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BIJLAGEN 1. Subsidieverordening Presentatieregeling voor talentvolle makers

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

In het kader van het Herstelpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19, waarover u op 23 maart 2022 een positief besluit 

hebt genomen, is onder andere een Presentatieregeling voor (jonge) talentvolle makers (subsidieverordening, zie 

bijlage) opgesteld. Deze start begin mei 2022. Met deze regeling worden (jonge) talentvolle makers in staat gesteld 

om hun werk te presenteren en hiervoor een eerlijke vergoeding te ontvangen.  

Inleiding: 

Op 23 maart jl. heeft u positief besloten over het Herstelpakket voor de jaren 2022-2023 als verlenging van het 

Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. De uitvoering van een aantal onderdelen start op korte termijn, zoals de 

Presentatieregeling voor (jonge) talentvolle makers. Aangezien dit een subsidieverordening betreft, informeren we 

u hierover, zoals afgesproken in de vergadering d.d. 23 maart 2022 bij de bespreking van de Algemene Subsidie

Verordening.

Presentatieregeling 

De presentatieregeling heeft tot doel om (jonge) talentvolle makers die actief zijn op het gebied van dans, theater, 

muziek, beeldende kunst of een andere discipline een podium te bieden door samenwerkingen met presentatie 

instellingen in de gehele provincie Utrecht te stimuleren. Gangbare en niet-gangbare podia zoals theaters, 

bibliotheken, broedplaatsen en musea kunnen hiervoor vanaf begin mei 2022 een aanvraag indienen.  

Een deel van de middelen is expliciet gereserveerd voor programmering in de regio. De Productiehuizen voor Jong 

Talent zullen deze regionale programmering aanjagen. Daarnaast wordt de regeling gematcht door de gemeente 

Utrecht voor aanvragen uit die gemeente. Met de presentatieregeling kunnen (jonge) makers weer aan het werk en 

podia leren de nieuwe generatie makers kennen. Hierdoor kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ook kunnen 

(kleinere) podia experimenteren met het programmeren van jonge makers en wordt samenwerking met de regio 
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gestimuleerd, bv door producties op meerdere plekken in te zetten. Podiuminstellingen wordt gevraagd om de 

principes van de Code Fair Practice toe te passen zodat de makers een eerlijke vergoeding ontvangen.  

 

Het subsidieplafond betreft maximaal 450.000 euro, en de regeling wordt gemonitord door een externe partij. Mocht 

uit de evaluatie blijken dat aanpassingen nodig zijn, dan zal dit worden doorgevoerd bij een eventuele volgende 

ronde.  

 

Overige onderdelen 

Naast de Presentatieregeling start binnenkort een aantal andere onderdelen van het Herstelpakket, zoals 

beschreven in het Statenvoorstel dat op 23 maart 2022 is besproken. Zo kunnen kleine festivals met minder dan 

3000 bezoekers vanaf begin mei een beroep doen op een bijdrage voor publieksbereik, marketing en 

programmering van jonge makers. Hiermee kunnen zij herstellen en tegelijkertijd experimenteren met andere 

vormen en nieuw publiek om beter ingespeeld te zijn op de toekomst.  

Ook de eerste analyse t.b.v. het publieksonderzoek zal op korte termijn starten, aangezien landelijk wordt 

geconstateerd dat het (internationale) publiek nog gedeeltelijk wegblijft. Verder wordt het vrijwilligersbeleid van de 

(Kasteel)musea herzien en het Innovatieprogramma wordt doorontwikkeld met als doel om good practises te delen.  

Streven bij alle onderdelen is om duurzaam herstel te stimuleren, in te spelen op de actualiteit en hier flexibel mee 

om te gaan en innovatie te benutten om weerbaar te worden voor de toekomst. Zodra hier aanleiding toe is, zal de 

uitvoering hierop worden aangepast.   

 

Financiële consequenties: 

In het door uw Staten vastgestelde Statenvoorstel ‘Uitbreiding Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19’ is 

opgenomen dat er een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de jaren 2022 en 2023, en dat dit 

bedrag wordt onttrokken vanuit de saldireserve. De door ons vastgestelde Presentieregeling kent een 

subsidieplafond van € 450.000 en zal worden gedekt uit het beschikbaar gestelde bedrag van € 2 miljoen. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De uitvoering van de Presentatieregeling en alle andere onderdelen van het Herstelpakket zullen worden 

gemonitord, enerzijds om tussentijds bij te kunnen sturen en anderzijds als input voor de evaluatie. De input uit de 

evaluatie zal worden gebruikt om het vervolg verder in te vullen. Zoals toegezegd zullen we u hier in Q4 nader over 

informeren. Mocht er tussentijds sprake zijn van belangrijke ontwikkelingen, dan zullen we u daar nader over 

informeren.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


