
 

 

Commissieadvies 

 
Datum: 9 januari 2012                                                     Nummer PS: PS2012WMC01 

Registratienummer:80A01959                                         Commissie:   WMC 

 

Titel : Statenvoorstel Festivalbeleid 2013-2016 

__________________________________________________________________ 

 

De commissie heeft het statenvoorstel kort kunnen bespreken, waarbij vooral vragen zijn 

gesteld. 

De meest genoemde punten zijn: 

-Waarom alleen vier grote festivals in Utrecht? 

-Kan bij voorbeeld het festival Spoffin uit Amersfoort, dat tijdens de vergadering insprak, er 

ook niet bij in een groeiconstructie? 

-Is meer regionale spreiding mogelijk? 

-Waarom een bedrag van 25.000 euro per festival voor vier kleine festivals? 

-Is een onafhankelijke deskundigencommissie voor beoordeling wel echt nodig? 

 

De gedeputeerde gaf aan dat het statenvoorstel festivalbeleid er nu al ligt tegelijk met de 

startnotitie cultuurnota, omdat het om afspraken gaat met rijk en gemeente en de festivals niet 

langer kunnen wachten. Dit budget is minimaal nodig om het provinciale deel in deze 

driehoeksafspraak te matchen. Ze ziet het punt van spreiding en Amersfoort. Echter het gaat 

in tijden van bezuiniging om het continueren van de belangrijkste festivals met soms ook 

internationale uitstraling (festival Oude Muziek). Gelet op de culturele infrastructuur is 

Utrecht een stad waar dit soort evenementen zich concentreert; evenementen met ook een 

regionale uitstraling. Een onafhankelijke deskundigencommissie is conform het Nederlandse 

systeem van objectieve beoordeling van kunstsubsidies. Het is overigens ook de commissie 

die de podiumkunstinstellingen voor de stad Utrecht beoordeeld. Festivals als Spoffin in 

Amersfoort kunnen een beroep doen op de 4x 25.000 euro voor kleinere festivals. De praktijk 

heeft uitgewezen dat gelet op de budgetten waar het om gaat 25.000 euro een reëel bedrag is. 

 

Afgesproken is dat onbeantwoorde vragen schriftelijk nog zullen worden beantwoord en dat 

de commissie daar ook nog vragen aan kan toevoegen als daar behoefte aan is. Ook krijgt de 

commissie een overzicht van de huidige subsidierelaties met festivals. 

Als de vragen tijdig beantwoord worden, dan is het statenvoorstel voldoende voorbereid voor 

behandeling in de statenvergadering. Daar maken de fracties hun standpunten over het besluit 

kenbaar. 
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