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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. Wij hebben op 9 februari 2010 het 
subsidieplafond voor het uitvoeringsjaar 2010 van het programma Cultuur en Economie vastgesteld op 
€ 150.000. Voor het derde uitvoeringsjaar is een uitvoeringsplan 2010 uitgewerkt.  
 
Essentie/Samenvatting 
Wij hebben in totaal negen aanvragen in het kader van de tender 2010 ontvangen voor een 
totaalbedrag van € 412.500. Wij hebben besloten om vier projecten te honoreren voor een bedrag van 
€ 150.000 en de overige vijf projecten af te wijzen. In de onderstaande tabel staan de gehonoreerde en 
afgewezen projecten vermeld. 
 

Te honoreren projecten 2010 Indiener/trekker Gevraagd budget Te honoreren budget 

Kytopia Stichting Kytopia € 50.000 € 50.000 
Polikliniek vd Toekomst Instituut/UMC € 20.000 € 20.000 
Creative Connection Stichting CC € 37.500 € 30.000 
Play Gemeente Utrecht € 50.000 € 50.000 
Subtotaal € 157.500 € 150.000 
Af te wijzen project 2010 

Business model design 
2.0 

Syntens € 80.000 € 0

Veenbreed CBKU € 46.000 € 0
Connecting 
Conversations 

Walter Maas Huis € 80.000 € 0

Kunstgras HKU € 30.000 € 0
Kunstrijk Stichting Kunstrijk € 19.000 € 0
Subtotaal € 255.000 € 0
Totaal € 412.500 € 150.000 
Beschikbaar jaarbudget voor 
projecten 2010 € 150.000 
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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. Een formele tussenevaluatie over de uitvoeringsjaren 
2008 en 2009 naar effecten en doelstellingen is recent ambtelijk afgerond en zal, als onderdeel van de 
evaluatie van het Economische beleidsplan 2008-2011, medio 2010 aan GS en PS worden voorgelegd.  
Een voorstel ten aanzien van de beleidsinzet en besteding van de resterende middelen van het 
programma Cultuur en Economie zal daarop volgen.  
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitvoering van het gehele programma (met jaarlijkse uitvoeringsplannen in 2008-2011) moet leiden 
tot: 
- 10 projecten tussen de creatieve bedrijvigheid en het reguliere bedrijfsleven 
- 20 projecten binnen de deelsectoren creatieve bedrijvigheid 
- 5 erfgoedlocaties worden ontwikkeld voor creatieve bedrijvigheid 
- 2 projecten op het vlak van deskundigheidsbevordering  
- 2 projecten op het vlak van professionalisering  
 
Aanvraag- en selectieprocedure uitvoeringsjaar 2010 
In het kader van het uitvoeringsjaar 2010 van het programma is een aanvraag- en selectieprocedure 
doorlopen. Hierbij zijn in totaal negen aanvragen ingediend voor een totaalsubsidiebedrag van € 
412.500,-. De totale begroting van de ingediende projecten betreft € 995.500,- waardoor het 
cofinancieringpercentage circa 60% bedraagt. Wij hebben besloten om vier projecten financieel te 
ondersteunen voor een bedrag van € 150.000,- en de overige vijf projecten af te wijzen. De selectie is 
gebaseerd op de toetsing zoals vastgelegd in bijlage 2 van het uitvoeringsplan 2010 (bijlage 1).  
De geselecteerde projecten dragen op de volgende manier bij aan de doelstellingen zoals geformuleerd 
in het programmatisch kader 2008-2011: 
 

Doel  
2008-2011 

Gemiddeld 
per jaar 

Uitvoeringsplan 
2010 

Totaal 
2008 t/m 

2010 

Aantal cross-overs met bedrijfsleven 10 2,5 4 13 

Aantal cross-overs binnen creatieve 

bedrijvigheid 

20 5 1 13 

Aantal erfgoedprojecten 5 1,25 0 3

Aantal projecten 

deskundigheidsbevordering/professionalisering 

 

4 1 2 6

Hierbij moet worden aangetekend dat een project meerdere doelen (cross-overs) kan hebben. 
 
Beschrijving van de geselecteerde projecten 
- Kytopia: 
Dit project is een initiatief van de nationaal bekende muzikant Kyteman. Het doel van het project is 
het creëren van de randvoorwaarden die de komende twee jaar de ontwikkeling van Kytopia als 
zelfstandig studiocomplex en muzikaal innovatorium met een (inter) nationale uitstraling mogelijk 
moeten maken. Het gaat concreet om het opzetten van een professionele organisatie, ontwikkeling 
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van een exploitatiemodel op basis van een abonnementensysteem en een internet-based en fan-based 
community/marketingmodel. Het project wordt tevens ondersteund door de gemeente Utrecht. 

- Polikliniek van de Toekomst, fase 2: 
Het project is een initiatief van Het Instituut en het UMC waarbij het gaat om concept en ontwerp van 
medisch-technische innovaties in de dagelijkse praktijk van de polikliniek. 
In fase 2 gaat het om het ontwikkelen van een prototype van een game aan de hand van de resultaten 
uit de eerste fase van dit project. Deze game helpt medisch professionals inzicht te krijgen in de 
veranderende vragen, situaties en omgangsvormen waar de medische sector in de toekomst mee te 
maken zal krijgen. Het project wordt tevens ondersteund door het UMC en de provincie Gelderland 
daarnaast worden bijdragen geleverd door Philips en Welldesign.  
- Creative Connection, fase 2 
Creative Connection is een samenwerkingsverband van een vijftiental uit de creatief zakelijke sector. 
Zij beoogt om binnen de Provincie Utrecht de verbindende schakel te zijn tussen losse initiatieven ter 
stimulering en promotie van de Creatieve Industrie en nationaal/internationaal de promotie van 
Utrecht als centrum van de Nederlandse Creatieve Industrie. Specifiek voor fase 2 wordt ingezet op 
ontwikkeling en behoud van creatieve talenten in stad en regio middels het Creative Connection 
Talentplan. 
- Play 
Play is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt inhoudelijk getrokken door de HKU faculteit 
Kunst, Media en Technologie. Het project richt zich op het creëren van een (virtuele) omgeving in 
Utrecht waar games en playful culture gepresenteerd worden aan een breed publiek. Dit project is een 
onderdeel van de eerste fase van PLAY, waarbij gezocht wordt naar logische verbintenissen met de 
culturele infrastructuur van Utrecht zoals de verschillende culturele festivals in stad en regio Utrecht.  
 
Argumenten 
De geselecteerde projecten onderscheiden zich vooral op het feit dat deze het beste aansluiten op de 
ambities en beoogde effecten zoals vastgelegd in het programmatisch kader Cultuur en Economie 
2008-2011. Het betreft projecten waarbij een eenmalige investering voor een structureel en meetbaar 
resultaat zorgt. Voor de projecten “Polikliniek van de Toekomst” en “Creative Connection” gaat het 
om een tweede en laatste fase. Onze bijdrage aan deze tweede fase zorgt er tevens voor dat onze 
financiële participatie in fase één optimaal rendeert. Bij de geselecteerde projecten is daarnaast ook 
nog sprake van cross-overs tussen de creatieve sector en andere domeinen zoals bedrijfsleven en 
zorgsector op innovatieve thema’s. Daarbij blijkt het draagvlak en committent van de projectpartners 
uit de financiële bijdrage aan het project waardoor onze middelen effectief worden ingezet. De 
continuïteit en daarmee de bijdrage aan de (Utrechtse) economie is daarmee gewaarborgd. 
Disseminatie van de projectresultaten naar de relevante sector(en) wordt door de betreffende 
projectpartners verzorgd. De (resultaten van de) projecten ontstijgen daarmee de individuele ambitie 
en doelstelling van de betreffende aanvrager(s) en dienen het algemeen belang voor de (creatieve) 
economie en de culturele sector. 
 
Financiële consequenties 
In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 van GS is een budget van € 2.000.000 gereserveerd voor 
cultuur en economie/creatieve broedplaatsen. PS hebben op 19 mei 2008 voor de uitvoeringsjaren 
2008 tot en met 2011 elk € 500.000 beschikbaar gesteld. Hieraan is voor 2008 een bedrag van € 
200.000 toegevoegd. Dit betrof een restantbudget van opstartprojecten Cultuur en Economie 2007. In 
totaal is daarmee € 2.200.000 beschikbaar voor het programma. Hiervan is in 2008 en 2009 in totaal € 
1.196.000 aangewend. 
 
PS hebben op 19 mei 2008 voor het uitvoeringsjaar 2010 € 500.000 beschikbaar gesteld. GS hebben 
op 9 februari 2010 het subsidieplafond voor het uitvoeringsjaar 2010 van het programma Cultuur en 
Economie vastgesteld op € 150.000. In de begroting voor 2010 is een budget van € 80.000 opgenomen 
voor uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt om hiervan daadwerkelijk € 15.000 beschikbaar te stellen 
voor uitvoeringskosten. Een voorstel ter besteding van de resterende middelen van het programma zal 
volgen.  
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Vervolgprocedure/voortgang 
Het Uitvoeringsplan 2010 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 2010. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


