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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
Op 1 april 2008 hebben wij ingestemd met het Plan van Aanpak van de stichting Vrede van Utrecht. 
Het plan bevat de uitwerking van twee opdrachten: het organiseren van de Viering Vrede van Utrecht 
in 2013 en het ontwikkelen van een winnend Bidbook waarmee Utrecht zich kandidaat stelt om in 
2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. In het plan van aanpak is opgenomen dat de stichting 
Vrede van Utrecht jaarlijks een activiteitenplan aanlevert; een nadere uitwerking van het plan van 
aanpak op ambities, planning en proces. Daarnaast is afgesproken dat wij het activiteitenplan 
vaststellen en ter informatie toesturen aan Provinciale Staten. 
 
Essentie / samenvatting 
De gemeente en provincie Utrecht hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om Utrecht te 
nomineren voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De viering Vrede van Utrecht in 2013 zal 
gelden als een ‘proeve van bekwaamheid’ in het nominatieproces van Utrecht als culturele hoofdstad 
in 2018. In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht is gesloten. Dit moment is 
aanleiding voor de gemeente en provincie om de (inter)nationale culturele profilering van Utrecht te 
versterken en de culturele infrastructuur een impuls te geven. De uitwerking van de ambities is in 
gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeente en provincie belegd bij de Stichting Vrede van 
Utrecht.  
Het ‘activiteitenplan 2012/2013 Stichting Vrede van Utrecht’ geeft een overzicht van de activiteiten die in 
2012 worden georganiseerd. In dit plan is een duidelijke scheiding zichtbaar tussen beide opdrachten: 
viering Vrede van Utrecht en de realisatie van de nominatie Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 
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2018. Daarnaast wordt het basisprogramma voor 2013 gepresenteerd. Op basis van het definitieve 
activiteitenplan 2013 zal hierover in 2012 een separaat besluit worden genomen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De activiteiten die georganiseerd worden door de stichting Vrede van Utrecht zullen bijdragen aan het 
versterken van Utrecht als aantrekkelijke stad en – regio voor bewoners, bezoekers, bedrijven en 
studenten en aan de doelstellingen van het programma Utrecht 2018: 

• duurzaam investeren in de culturele infrastructuur en culturele programmering van de 
provincie Utrecht, 

• het economisch vestigingsklimaat en woonklimaat te verstevigen,  
• de maatschappelijke participatie door inzet van kunst en cultuur te vergroten,  
• het nationale- en internationale imago van Utrecht als provincie van kennis en cultuur te 

versterken 
 
Financiële consequenties 
In de bijlage is de begroting van de stichting Vrede van Utrecht te vinden betreffende het jaar 2012. 
 
Viering Vrede van Utrecht 
Tot en met 2011 heeft de stichting Vrede van Utrecht van de provincie Utrecht een bedrag van 
€2.100.000 ontvangen voor een succesvolle viering Vrede van Utrecht. In het coalitieakkoord “Focus, 
Vertrouwen, Oplossingsgericht” is besloten om voor de jaren 2012 en 2013 jaarlijks een bedrag van € 
1.500.000,- te reserveren. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van de organisatie, programma en 
campagne voor de viering 300 jaar Vrede van Utrecht. Aangezien dit bedrag momenteel in de post 
“reserve coalitieakkoord” is opgenomen, is een besluit van uw staten noodzakelijk om deze middelen 
middels een begrotingswijziging op te nemen in  programma 8, conform de afspraken in het 
coalitieakkoord 2011-2015. 
De gemeente Utrecht draagt jaarlijks een bedrag van €2.100.000 bij. 
 
Vliegbasis Soesterberg 
In het kader van de viering van de Vrede van Utrecht zal in 2013 een meerdaags festival op Vliegbasis 
Soesterberg plaatsvinden waarin kunst, erfgoed en natuur worden samengebracht, onder andere in 
samenwerking met de omliggende gemeenten. Dit jaar heeft een eerste editie van het festival, als 
opmaat naar 2013, plaatsgevonden. Ten behoeve van het gebruiksklaar maken van de vliegbasis en de 
realisatie van het festival hebben wij totaal  € 1.023.000 beschikbaar gesteld aan de stichting VvU. 
Het is de ambitie om het festival op de vliegbasis na 2013 jaarlijks te laten plaatsvinden. 
 
Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 
Tijdens de besluitvorming omtrent het plan van aanpak is besloten om de nominatie Utrecht Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018 te ondersteunen, maar hier vooralsnog geen financiële consequenties aan 
te verbinden. Sinds 2010 wordt er gewerkt aan de realisatie van een succesvolle bieding. Om het 
Bidbook proces te kunnen bekostigen heeft de stichting in 2011 een extra aanvraag ingediend bij de 
gemeente en provincie Utrecht om gezamenlijk € 1.200.000 beschikbaar te stellen tot en met 2013 
voor de succesvolle voorbereiding van het bidbook, conform het matchingsprincipe. Dit is 
gehonoreerd (GS besluit d.d. 7 december 2010), waardoor beide overheden een bedrag van € 600.000 
gereserveerd hebben voor een succesvolle bieding, campagne en werkorganisatie voor Utrecht 
Culturele Hoofdstad van Europa.  
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Bestemmingsreserve 
De bijgevoegde begroting van de stichting gaat uit van een hogere reservering dan de Algemene 
Subsidie Verordening PU toelaat. De reden hiervoor is de nadrukkelijke focus van de stichting op de 
viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 zelf, waardoor de kosten in 2013 hoger zullen zijn dan 
de kosten van de activiteitenprogramma’s in voorafgaande jaren.  
 
Aan ons is in januari 2011 gevraagd af te wijken van de ASV op grond van de hardheidsclausule,  
artikel 26 van de ASV, en er is toestemming gegeven om naast het eventuele gebruik van de 
egalisatiereserve (maximaal €23.000 of als dat meer is dan 10% van de subsidie zoals die is 
vastgesteld voor het tweede jaar, voorafgaand aan het betreffende jaar) zoals standaard in de 
beschikking staat vermeld, vanaf  2009 een bestemmingsreserve voor 2013 op te nemen onder de 
specifieke titel ' bestemmingsreserve provincie utrecht 2013’.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Het betreft voortzetting van bestaand beleid, een PS besluit is slechts noodzakelijk om het budget 
beschikbaar te stellen ten behoeve van het programma Vrede van Utrecht. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 
Voorgesteld wordt  
1. een bedrag van € 1.500.000 incidenteel uit de algemene middelen (intensivering Vrede van 
Utrecht) beschikbaar te stellen t.b.v. het Activiteitenplan 2012 Stichting Vrede van Utrecht conform 
coalitieakkoord 2011-2015; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergaderingbijeen op maandag 12 december 2011; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2011, afdeling ECM, nummer; 8099DFA1 
 
Gelezen;  
Activiteitenplan 2012 - Stichting Vrede van Utrecht 
Begroting 2012 - Stichting Vrede van Utrecht 
 
Besluiten:  
 

1. een bedrag van € 1.500.000 incidenteel uit de algemene middelen (intensivering Vrede van 
Utrecht) beschikbaar te stellen t.b.v. het Activiteitenplan 2012 Stichting Vrede van Utrecht 
conform coalitieakkoord 2011-2015; 

2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Inleiding 
Het programma Utrecht 2018 profileert zich als ‘het programma van Kennis en Cultuur’. Om de 
ambitie meer kracht bij te zetten hebben de gemeente en provincie Utrecht in 2008 besloten zich in te 
willen zetten voor Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, zie plan van aanpak (GS besluit 
d.d. 1 april 2008). De viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 zal gelden als een ‘proeve van 
bekwaamheid’ in het nominatieproces van Utrecht als culturele hoofdstad in 2018 en zal tevens de 
ambities van Utrecht als stad en regio van kennis en cultuur tastbaar moet maken. De uitwerking van 
de ambities is in gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeente en provincie belegd bij de Stichting 
Vrede van Utrecht.  

 
Activiteitenplan 2012 
Jaarlijks presenteert de stichting Vrede van Utrecht een activiteitenprogramma. In het 
activiteitenprogramma wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de viering 300 jaar Vrede van 
Utrecht en de nominatie voor Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa. Het doel van de stichting 
Vrede van Utrecht is het versterken van Utrecht als aantrekkelijke stad en – regio voor bewoners, 
bezoekers, bedrijven en studenten. De activiteiten van 2012 zullen gericht zijn op het investeren in 
‘Utrecht, stad en regio van kennis en cultuur, duurzaamheid en natuur’. 
 
Viering Vrede van Utrecht 
De afgelopen jaren werd er hard gebouwd aan het jubileumjaar 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013. 
Elk jaar werden de plannen voor 2013 verder ingekleurd en uitgebouwd met aantrekkelijke activiteiten 
in de wijk, stad en regio gedurende het gehele jaar.  
 
De belangrijkste activiteiten die in 2012 plaatsvinden zijn ondergebracht in de de volgende 
projecten/programma’s: 

1. Kunst in mijn Buurt - in samenwerking met culturele en maatschappelijke partners wordt 
gewerkt aan het vergroten van cultuurbereik onder bewoners in twee verschillende wijken. 
Kunst wordt ingezet als middel om de maatschappelijke participatie te vergroten. 

2. Kunst en Wetenschap - de inzet op de relatie tussen kunst en wetenschap onder andere via 
de ‘Leerstoel Vrede van Utrecht’ bij de Universiteit Utrecht 

3. Educatieprogramma - een educatieprogramma rond het thema Vrede voor basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs.  

4. Community Arts Lab - creëren van cultuurmaatschappelijke dynamiek en verbinding. 
Daarin staat het actief betrekken van inwoners van stad en regio Utrecht met kunst en 
cultuur centraal. Daarnaast kent Community Arts Lab Utrecht een Community Arts 
Productiewerkplaats, waar kunstenaars uit verschillende disciplines onder begeleiding 
kennis maken met de specifieke uitdagingen van community arts door het opzetten en 
uitvoeren van één of meer kunstprojecten in hun eigen woonomgeving. 

5. Erfgoed - programmering op bijzondere erfgoedlocaties zoals verschillende buitenplaatsen 
in de provincie, forten en de vliegbasis Soesterberg. 

 
Met de gewijzigde financiële inzet zoals vastgelegd in het coalitieakkoord “Focus, Vertrouwen, 
Oplossingsgericht”, is sprake van een relatief nadrukkelijkere focus op de regionale component binnen 
het programma Vrede van Utrecht. Zo hebben de onderdelen 2, 3 en 4 een uitstraling naar de regio en 
is onderdeel 5 in zijn geheel gericht op de regio Utrecht.  
De Stichting heeft naar aanleiding van het coalitieakkoord besloten het eerste halfjaar van 2012 vooral 
te zien in het kader van de voorbereiding voor de grote herdenking. De activiteiten in het eerste deel 
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van 2012 worden dan ook tot het minimum beperkt, om zoveel mogelijk middelen te concentreren 
voor de viering in 2013.   
 
In het activiteitenplan wordt, naast de activiteiten in 2012, een basisplan gepresenteerd betreffende de 
viering Vrede van Utrecht in 2013. De concentratie van activiteiten in het feestjaar ligt op 6 
weekenden: 

• Het openingsweekend tussen donderdag 11 april en woensdag 17 april 2013  
• Het weekend rond de nationale viering van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog (5 mei) 
• Het weekend rond Wereldvluchtelingendag & Midzomer (20/23 juni 2013) 
• Het weekend rond de start van het Europees Jeugd Olympisch Festival (op zondag 14 juli 

2013)
• Het weekend rond de viering 100 jaar Vredespaleis (11 september 2013) 
• Het slotspektakel op Vliegbasis Soesterberg dat eindigt op de Internationale Dag van de 

Vrede (zaterdag 21 september 2013) 
 
Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 
Door Utrecht te nomineren voor Culturele Hoofdstad van Europa wordt nu geacht om goed na te 
denken over waar Utrecht nu staat en waar het in de toekomst naartoe wil gaan en wat de nominatie 
van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa hieraan kan bijdrage.  
 
Effectmetingen in eerdere culturele hoofdsteden tonen aan dat een succesvolle nominatie als Culturele 
Hoofdstad van Europa duurzame investeringen in de culturele infrastructuur garandeert, het 
economisch vestigings- en woonklimaat  verstevigt en het nationale- en internationale imago van regio 
en stad versterkt. Derhalve draagt een succesvolle nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad bij 
aan de genoemde maatschappelijke effecten in het statenvoorstel.  
 
In 2010 is een start gemaakt met de totstandkoming van een visie betreffende de nominatie van 
Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa. Het jaar 2011 stond in het teken van de verdieping van de 
visie en van de vertaling in programma-ideeën voor Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa. De 
inspirerende ideeën vinden hun neerslag in het bidbook. In 2012 zullen deze ideeën nog verder 
uitgewerkt worden en in het najaar van 2012 zal het definitieve Bidbook gepresenteerd worden aan de 
13-koppige jury. In april 2014 zal dan officieel bekend gemaakt worden welke Nederlandse stad de 
titel Culturele Hoofdstad van Europa zal dragen in 2018.  
 
2. Argumenten 
nvt 
 
3. Kanttekeningen 
nvt 
 
4. Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
nvt 
 
5. Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid 
Het betreft voortzetting van bestaand beleid, een PS besluit is slechts noodzakelijk ten behoeve van de 
beschikbaarstelling van het benodigde budget voor de uitvoering van het activiteitenplan 2012. 
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6. Eerdere besluiten: 
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.  
 
Besluit Voorjaarsnota 2008 d.d. 5 juni 2008 om een jaarlijks bedrag van €2.100.000 tot en met 2011 te 
reserveren voor de Vrede van Utrecht.  
 
Besluit inzake oprichting Stichting Vrede van Utrecht d.d. april 2005 om samen met de gemeente 
Utrecht de stichting Vrede van Utrecht op te richten  
 
Besluit inzake samenwerkingsovereenkomst gemeente en provincie Utrecht d.d. 10 oktober 2006 in 
het kader van het programma Vrede van Utrecht 2007-2010  
 
Besluit inzake af te wijken van de ASV op grond van de hardheidsclausule, artikel 26, d.d. 11 januari 
2011 en hiermee toestemming te geven voor het vormen van een bestemmingsreserve hoger dan de 
toegestane 10% van de provinciale subsidie.  
 
Besluit inzake financiën Bidbook d.d. 7 december 2010 om €600.000 beschikbaar te stellen tot en met 
2013 voor de succesvolle voorbereiding van het bidbook. 
 
Besluit inzake vaststellen Coalitieakkoord “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht” d.d. 19 april 2011 
om tot en met 2013 jaarlijks een bedrag van 1.500.000 miljoen beschikbaar te stellen voor de Stichting 
Vrede van Utrecht. 
 
7. Financiën 
In de bijlage is de begroting van de stichting Vrede van Utrecht te vinden betreffende het jaar 2012. 
 
Viering Vrede van Utrecht 
 
Vliegbasis Soesterberg 
In het kader van de viering van de Vrede van Utrecht zal in 2013 een meerdaags festival op Vliegbasis 
Soesterberg plaatsvinden waarin kunst, erfgoed en natuur worden samengebracht, onder andere in 
samenwerking met de omliggende gemeenten. Dit jaar heeft een eerste editie van het festival, als 
opmaat naar 2013, plaatsgevonden. Ten behoeve van het gebruiksklaar maken van de vliegbasis en de 
realisatie van het festival hebben wij totaal zo’n € 1.000.000 beschikbaar gesteld aan de stichting VvU. 
Het is de ambitie om het festival op de vliegbasis na 2013 jaarlijks te laten plaatsvinden. 
Tot en met 2011 heeft de stichting Vrede van Utrecht van de provincie Utrecht een bedrag van 
€2.100.000 ontvangen voor een succesvolle viering Vrede van Utrecht. In het coalitieakkoord “Focus, 
Vertrouwen, Oplossingsgericht” is besloten om voor de jaren 2012 en 2013 jaarlijks een bedrag van € 
1.500.000,- beschikbaar te stellen. Aangezien dit bedrag momenteel in de post “reserve 
coalitieakkoord” is opgenomen, is een PS besluit noodzakelijk om deze in de bgeroting op te nemen 
en daarmee beschikbaar te stellen.  
De gemeente Utrecht draagt jaarlijks een bedrag van €2.100.000 bij. 
 
Bestemmingsreserve 
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De bijgevoegde begroting van de stichting gaat uit van een hogere reservering dan de Algemene 
Subsidie Verordening PU toelaat. De reden hiervoor is de nadrukkelijke focus van de stichting op de 
viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 zelf, waardoor de kosten in 2013 hoger zullen zijn dan 
de kosten van de activiteitenprogramma’s in voorafgaande jaren.  
Aan ons is in januari 2011 gevraagd af te wijken van de ASV op grond van de hardheidsclausule,  
artikel 26 van de ASV, en er is toestemming gegeven om naast het eventuele gebruik van de 
egalisatiereserve (maximaal €23.000 of als dat meer is dan 10% van de subsidie zoals die is 
vastgesteld voor het tweede jaar, voorafgaand aan het betreffende jaar) zoals standaard in de 
beschikking staat vermeld, vanaf 2009 een bestemmingsreserve voor 2013 op te nemen onder de 
specifieke titel ' bestemmingsreserve provincie utrecht 2013’.  
 
8. Juridisch 
Voor de subsidiering van deze activiteiten is geen grondslag te vinden in bestaande provinciale 
verordeningen. Derhalve wordt het voorstel om een bedrag beschikbaar te stellen ter besluitvorming 
aan PS voorgelegd. De middelen dienen in (progamma 8 van ) de begroting opgenomen te worden. 
 
9. Wettelijke grondslag 
artikel 158 Provinciewet 
Besluit Vaststellen Coalitieakkoord “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht” i.c.m. de ASV. 
artikel 4:23 lid 3 sub c in combinatie met de Asv.  
 
10. Mandaat 
nvt 
 
11. Europa 
De subsidierelatie van de provincie met de stichting VvU is voorwerp van onderzoek geweest in het 
kader van het project 'Subsidierelaties ECV en MOW staatssteunproof'. N.a.v. de resultaten hiervan, 
heeft GS vastgesteld dat met de stichting VvU tot DAEB-vorming zal worden gekomen. Dit is echter 
nog niet het geval. Dit betekent dat in casu sprake is van ongeoorloofde staatssteun zonder dat DAEB-
vorming heeft plaatsgevonden.  
 
12. ICT 
nvt 
 
13. Advies Ondernemingsraad 
nvt 
 
14. Toelichting medeparaferende afdeling(en): 
BJZ merkt het volgende op. Ten aanzien van de subsidieverlening aan de stichting VvU is sprake van 
handelen in strijd met de Europese regels inzake staatssteun. De consequentie hiervan is, wat betreft 
subsidieverlening voor 2012 aan de stichting, dat het risico aanwezig is dat de provincie hiervan 
schade ondervindt. Schade kan onder meer ontstaan als een benadeelde partij een klacht indient bij de 
Europese Commissie. Hierbij speelt mee dat sprake is van grote mediabekendheid en substantiële 
bedragen. Dit kan er uiteindelijk onder meer in resulteren dat de genoten steun moet wordt 
teruggevorderd. 
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15. Realisatie 
Activiteiten genoemd in het activiteitenprogramma 2012 van de stichting Vrede van Utrecht worden in 
het jaar 2012 uitgevoerd. 
 
16. Communicatie 
Via GS flits wordt het besluit gecommuniceerd 
 
17. Bijlagen 
Activiteitenplan 2012 - Stichting Vrede van Utrecht 
Begroting 2012 - Stichting Vrede van Utrecht 
Begrotingswijziging 


