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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Via de Voorjaarsnota 2008 d.d 5 juni 2008 heeft u besloten jaarlijks een bedrag van € 2,1
miljoen tot en met 2011 te reserveren voor de Vrede van Utrecht.
Voor U ligt het ‘Activiteitenprogramma 2009 stichting Vrede van Utrecht’ dat wij in onze
vergadering van 14 april 2009 hebben vastgesteld. Het geeft een overzicht van de activiteiten
die de Stichting Vrede van Utrecht in 2009 uitvoert in het kader van de viering van de Vrede
van Utrecht in 2013.
Voorgeschiedenis
In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht is gesloten. Dit moment is aanleiding
om de (inter)nationale culturele profilering van Utrecht te versterken en de culturele
infrastructuur een impuls te geven, door middel van het programma Vrede van Utrecht. Het
programma kent twee belangrijke mijlpalen: een grootse herdenking van de Vrede van
Utrecht in 2013 en de aanwijzing van Utrecht tot culturele hoofdstad van Europa in 2018
(nominatiebesluit in 2012). Het programma Vrede van Utrecht vindt zijn uitwerking in
jaarprogramma’s, bestaande uit een activiteiten- en een investeringsdeel. De projecten in het
jaarprogramma moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van de
programmadoelstellingen.
Door de gemeente en provincie Utrecht is de Stichting Vrede van Utrecht opgericht om de
viering van de Vrede van Utrecht in 2013 te organiseren. Jaarlijks presenteren zij een
activiteitenplan.
Essentie / samenvatting
Via de Voorjaarsnota 2008 d.d. 5 juni 2008 is besloten jaarlijks een bedrag van € 2,1 miljoen
tot en met 2011 te reserveren voor de Vrede van Utrecht. Het ‘Activiteitenprogramma 2009
stichting Vrede van Utrecht’ geeft een chronologisch overzicht van de activiteiten die in 2009
worden organiseert door de Stichting Vrede van Utrecht. Deze zijn geordend naar de drie
aandachtsgebieden die de stichting hanteert, namelijk: Culturele Top, Cultureel Erfgoed en
Cultuurbereik. Het maakt inzichtelijk hoe de stichting haar drie taken op weg naar 2013-2018
– programmering, campagne en marketing – in een breed scala van acties en projecten heeft
vertaald. Deze activiteiten worden voor een groot deel in samenwerking met andere partijen
in stad en regio ontwikkeld en uitgevoerd. De planningen van de drie focusgebieden en van
relatiebeheer zijn als bijlagen toegevoegd.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De hoofddoelstellingen van het programma Vrede van Utrecht zijn het versterken van de
culturele infrastructuur in stad en regio en een duurzame (inter)nationale culturele profilering
van Utrecht. Het programma Vrede van Utrecht beoogt daarnaast het vergroten van de directe
betrokkenheid van de bevolking bij (de ontwikkeling van) culturele activiteiten in de stad en
regio, en versterking van de magneetfunctie van cultuur op kennisintensieve bedrijvigheid en
de creatieve industrie en op toeristen.
Financiële consequenties
Voor de viering van de Vrede van Utrecht, zijn in de Voorjaarsnota 2008 d.d. 5 juni 2008
reeds middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2009-2011. De gemeente Utrecht draagt
eveneens jaarlijks € 2,1 miljoen bij.
Samengevat zien de besteding en de financiering er voor 2009 als volgt uit
Bedragen x € 1.000
Besteding
Kosten van de werkorganisatie
Kosten activiteiten
Onvoorzien en rente
Totaal

975
5.055
155

Financiering
Provincie Utrecht (jaarlijks)
2.100
Gemeente Utrecht (jaarlijks)
2.100
Gemeente Utrecht projecten
730
Bijdragen fondsen
650
Publieksinkomsten, sponsoring, Rijk, overig
655
Totaal financiering
Opbouw eigen vermogen

6.185

6.235
50

In de bijlage treft u de gedetailleerde begroting aan van de stichting. De begroting is getoetst
door de financiële controller van de afdeling Subsidie en Inkoop en door de financiële
adviseur van het programma Vrede van Utrecht, provincie Utrecht.
Voorgesteld wordt
1. € 2,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het ‘Activiteitenprogramma
2009 stichting Vrede van Utrecht”.
Gedeputeerde Staten,
voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma

Besluit

Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 april 2009, afdeling ECV, nummer 2009INT238602;

Gelet op;
- het eerdere besluit Voorjaarsnota 2008 om een jaarlijks bedrag van € 2,1 miljoen tot en met 2011 te
reserveren voor de Vrede van Utrecht
- het eerdere besluit inzake Plan van Aanpak Vrede van Utrecht 1 april 2008 om het Plan van Aanpak
Vrede van Utrecht aan te merken als adequaat antwoord op het verzoek van Gedeputeerde Staten d.d.
4 oktober 2007 en als leidraad te benoemen voor de besluitvorming van de in het plan opgenomen
acties en voorstellen.

Besluiten:
€ 2,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het ‘Activiteitenprogramma 2009 stichting
Vrede van Utrecht

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1.

Wettelijke grondslag

de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht 1998; ASV bijlage 10.8.5
2.

Beoogd effect

De hoofddoelstellingen van het programma Vrede van Utrecht zijn het versterken van de
culturele infrastructuur in stad en regio en een duurzame (inter)nationale culturele profilering
van Utrecht. Het programma Vrede van Utrecht beoogt daarnaast het vergroten van de directe
betrokkenheid van de bevolking bij (de ontwikkeling van) culturele activiteiten in de stad en
regio, en versterking van de magneetfunctie van cultuur op kennisintensieve bedrijvigheid en
de creatieve industrie en op toeristen.
3.

Argumenten

Besluit Voorjaarsnota 2008 om een jaarlijks bedrag van € 2,1 miljoen tot en met 2011 te
reserveren voor de Vrede van Utrecht.
- Het Activiteitenprogramma 2009 stichting Vrede van Utrecht’ maakt inzichtelijk hoe de
stichting haar drie taken op weg naar 2013-2018 – programmering, campagne en marketing –
in een breed scala van acties en projectplannen voor 2009 heeft vertaald. Deze activiteiten
worden voor een groot deel in samenwerking met andere partijen in stad en regio ontwikkeld
en uitgevoerd.
Besluit inzake Plan van Aanpak Vrede van Utrecht 1 april 2008 om het Plan van Aanpak
Vrede van Utrecht aan te merken als adequaat antwoord op het verzoek van Gedeputeerde
Staten d.d. 4 oktober 2007 en als leidraad te benoemen voor de besluitvorming van de in het
plan opgenomen acties en voorstellen.
- Het ‘Activiteitenprogramma 2009 stichting Vrede van Utrecht’ is een nadere uitwerking op
jaarniveau van het Plan van Aanpak dat de stichting Vrede van Utrecht begin 2008 aan stad
en provincie heeft gepresenteerd.
- De activiteiten voor 2009 volgen de programmeringslijnen die in 2008 zijn ingezet en die
bijdragen aan Utrecht als Europese cultuurstad en –regio.
4.
Kanttekeningen
n.v.t.
5.
Financiën
Meerjarenraming
De meerjarenraming voor de bijdrage van Provincie Utrecht aan de stichting Vrede van
Utrecht voor de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de aanloop daar naar toe
bedraagt € 2,1 miljoen per jaar in de periode 2009 t/m 2013. Er is dekking voor de jaren 2009
t/m 2011, nog niet voor de jaren 2012 – 2013. De gemeente Utrecht draagt eveneens jaarlijks
€ 2,1 miljoen bij.

Samengevat ziet de besteding en de financiering er voor 2009 als volgt uit
Bedragen x € 1.000
Besteding
Kosten van de werkorganisatie
Kosten activiteiten
Onvoorzien en rente
Totaal

975
5.055
155

Financiering
Provincie Utrecht (jaarlijks)
Gemeente Utrecht (jaarlijks)
Gemeente Utrecht projecten
Bijdragen fondsen
Publieksinkomsten,sponsoring, Rijk, overig
Totaal financiering

2.100
2.100
730
650
655

6.185

Opbouw eigen vermogen

6.235
50

In de bijlage treft u de gedetailleerde begroting aan van de stichting.
6.
Realisatie
De activiteiten genoemd in ‘het Activiteitenprogramma 2009 stichting Vrede van Utrecht’
worden in 2009 door de stichting Vrede van Utrecht gerealiseerd.
7.
Juridisch
N.v.t.
8.
Europa
N.v.t.
9.
Communicatie
Stichting Vrede van Utrecht heeft een uitgebreid communicatie- en marketingplan opgesteld.
10.

Bijlagen

- Begroting
- Focusgebieden

