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Toelichting
In het coalitieakkoord, “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht” zijn de coalitiepartijen overeengekomen dat
de bijdrage aan de Stichting Vrede van Utrecht zal worden teruggebracht van
€ 2.100.000,00 per jaar in 2011 naar € 1.500.000,00 per jaar in 2012.
De PVV fractie heeft de begroting van deze Stichting opgevraagd en kwam tot een nogal verrassende
constatering. De bijdrage van de Provincie was/is in 2011 niet € 2.100.000,00 maar liefst
€ 2.735.000,00. Uit diverse andere subsidiepotten van de provincie is namelijk nog eens € 635.000,00
belastinggeld overgemaakt aan deze Stichting.
Naar aanleiding daarvan heeft de PVV fractie de navolgende vragen.
1. Waarom wordt aan de Stichting naast de “jaarlijkse” bijdrage van de provincie nog uit allerlei
andere subsidieverhikels belastinggeld ter beschikking gesteld aan de Stichting Vrede van Utrecht?
Antwoord:
De stichting ontvangt in 2011 2,1 miljoen voor de realisatie van de doelstellingen zoals deze zijn
vastgelegd in haar plan van aanpak. Deze werd in 2008 door Provinciale Staten vastgesteld.
Daarnaast draagt de stichting bij aan andere provinciale ambities bijvoorbeeld op het terrein van
cultuurparticipatie of het publieksbereik van bijzonder erfgoedlocaties waarvoor zij aparte
financiering kan aanvragen. Hier zijn aparte regelingen voor die hun eigen honoreringscriteria
kennen.

2. Bent u bereid de bijdrage van de Provincie in 2012 daadwerkelijk te beperken tot het
overeengekomen bedrag dat is vastgelegd in het coalitieakkoord, ad € 1.500.000,00? Zo nee,
waarom niet.
Antwoord:
De basissubsidie aan de stichting bedraagt voor 2012 1,5 miljoen. Deze wordt toegekend op basis
van het activiteitenplan 2012 welke de stichting, volgens de begrotingsafspraken, in het najaar van
2011 indient. Daarnaast ontvangt de stichting in 2012 middelen voor de voorbereiding van het
Bidbook waarmee Utrecht zich kandidaat stelt voor Europese Culturele Hoofdstad in 2018 en is de
stichting hoofdaannemer (in samenwerking met het Utrechts Landschap, Stichting Kunst in de
Openbare Ruimte en het Centrum voor Beeldende Kunst) voor de realisatie van het cultureel
gebruiksplan voor de Vliegbasis Soesterberg als onderdeel van de gehele herinrichting van de
vliegbasis. Deze activiteiten zien wij als flankerend beleid aan het programma Vrede van Utrecht en
passen binnen de grotere provinciale ambities voor de Heuvelrug. De middelen die hiervoor
beschikbaar worden gesteld in 2012 zijn reeds beschikt binnen de budgetbevoegdheid van de
portefeuillehouder.
3. In het geval u meer geld aan de Stichting Vrede van Utrecht ter beschikking wil stellen in 2012 dan
overeengekomen in het coalitieakkoord, bent u bereid dat dan vooraf aan PS ter goedkeuring voor te
leggen, daar dit een afwijking is op de gemaakte afspraken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
De middelen die beschikbaar worden gesteld komen uit Coalitiemiddelen 2007-2011 Vrede van
Utrecht en Agenda 2010 middelen. Deze middelen zijn reeds in 2008 door Provinciale Staten
beschikbaar gesteld en zijn in beschikkingen in 2010 en 2011 toegekend aan de stichting voor
bovengenoemde activiteiten. Deze toekenningen vallen binnen de budgetbevoegdheid van de
portefeuillehouder.
4. De andere provinciale contribuanten aan de Stichting Vrede van Utrecht zijn volgens de begroting:
Provincie Utrecht 2018, € 325.000,00
Provincie Utrecht Utrechtse Schatkamer, € 25.000,00
Provincie Utrecht Investeringsbudget, € 200.000,00
Provincie Utrecht Erfgoed, € 60.000,00
Terwijl onder het kopje “Provincie overig” nog eens € 25.000,00 wordt betaald
Bent u bereid om deze activiteiten te korten met hetzelfde bedrag dat zij doneren aan de Stichting
Vrede van Utrecht daar zij klaarblijkelijk zelf geen invulling kunnen geven aan de ter beschikking
gestelde gelden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Provincie Utrecht 2018, € 325.000
Dit is de bijdrage die de stichting in 2011 heeft ontvangen voor de voorbereiding van het Bidbook
waarmee Utrecht zich kandidaat stelt als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De
voorbereiding van het Bidbook is een andere opdracht dan de Viering van de Vrede van Utrecht in
2013 waarvoor de stichting in 2011 de basissubsidie van € 2,1 miljoen ontvangt. Het bedrag is
binnen de budgetbevoegdheid van de portefeuillehouder beschikt en zal niet worden gekort. De
totale bijdrage die de provincie levert aan de realisatie van het Bidbook is € 600.000. Met de
bijdrage van de gemeente Utrecht is het totale budget voor de bidbookfase € 1,2 miljoen.
Provincie Utrecht Utrechtse Schatkamer, € 25.000
Deze post was begroot door de stichting in het kader van de provinciale subsidieregeling voor de
Utrechtse Schatkamer. De stichting heeft uiteindelijk geen aanvraag ingediend. Er zijn geen
provinciale middelen toegekend.

Provincie Utrecht Investeringsbudget, € 200.000 en Provincie Utrecht Erfgoed, € 60.000
Deze beide bedragen waren door de stichting begroot voor de eerste fase van de plannen op de
vliegbasis Soesterberg. De middelen worden aangewend om door middel van de aanpassing en
herinrichting van het landingskruis, shelters, munitiebunkers en de plaatsing van permanente
kunstwerken op het terrein, het terrein geschikt te maken voor grotere evenementen, de
geschiedenis van de koude oorlog op het terrein zichtbaar te maken, ingepast in het unieke
landschap van de Vliegbasis. De totale investering die is gereserveerd en beschikt voor de realisatie
van de plannen bedraagt € 1.023.000. In 2011 is in totaal € 409.200 toegekend. In 2012 is dit
€ 367.300, in 2013 € 144.200 en € 102.300 na de definitieve vaststelling in 2014. Het bedrag is
binnen de budgetbevoegdheid van de portefeuillehouder beschikt en zal niet worden gekort.
Provincie overig, € 25.000
Deze post was door de stichting begroot voor een aanvraag voor het Community Arts Lab (CAL) in
het kader van het provinciale programma Cultuurparticipatie. De aanvraag is ingediend maar niet
gehonoreerd door de provincie.
5. Is PS geïnformeerd over het feit dat deze contribuanten de beschikbaar gestelde gelden niet zelf
zouden besteden en/of is PS daartoe om toestemming gevraagd? Zo nee, waarom niet.
Antwoord:
De bedragen die gehonoreerd zijn, zijn beschikt uit middelen die reeds in 2008 door Provinciale
Staten beschikbaar zijn gesteld. Toekenning van deze middelen valt binnen de budgetbevoegdheid
van de portefeuillehouder.
6. Hoe wordt de bijdrage van € 25.000,00 welke is vermeld onder “Provincie Utrecht overig” gedekt?
Antwoord:
Zoals bij de beantwoording van vraag vier al benoemd werd, is de aanvraag die de stichting voor
deze middelen heeft gedaan niet gehonoreerd.
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