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Motie: PS-FONDS VOOR GROTE EN AANSPREKENDE EVENEMENTEN

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 april 2016,

Gehoord de beraadslagingen over de Cultuur- en erfgoednoÍa2016-2019 'alles is NU'

Overwegende dat:
- Een rijk en veelzijdig cultureel leven bijdraagf aan het welzijn van de inwoners en aan de

aantrekkelijkheid van de provincie en daarmee ook aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven om zich
te vestigen en om te investeren;

- In de vorige Statenvergadering bleek dat voor de financiering / subsidiëring van het themajaar de
Stijl en Dutch Design in20l7 er in de begroting geen middelen beschikbaar waren;

- De middelen in de cultuurbegroting grotendeels reeds vastliggen in subsidies aan instellingen,
bepaalde activiteiten en festivals en andere projecten;

- Een fonds met middelen voor grote en aansprekende evenementen op het vlak van cultuur, sport of
andere terreinen die Utrecht op de kaart zetten, nu nog ontbreekt.

Spreken hun mening uit dat:
- Een fonds voor bijzondere, spraakmakende en grote evenementen het adequaat en snel handelen

van de provincie Utrecht bevordert als een verzoek voor bijdrage bij de provincie wordt neergelegd;
- Een bijdrage uit het fonds, in de vorm van cofinanciering, altijd alleen met goedkeuring van

Provinciale Staten kan plaatsvinden.
- Uitsluitend evenementen in aanmerking, waarbij het initiatief bij derden ligt, komen die tenminste

nationaal en het liefst internationaal tot de verbeelding zullen spreken, de provincie Utrecht op de
kaart zal zetl.en en ook immer toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Dragen het college van GS op om:
1. Bij de voorjaarsnoTa 2016 een voorstel aan Provinciale Staten te doen voor de opzet en invulling

van een PS-fonds voor grote en aansprekende evenementen;
2. Een suggestie te doen uit welke bronnen dit fonds gevoed kan worden þrogrammabegroting en

lof reserves) met een jaarlijks substantieel bedrag.
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