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Onderwerp Statenbrief: 
Instelling Adviescommissie festivals 2021-2024 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Ten behoeve van de uitvoering het ‘Festivalbeleid 2021-2024’ is, op basis van artikel 7 van de 
uitvoeringsverordening subsidie cultuur en erfgoed provincie Utrecht van 4 juli 2017, nr. 81B81566, een 
onafhankelijke adviescommissie benoemd. De commissie wordt ingesteld tot 1 januari 2024. 
 
Voorgeschiedenis 
In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is besloten om de huidige festivalstructuur te 
versterken. U heeft op 4 maart 2020, nummer 820317F2, het festivalbeleid 2021-2024 vastgesteld. 
 
Essentie / samenvatting 
In eerste instantie adviseert deze commissie over de meerjarige subsidieaanvragen van de festivalorganisaties. 
Dit advies zal uiterlijk medio juli 2020 ter besluitvorming aan ons worden voorgelegd. De commissie wordt 
vervolgens de komende jaren ingeschakeld om te adviseren over de voortgang van het beleid. 
 
Financiële consequenties 
De totale kosten bedragen € 37.500,- en worden gedekt uit het programma 6: Cultuur en erfgoed, beleidsdoel 6.3 
‘Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)’, meerjarendoel 6.3.3 ‘Versterken culturele 
infrastructuur met festivals’, kostenplaats 600114. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Het bijgevoegde instellingsbesluit ‘Adviescommissie festivals 2021-2024’ wordt gepubliceerd in het provinciaal 
blad. Het ‘Festivalbeleid 2021-2024’ met de daarin geformuleerde toetsingscriteria vormt de basis voor de 
beoordeling van de aanvragen door de adviescommissie. We hebben in het kennismakingsgesprek met de 
voorzitter van de adviescommissie dit beleid doorgenomen en de aspecten diversiteit en regionale spreiding 
specifiek onder de aandacht gebracht. 
 
De coronacrisis heeft uiteraard ook impact op de festivalsector. De aanvragen die de commissie gaat beoordelen 
zijn voor de crisis opgesteld. Om deze reden zal er een proces worden ingericht waarmee een adaptief beleid kan 
worden gevoerd. Het besluit over advies van de adviescommissie en het besluit over de subsidieverlening bieden 
nu al de mogelijkheid om hier invulling aan te geven. De commissie zal in haar algemene beschouwing aandacht 
besteden aan de huidige situatie en, voor zover nu helder, de gevolgen daarvan voor de komende jaren.  



 

  

 

De geselecteerde festivals zullen in het najaar een aangepast meerjarenplan leveren. Dat is gebruikelijk 
aangezien dan bekend is hoe de definitieve begroting eruit ziet, maar in deze situatie zal tevens een ‘Corona 
bijsluiter’ worden gevraagd, waarbij de festivalorganisaties op hoofdlijnen toekomstscenario’s formuleren zodat ze 
kunnen anticiperen op de actuele situatie.  
 
Bovenstaande zal in samenhang worden gebracht met de landelijke en lokale regelingen voor de culturele sector. 
De festivalsector kan naast de generieke en cultuurspecifieke Rijksregelingen, mogelijk gebruik maken van het 
steunpakket waarover wij op 12 mei 2020 een besluit hebben genomen en dat op 8 juli 2020 aan Provinciale 
Staten wordt voorgelegd. Nadere uitwerking van de maatregelen binnen dit pakket volgen in de loop van dit jaar. 
Tot slot wordt samen met het Utrechts Festival Overleg en binnen het samenwerkingsverband Stedelijke Regio 
Utrecht onderzocht welke onderzoeksvragen er zijn in het kader van de ‘1,5 meter samenleving’. De commissie 
kan ook de komende jaren om advies worden gevraagd ten aanzien van bovenstaande aspecten. 
 
We zullen u medio dit jaar ons besluit naar aanleiding van het advies van de commissie ter informatie toesturen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze brief inclusief instellingsbesluit ter kennisneming aan te nemen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


