,- beschikbaar. Met deze 
aanwending is een budget van € 114.650 gemoeid.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie  
Kennis te nemen van de tweede aanwending van toeristisch-recreatieve projecten in het kader van de 
Subsidieverordening Programma Vrije Tijd (SPVT).  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


