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__________________________________________________________________ 

Gedeputeerde had van tevoren aangegeven dat de titel van het statenvoorstel de indruk kon 
wekken dat het activiteitenplan 2012 Vrede van Utrecht door PS zou worden vastgesteld. Dit 
is niet het geval. Het activiteitenplan is ter kennisname op grond van een statenbesluit uit 
2008. Ter besluitvorming is het vrijmaken van het budget voor het uitvoeren van het 
activiteitenplan. Zij wijzigt het statenvoorstel nog op dit punt.  
De meeste fracties kunnen het besluit de middelen voor het activiteitenplan 2012 vrij te 
maken steunen. Wel werd een stevige discussie gevoerd over de stand van zaken bij het 
programma Vrede van Utrecht. Gelet op het geld wat er mee gemoeid is, vond men dat er op 
een aantal punten meer focus en profiel moet komen gelet op het vieringsjaar 2013. 
Hierbij werden vooral genoemd: 
-meer zichtbare samenwerking en programmering in de regio, bij voorbeeld met AVP-
gebiedscommissies 
-meer betrokkenheid van het bedrijfsleven en andere partners; ook bij cofinanciering 
-versobering van de overhead waar mogelijk 
-meer aandacht voor de communicatie; ook in een internationaal aansprekende vorm 
-een minder elitaire meer op breed publieksbereik gerichte programmering 
-aandacht voor de problemen met rijksbezuinigingen bij deelnemende culturele organisaties, 
zodat zij wel optimaal mee kunnen doen in 2013 
 
Gedeputeerde Pennarts gaf aan dat zij met de meeste punten van de commissie bezig is; bij 
voorbeeld de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Wat betreft de regiouitstraling geldt wel, 
dat de provincie nu minder bijdraagt dan de stad. Bij de bijeenkomst van de commissie met de 
raadscommissie van Utrecht op 13 december, kunnen deze zaken ook aan de orde komen. 
Op vragen gaf zij aan dat mocht Utrecht geen culturele hoofdstad 2018 worden bij de 
uitverkiezing in 2013, de programmaorganisatie makkelijk is af te slanken. Verder zegde zij 
toe voor de statenvergadering van 12 december 2011 nog met een schriftelijke beantwoording 
te komen van enkele vragen over de investering in het festival op vliegbasis Soesterberg en op 
het onderscheid tussen de posten beheers- en personeelskosten. Ook zal zij nog aangeven van 
het activiteitenprogramma 2012 wat de programmadoelen, budget en activiteiten precies zijn. 
De statenfracties van PVV, SP en SGP gaven aan tegen het voorstel te zullen stemmen, vooral 
vanwege de inhoud van het programma. Zij zouden het geld liever voor andere zaken willen 
bestemmen. 
De commissie stelt voor het statenvoorstel als sterstuk met eventuele stemverklaringen te 
behandelen. Alleen de SGP maakte nog een voorbehoud hierbij. Mogelijk in verband met het 
indienen van een motie. De SGP geeft hierover voor de statenvergadering uitsluitsel. 
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