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Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

In ons memo van 21 augustus jl. hebben wij u op de hoogte gebracht van het financiële tekort bij De 

Utrechtse Spelen (DUS) en het overleg van gedeputeerde Cultuur met betrokken partijen. Met deze 

brief informeren wij u over het herstelplan voor DUS. 

De geheimhouding op ons eerdere memo is hiermee opgeheven. 

In de bijlage treft u de brief aan die het college van BenW van Utrecht aan de gemeenteraad gestuurd 

heeft. 

 

Sinds de Cultuurnotaperiode 2009-2012 is DUS één van de acht grote regiogezelschappen in het land 

en fungeert DUS daarmee als het regiogezelschap van gemeente en provincie Utrecht. Ook voor de 

nieuwe Cultuurnotaperiode 2013-2016 heeft DUS een positief advies van de Raad voor Cultuur en van 

de ad hoc Commissie Cultuurnota van de gemeente Utrecht gekregen voor deze functie in de 

basisinfrastructuur.  Van het Rijk ontvangt DUS in de periode 2013-2016 een jaarlijkse financiële 

bijdrage van € 1.5 miljoen. De provincie beëindigt de subsidierelatie met DUS met ingang van 2013.  

 

De financiële situatie van regiogezelschap DUS is zorgwekkend. Een overbruggingslening en 

eenmalige bijdrage is vereist voor het voortbestaan van DUS. Gezien het belang van DUS als 

regiogezelschap en de culturele infrastructuur  voor Utrecht CH2018 is het redelijk DUS te 

ondersteunen in het herstelplan, samen met de gemeente Utrecht. 

 

Financiële consequenties 

Zoals wij in ons memo hadden aangegeven hebben wij besloten om een eenmalige bijdrage te 

verlenen van € 200.000 ten laste van de begroting Cultuur.  Daarnaast  hebben wij besloten om voor 

een jaar voor een bedrag van € 100.000 te participeren in de overbruggingslening van de gemeente 

Utrecht aan DUS.  

 

Toelichting 

De gemeente Utrecht stelt een kredietfaciliteit van € 800.000 beschikbaar. Met een kredietfaciliteit van 

€ 800.000, in termijnen af te bouwen tot 2016, kan DUS in redelijkheid in de nieuwe 

cultuurnotaperiode de exploitatie voortzetten. 

De gemeente stelt zich garant voor deze overbruggingslening onder voorwaarde dat de provincie 

participeert in de lening.  
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Daarnaast stellen de gemeente, de provincie en de Vrede van Utrecht respectievelijk de volgende 

bijdragen van € 250.000, € 200.000 en € 50.000 per direct beschikbaar  in het belang van de 

liquiditeitspositie. 

 

DUS is als regiogezelschap en de bewezen kwaliteit van groot belang voor het theaterklimaat en de 

culturele kwaliteit in Utrecht. Participatie van de provincie is in dit geval redelijk mede gezien de 

waarde die DUS heeft als opmaat voor Utrecht CH2018. Het ontbreken van een regiogezelschap van 

kwaliteit heeft ook in enige vorm repercussies voor het Bidbook en kandidaatstelling Europese 

Culturele Hoofdstad 2018.  

Behalve de gemeente en provincie is ook het ministerie voornemens een bijdrage te leveren door de 

bevoorschotting van DUS naar voren te halen. Daarnaast heeft  de KF Hein Stichting bij e-mail aan de 

gemeente laten weten de principebereidheid tot koop van De Paardenkathedraal. 

 

De meerjarige exploitatie van DUS is gebaseerd op een saneringsoperatie in de eigen organisatie en 

het productieaanbod. Wanneer op die basis in de jaren 2013 t/m 2016 jaarlijks een financieel surplus 

wordt gegenereerd kan de overbruggingslening aan de gemeente in termijnen terugbetaald worden. 

Onze participatie in de lening vervalt na het eerste jaar.  

 

In het saneringsplan van DUS zit een aantal breekbare schakels. Onder meer het tempo waarin de 

reorganisatie kan worden uitgevoerd, de frictiekosten, doorlopende verplichtingen in het kader van de 

ontslagprocedure en eventuele tegenvallende recettes. Ook worden de besluiten onder grote druk 

genomen gezien het risico van een surseanceproces. Wel heeft de gemeente een Feitenrapport op laten 

stellen door een accountant.  

Het risico als de organisatie alsnog failliet gaat is voor de provincie een mogelijke desinvestering van 

€ 200.000 en de participatie in de lening van € 100.000. 
 

Voor de ondersteuning gelden de volgende voorwaarden 

 DUS sluit een akkoord met hun crediteuren over het deels kwijtschelden van de schuldpositie. 

Dit moet minimaal € 400.000 opleveren. 

 DUS voert een sanering en reorganisatie door waarbij de vaste kern van de organisatie wordt 

verkleind en minder grote risico’s bij productie worden genomen, zodat in 2013 en 2016 een 

gezonde exploitatie kan worden gerealiseerd. 

 Het pand De Paardenkathedraal wordt aan de K.F. Hein Stichting verkocht voor minimaal € 

500.000. vanwege een hypotheek op het pand van bijna € 100.000 levert dit € 400.000 op. De 

Rabobank is bereid tot voortzetting van de huidige kredietfaciliteit aan DUS in verband met de 

liquiditeitspositie. 

 Volledige uitbetaling van het subsidievoorschot door Ministerie OCW in januari van het 

boekjaar – in tegenstelling tot de standaardbevoorschotting in meerdere tranches gedurende 

het jaar in verband met de liquiditeitspositie. 

 Versterking van het toezicht en financieel management van en door de Raad van Toezicht. 

  

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

 Kennis te nemen van de eenmalige bijdrage van € 200.000 aan De Utrechtse Spelen en de 

participatie in  de overbruggingslening van de gemeente Utrecht voor een jaar voor een bedrag 

van € 100.000; 

 Kennis te nemen van de brief van het college van BenW van de gemeente Utrecht aan de 

gemeenteraad. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 

 


