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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft met een nieuwsbericht op 30 augustus jl. laten weten dat Hunne Majesteiten 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zaterdag 27 april 2019 aanwezig zijn bij de viering van 

Koningsdag in Amersfoort. De gemeente Amersfoort organiseert daarom met medewerking van de omliggende 

gemeenten uit de bestuurlijke samenwerking ‘Regio Amersfoort’ (Baarn, Barneveld (Gld.), Bunschoten, Eemnes, 

Leusden, Nijkerk (Gld.), Soest en Woudenberg) en de provincie Utrecht een ca. twee uur durend programma, 

waarin op feestelijke wijze de verschillende facetten van stad en ommeland aan de Koninklijke Familie worden 

gepresenteerd. De burgemeester van Amersfoort betrekt de provincie Utrecht bij de organisatie en invulling van 

het programma en verzoekt per brief dd. 28 september jl. om een financiële bijdrage van EUR 400.000 van de 

provincie Utrecht aan de organisatie Koningsdag 2019.  

 

Koningsdag (nationale feestdag - 27 april) 

Op Koningsdag bezoeken Koning Willem-Alexander en zijn gezin, samen met andere leden van de Koninklijke 

Familie, een gemeente met een centrumfunctie in de regio. De Koninklijke Familie viert het feest mee, waarbij de 

stad en de omliggende plaatsen zich op een feestelijke en karakteristieke manier kunnen presenteren. Dat kan 

bijvoorbeeld met een parade, met muzikale optredens en met bijdragen van verenigingen en organisaties die 

geworteld zijn in stad en regio. Daarnaast ontmoet de Koninklijke Familie het publiek langs de route. Het bezoek 

op Koningsdag wordt door de NOS rechtstreeks op televisie uitgezonden. 

 

Voorgeschiedenis 

Tot de troonswisseling op 30 april 2013 vierde Nederland op 30 april Koninginnedag. Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Beatrix vierde als Koningin voor het laatst Koninginnedag in de provincie Utrecht op 30 april 2012, met 

een bezoek aan de Koninginnedagviering in de gemeenten Rhenen en Veenendaal. De provincie Utrecht heeft in 

2012 een bedrag van EUR 460.000 beschikbaar gesteld (EUR 225.000 aan de gemeente Rhenen en 

EUR 225.000 aan de gemeente Veenendaal, EUR 10.000 interne provinciale organisatie). 
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In 2014 was er een ‘inhaal-editie’ waarbij de Koninklijke Familie op 27 april 2014 alsnog het reeds voor 30 april 

2013 voorbereide bezoek aan de gemeenten De Rijp en Amstelveen heeft gebracht. Dat bezoek werd in 2013  

uitgesteld vanwege de troonswisseling.  

 

Sinds 2015 viert Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Koningsdag op 27 april in ‘nieuwe stijl’. Anders dan 

eerder het geval was bij de viering van Koninginnedag, wordt op Koningsdag door de Koninklijke Familie steeds 

één (grote) gemeente bezocht: een gemeente met een centrumfunctie in de regio. Eerdere edities van de 

Koningsdag ‘nieuwe stijl’ werden gevierd in Dordrecht, Tilburg, Zwolle en Groningen.  

 

Essentie / samenvatting 

De burgemeester van Amersfoort betrekt de provincie Utrecht bij de organisatie en de invulling van het 

programma. De eerste contacten zijn daartoe gelegd. Per brief dd. 28 september jl. verzoekt de burgemeester 

van Amersfoort de provincie Utrecht bovendien om op financieel vlak bij te dragen aan Koningsdag 2019. Kijkend 

naar de provinciale betrokkenheid bij (en financiële steun aan) de organisatie van eerdere Koningsdagen in Zuid-

Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Groningen, stellen Gedeputeerde Staten voor de door de burgemeester 

van Amersfoort gevraagde bijdrage van EUR 400.000 voor de organisatie van Koningsdag 2019 ter beschikking 

te stellen.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Als grootschalig (inter)nationaal publieksevenement draagt de viering van Koningsdag door de Koninklijke Familie 

in Amersfoort bij aan de economische en toeristische versterking van de regio Utrecht. De regio Amersfoort grijpt 

de voorbereidingen aan om de regiobinding te versterken, visievorming te versnellen en de aantrekkelijkheid van 

stad en ommeland feestelijk te etaleren. Daarbij wordt er ‘grenzeloos’ samengewerkt, ook twee gemeenten uit de 

provincie Gelderland zijn als onderdeel van de Regio Amersfoort betrokken bij de invulling van (een gedeelte van) 

het programma.   

 

De viering is een feest voor jong en oud, rechtstreeks op televisie gevolgd door miljoenen kijkers. Als zodanig 

past het evenement bij de ambitie om Utrecht als aantrekkelijke topregio te versterken.  

 

Financiële consequenties 

Op 4 juli 2016 hebben de Staten de reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht vastgesteld. De bestemming 

van deze reserve is profilering van de provincie Utrecht. Met het fonds kunnen bijdragen aan bijzondere 

gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de provincie Utrecht worden gedekt. Als voorwaarden gelden 

dat de gebeurtenis incidenteel van aard is, een grote impact heeft en een (inter)nationale uitstraling heeft. Voorts 

dat de gebeurtenis bijdraagt aan topregio Utrecht en een langdurig effect sorteert.  

 

Op dit moment is de stand van deze reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht EUR 315.000. De aanvraag 

van de gemeente Amersfoort bedraagt EUR 400.000. Dit bedrag geldt ten opzichte van eerdere edities van 

Koningsdag in andere provincies als gemiddeld. Omdat het in de tijdsplanning niet past om deze budgetaanvraag 

te betrekken bij de reguliere P&C cyclus, stellen Gedeputeerde Staten voor om het verzoek volledig toe te kennen 

en het resterende bedrag (EUR 85.000) te dekken uit de post Onvoorzien 2018. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Over de agenda van het staatshoofd kan uiteraard niet worden beschikt. Een aankondiging vanuit de 

Rijksvoorlichtingsdienst over de locatie van Koningsdag is jaarlijks tegelijkertijd een eer en een verrassing. Het 

verrassingselement maakt dat de bijdrage vanuit de provincie Utrecht door de Staten financieel niet was (te) 

voorzien. Een provinciale bijdrage is gebruikelijk bij de organisatie van een veilige en feestelijke Koningsdag 

binnen het grondgebied, een traditie die - gezien de geheel positieve impuls die het gastheerschap en de 
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bijbehorende aandacht aan gemeente en regio geven - volgens Gedeputeerde Staten beleidsmatig goed is te 

verklaren. Door de relatief korte termijn tussen datum bekendmaking en datum evenement die de gastheer voor 

organisatie van de Koningsdag is gegeven, is het voor Amersfoort noodzaak rennend uit de startblokken te gaan. 

Daar past volgens Gedeputeerde Staten bij dat snel financiële zekerheid over dekking van de begroting wordt 

verkregen. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

N.v.t. 

 

Effecten op duurzaamheid 

In Amersfoort is er veel bestuurlijke aandacht voor duurzaamheid, de titel van het coalitieakkoord 2018 – 2022 is 

‘Samen aan de slag voor duurzame groei’. Er zijn onder meer doelstellingen op het gebied van energietransitie 

(CO2-neutraal in 2030) en circulaire economie (afvalloos in 2030). Verwacht kan worden dat de mate van 

duurzaamheid in de organisatie van het programma steeds een van de kernoverwegingen zal zijn.  

 

Voorgesteld wordt:  

in te stemmen met een bijdrage van EUR 400.000 aan Amersfoort voor de organisatie van Koningsdag 2019 

middels bijgevoegde begrotingswijziging.     

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit van 5 november 2018 tot het doen van een bijdrage van EUR 400.000 aan de organisatie 

Koningsdag 2019 in Amersfoort.  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2018, afdeling KCK, nummer 81DCC2D1; 

 

Gelezen het statenvoorstel bijdrage Koningsdag 2019;  

 

Besluiten:  

 

▪ ARTIKEL 1 

 

1. Aan de gemeente Amersfoort een bijdrage van EUR 400.000 voor de organisatie van Koningsdag 2019 

beschikbaar te stellen.  

2. Hiervoor eenmalig € 315.000 te onttrekken uit de reserve Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht 

3. De resterende € 85.000 in 2018 te dekken uit de post Onvoorzien. 

4. De hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 

 


