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FINANCIELE PERIKELEN ‘DE UTRECHTSE SPELEN’ 

 

 

 

RTV Utrecht maakte op 6 september jl. bekend dat ‘De Utrechtse Spelen’ kampen met een groot 

financieel tekort en failliet dreigen te gaan. In het artikel staat dat: 

 

“De Utrechtse Spelen vorig jaar al in de rode cijfers eindigde en probeerde dat verlies op te vullen 

door de opera Orfeo ed Euridice bij Paleis Soestdijk nogmaals uit te voeren. Toen het publiek echter 

wegbleef, liep het tekort juist op. Samen met het verlies van de voorstellingen 'Rain Man' en 'Veel 

gedoe om niks' komt het gezelschap nu 2,1 miljoen euro tekort.” 

 

Zonder steun van de gemeente en de provincie is het waarschijnlijk einde verhaal voor de theater-

makers. De gemeente Utrecht laat in een brief weten het gezelschap te willen redden, maar stelt 

daarvoor wel harde eisen. 

 

In een brief geven de burgemeester en wethouders van Utrecht ook de raad van toezicht en directie van 

De Utrechtse Spelen ervan langs. Die zouden niet open zijn geweest over de verliezen die de theater-

makers leden. Wethouder Frits Lintmeijer zei afgelopen vrijdagmorgen op Radio M Utrecht dat hij 

onaangenaam verrast is over de financiële malaise. 

 

De SP fractie wil graag weten 

 

1. Was de provincie Utrecht net zo verrast als wethouder Lintmeijer over de financiële 

situatie van DUS? 

 

2. Sinds wanneer is GS van de slechte financiële situatie van DUS op de hoogte? 

 

3. Is er al een gesprek geweest met de directie en raad van toezicht van DUS? 

Zo ja, welke afspraken zijn tijdens dit gesprek gemaakt? 

Zo nee, op welke termijn gaat u in gesprek met DUS? 

 

4. Wordt er een onderzoek naar de gang van zaken bij DUS in gang gezet? 

 

5. Bent u met ons van mening dat een extra financiële bijdrage aan DUS niet in 

verhouding staat met de bezuinigingen die de provincie het afgelopen jaar aan veel 

instellingen heeft opgelegd? 

 

6. Bent u verder met ons van mening dat de bestuurders en de leden van de raad van 

toezicht persoonlijk aansprakelijk dienen te worden gesteld voor dit debacle? 

 

7. Bent u het met ons eens dat de financiële situatie van ‘Utrechtse Spelen’ openbaar 

moet worden besproken? 
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