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INLEIDING 
 
De Cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur van U’ geeft uitvoering aan het coalitieakkoord 2012 - 2015. Daarin is  
cultureel erfgoed benoemd als provinciale kerntaak en is gekozen voor cultuur die toegevoegde waarde heeft 
voor Utrecht als ‘topregio’. Het coalitieakkoord zette in op cultureel ondernemerschap, historische 
buitenplaatsen, militair erfgoed, cultuureducatie en festivals met een internationale uitstraling. Tevens werd 
een bezuiniging op cultuur en erfgoed ingeboekt.  
 
Met de Cultuurnota 2012-2015 hebben we de bijdrage van cultuur en erfgoed aan ‘Utrecht topregio’  
uitgewerkt en daarmee sluiten we aan bij onze strategische agenda. De drie pijlers van het beleid zijn het 
verrijken van de kwaliteit van de leefomgeving, het verbinden van mensen dankzij de inspirerende kracht van 
cultuur en erfgoed, en het versterken van de cultuur- en erfgoedsector. Het stimuleren van ondernemerschap 
en maatschappelijk eigenaarschap loopt als een rode draad door de nota (zie bijlage: samenvatting 
cultuurnota). 
 
Het algemene beeld is dat de uitvoering van de cultuurnota voortvarend is gestart en een mooi tussenresultaat 
heeft opgeleverd. De thematische aanpak van het erfgoedbeleid (met accent op historische buitenplaatsen,  
militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologie) is succesvol en wordt door onze partners hoog  
gewaardeerd. De extra inzet op historische buitenplaatsen heeft geresulteerd in de succesvolle viering van het 
themajaar 2012, mooie restauratieprojecten en diverse projecten gericht op betere exploitatie, publieksbereik 
en ruimtelijke verankering van buitenplaatsen. De inzet op cultureel ondernemerschap en maatschappelijk 
draagvlak vertaalt zich in hogere eigen inkomsten van cultuurinstellingen en een succesvolle mobilisatie van 
vrijwilligers. De Utrechtse festivals floreren mede dankzij de provinciale bijdrage. Maar ondanks het mooie  
tussenresultaat zijn er toch ook enige zorgpunten die de komende jaren om aandacht vragen. 
 
Deze tussentijdse evaluatie van de cultuurnota heeft betrekking op de eerste twee jaren: medio 2012 – medio 
2014. Het eerste hoofdstuk bevat de voornaamste bevindingen van de evaluatie en benoemt aandachtspunten 
voor de resterende looptijd van de cultuurnota. In het tweede hoofdstuk wordt de stand van zaken van het  
beleid samengevat. Deze evaluatie volgt de opzet van de cultuurnota en begroting en geeft per 
doel/inspanning/gewenst effect aan welke resultaten zijn geboekt. Het derde hoofdstuk geeft een overzicht 
van de beschikbare budgetten per jaar, afgezet tegen het budget van de vorige cultuurnota enerzijds en het 
structurele budget anderzijds. De verantwoording van de besteding van de middelen maakt deel uit van de  
algemene begrotings- en verantwoordingscyclus en is hier dus niet opgenomen. 
 
De evaluatie is tot stand gekomen door het verzamelen van gegevens op basis van twee debatten met  
stakeholders uit het cultuur- en erfgoedveld, individuele gesprekken met belangrijke partners en eigen 
bevindingen vanuit het team Cultuur, Erfgoed en Recreatie. Een kanttekening daarbij is dat na twee jaar nog 
geen compleet beeld kan worden geschetst van de effecten van de bezuinigingen en het als gevolg daarvan 
wegvallen van organisaties en netwerken, omdat deze pas op langere termijn zichtbaar worden. 
 
De tussentijdse evaluatie leverde één voorstel tot beleidswijziging voor 2014 en 2015 op. Omdat voor deze ja-
ren via de Jaarrekening 2013 en de Voorjaarsnota 2014 € 1 miljoen per jaar extra is vrijgemaakt voor het Fonds 
Erfgoedparels, is het advies om de preferente categorie historische buitenplaatsen uit te breiden met urgente 
restauraties aan monumenten uit andere categorieën. Deze aanbeveling is als beslispunt opgenomen in het 
voorstel besteding Fonds Erfgoedparels 2014. 
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1 BEVINDINGEN 
 
De tussenevaluatie van de cultuurnota per doel/inspanning/gewenst effect leverde in combinatie met de 
gesprekken en debatten met stakeholders een aantal inzichten op van meer algemene strekking. Deze 
worden in dit eerste hoofdstuk toegelicht en vertaald naar aandachtspunten voor de resterende 
beleidsperiode.  
 
De meest opvallende bevindingen zijn: 
1. Cultuurhistorie en kunst&vormgeving leveren een belangrijke bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit; 
2. De cultuur- en erfgoedsector vraagt en waardeert de provincie om de duidelijke agenda en het 

ambassadeurschap; 
3. Door teruglopende inkomsten is er minder risicobereidheid: ondernemerschap ontwikkelt zich, maar 

langzaam; 
4. De nieuwe rol van de provincie krijgt vorm: verbinden en schakelen met kennis van zaken; 
5. Kerntaak cultureel erfgoed is stevig in positie (maar afhankelijk van incidentele financiering). 

 
 

1. Cultuurhistorie en kunst&vormgeving leveren een belangrijke bijdrage aan ruimtelijke 
kwaliteit 
 
Cultuurhistorie en kunst&vormgeving leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
provincie en vormen mede de aantrekkingskracht van ‘Utrecht topregio’. Utrecht is rijk aan bijzonder erfgoed 
en het zichtbaar en beleefbaar maken daarvan – onder andere met inzet van kunst&vormgeving – is een 
prioriteit in de provinciale strategische agenda. Juist in het ruimtelijk domein kunnen cultuur en erfgoed een 
belangrijke bijdrage leveren en vinden ze hun natuurlijke inbedding in het integrale provinciaal beleid. 
 
De cultuurhistorische waarden van militair erfgoed, historische buitenplaatszones, agrarisch cultuurlandschap 
en archeologie zijn goed geborgd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening  2013 (PRV) en zullen langs die 
weg de komende jaren ook hun plaats krijgen in gemeentelijke ruimtelijke plannen. Voor de Grebbelinie is 
zelfs al een provinciaal inpassingsplan gemaakt, op verzoek van de gemeenten. Ook het Rijk ziet het borgen 
van cultuurhistorie bij uitstek als taak van de provincie, want het draagt ons op om erfgoed van nationaal 
belang te begrenzen en te beschrijven in onze ruimtelijke verordeningen (Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening). In Utrecht gaat het om de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Limes en de Stelling van Amsterdam. 
Met de PRV 2013 is aan deze verplichting voldaan.  
 
De provinciale rol in het ruimtelijke domein was ook één van de redenen achter de decentralisatie van 
restauratiesubsidies voor rijksmonumenten in 2012. Utrecht heeft deze middelen toegevoegd aan het Fonds 
Erfgoedparels. Bij de verdeling van de subsidies wordt rekening gehouden met de aansluiting bij bredere 
gebiedsprogramma’s en de ligging in een gebied van provinciaal belang volgens onze Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS). In 2012 en 2013 is hieraan invulling gegeven door te investeren in het ‘groen’ rond 
buitenplaatsen. Ook de programma’s Nieuwe Hollandse Waterlinie en Grebbelinie passen uitstekend in dit 
gedachtengoed. Kansen volop dus om monumentenzorg te koppelen aan provinciale gebiedsprogramma’s.  
 
De inbreng van cultuurhistorische waarden in gebiedsvisies en –ontwikkelingen is al langer staand beleid. 
Daarin wordt nauw samengewerkt met landschapsbeleid en het ruimtelijk domein. Door financiële bijdragen 
aan ‘cultuurhistorische effectrapportages’ en inbreng van kennis wordt met relatief geringe middelen veel 
bereikt. De inzet op het agrarisch cultuurlandschap heeft onder andere geresulteerd in de opzet van een 
ervenconsulentschap bij LEU.  
 
Nieuw was de betrokkenheid van cultuurhistorie en kunst&vormgeving bij de voormalige vliegbasis 
Soesterberg. Bij de planontwikkeling voor Soesterberg blijkt hoe goed ook de inbreng van kunst&vormgeving 
werkt bij gebiedsontwikkeling. Naast concrete projecten, zoals het festival ‘de Basis’, rondleidingen, 
vergaderruimte ‘SO610’ en routes langs de kunstcollectie, wordt met een visie recht gedaan aan alle 
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componenten van de vliegbasis, zoals de historie, de natuur, maar ook de bewoners en toekomstige 
gebruikers. De mogelijkheid om met kunst&vormgeving bijzondere erfgoedlocaties te verrijken biedt ook 
elders mooie kansen. Zo zullen in het herdenkingsjaar 2015 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op 
verschillende forten kunstprojecten het cultureel erfgoed markeren. 
 
 

2. De cultuur- en erfgoedsector vraagt en waardeert de provincie om de duidelijke 
agenda en het ambassadeurschap 
 
Door het Jaar van de Buitenplaats 2012, de Vrede van Utrecht 2013 en de ambitie Culturele Hoofdstad 2018 
is het culturele veld toe gaan werken naar een gezamenlijk doel. Dit heeft geleid tot vruchtbare 
samenwerkingen en concrete projecten, zoals Cross Culture, VJ op de Dom, Festival de Basis en 
erfgoedgames uRule. Nu de themajaren voorbij zijn en Utrecht is afgevallen als kandidaat voor Culturele 
Hoofdstad 2018 is vanuit het veld nog steeds behoefte aan een gedeelde stip op de horizon.  
Een gezamenlijke agenda werkt als vliegwiel voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen.  
De continuïteit van programmeren wordt als prettig en gewenst ervaren, maar ook het commitment van 
overheden is daarbij van grote waarde. Niet alleen als financier, maar ook als regisseur en ambassadeur van 
het culturele veld hebben we bijgedragen aan het positieve beeld van stad en regio.  
 
Een van de nieuwe manieren waarop we invulling geven aan deze rol is het sluiten van cultuurpacten met 
gemeenten. Deze cultuurpacten, waarmee we samenwerken aan gedeelde cultuurambities, worden door de 
culturele sector gewaardeerd omdat we hiermee duidelijkheid scheppen. In maart 2014 zijn we gestart met 
het sluiten van de cultuurpacten. De ambitie is om met alle gemeenten een pact aan te gaan. De reeds 
gesloten pacten met Amersfoort en Utrecht hebben geresulteerd in samenwerking op terrein van de 
festivals, de Utrechtse Cultuurlening en monumentenzorg. 
 
Voor cultureel erfgoed is de thematische inzet op historische buitenplaatsen, militair erfgoed, agrarisch 
cultuurlandschap en archeologie geïntroduceerd met de Cultuurnota 2012-2015. Deze thema’s zijn gebaseerd 
op het ruimtelijk domein, maar zijn ook bepalend voor de inzet op publieksbereik. Die aanpak wordt door het 
veld gewaardeerd om het agenda-bepalend karakter en is bijvoorbeeld door Landschap Erfgoed Utrecht 
doorgevoerd in het eigen beleidsplan. De thema’s hebben, doordat ze in 2013 ook zijn vastgelegd in PRS en 
PRV, een langere looptijd gekregen dan de cultuurnota. Dat neemt niet weg dat gevarieerd kan worden in de 
beleidsmatige inzet per thema. In de periode 2012-2015 lag de nadruk op de historische buitenplaatsen, 
waarvoor een afzonderlijke uitvoeringsagenda is opgesteld. Wat betreft de inzet op gebiedsontwikkeling lag 
de nadruk op militair erfgoed, vooral de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en Soesterberg.  
De inzet op het thema agrarisch cultuurlandschap is relatief laag geweest en verdient meer aandacht. 
 
Voor cultureel erfgoed zijn ook twee nieuwe stippen op de horizon gezet: de nominatie van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes als UNESCO-werelderfgoed in 2018 respectievelijk 2019. Ook hier 
blijkt hoe goed een gezamenlijke agenda werkt en hoe de provincie daarin het voortouw kan nemen. Als 
beoogd ‘siteholder’ brengen we partijen bij elkaar om de gebieden planologisch goed te borgen, maken we 
afspraken met eigenaren over goed beheer en organiseren we het publieksbereik samen met ondernemers 
en musea. 
 
Cultuur- en erfgoedpartners betrekken de provincie graag bij hun projecten omdat zij het regionale draagvlak 
belangrijk vinden en het ambassadeurschap van de provincie waarderen. Dit werkt ook in ons voordeel: bij 
projecten waaraan we een relatief bescheiden bijdrage leveren, praten we als partner mee over de 
ontwikkeling van Utrecht topregio en zijn we als zodanig zichtbaar. Een mooi voorbeeld is onze bijdrage aan 
DomUnder, de nieuwe archeologische schatkamer onder het Domplein in Utrecht. Ook met relatief kleine 
bijdragen als het meenemen van dansgezelschap DOX met de provinciale delegatie naar Guangdong en het 
boeken van bands van utrechtvoorcultuur.nl voor provinciale bijeenkomsten geven we invulling aan onze 
ambassadeursrol. Met Invest Utrecht wordt onderzocht hoe cultuur duurzaam kan worden ingezet bij 
handelsmissies.  
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3. Door teruglopende inkomsten is er minder risicobereidheid: ondernemerschap 
ontwikkelt zich, maar langzaam 
 
Met het programma Cultuur Onderneemt zetten we in op het stimuleren van cultureel ondernemerschap, 
onder andere door alternatieve financieringsvormen te ontwikkelen en samenwerking in het culturele veld te 
bevorderen. Maar door de snelle bezuinigingen van overheden en fondsen en de teruglopende 
sponsorinkomsten kozen organisaties eerder voor veilig programmeren en kostenreductie (in deze sector 
meestal personeelsreductie) dan voor meer ondernemerschap en samenwerking. De eerste prioriteit na de 
aangekondigde bezuinigingen was de begroting op orde krijgen. Innovatie en ondernemerschap kwamen op 
de tweede plaats te staan. De verwachtingen die wij in de cultuurnota hebben geformuleerd, waren te hoog 
gespannen. Het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap heeft tijd nodig. 
 
De algemene bezuiniging van 15% op provinciale exploitatiesubsidies aan cultuur- en erfgoedinstellingen is 
budgettair wel goed opgevangen. Organisaties hebben scherpe keuzes gemaakt in taken en bijbehorend 
personeel. Die keuzes hebben geleid tot een meer flexibele organisatie en minder overheidsafhankelijkheid. 
Maar voor sommigen was de bezuiniging te omvangrijk en te snel doorgevoerd. Het Centrum voor Beeldende 
Kunst Utrecht heeft zijn activiteiten gestaakt en Centrum voor Amateurkunst Zimihc en Kunstuitleen Utrecht 
hebben hun taken voor de provincie afgestoten.  
 
Het nieuwe business model in de culturele sector leunt steeds meer op de inzet van vrijwilligers. Voor 
erfgoed en landschap zijn de aantallen vrijwilligers de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid. Om vorm te 
geven aan maatschappelijk eigenaarschap zijn steeds meer mensen dus wel degelijk bereid hun handen uit de 
mouwen te steken. En waar het genereren van meer eigen inkomsten een lastig proces is, boeken 
instellingen succes met het aan zich binden van vrijwilligers. Vooral in de kunstensector heeft dit een wrange 
bijsmaak omdat het stopzetten van subsidies aan producerende instellingen heeft geleid tot verborgen 
werkloosheid: de passie voor het vak is zo groot dat men doorgaat voor minder of geen salaris. 
 
Samenwerking in bedrijfsvoering kan culturele instellingen in tijden van teruglopende inkomsten een steviger 
financiële en professionele basis geven. De in de cultuurnota aangekondigde verkenning naar trustvorming 
van Utrechtse kasteelmusea heeft als voorlopig resultaat de oprichting een gezamenlijke stichting voor 
marketing. Een mooie ontwikkeling, maar een gezamenlijke trust lijkt een stap te ver omdat ze hechten aan 
de eigen identiteit. De Utrechtse kasteelmusea zijn gezien hun aard en schaal goede cultureel ondernemers 
en zien hun eigen inkomsten en vrijwilligersaantal stijgen. Maar om hun bijdrage aan Utrecht topregio ten 
volle te kunnen leveren, blijft een versteviging van hun financiële basis noodzakelijk. Volledige 
onafhankelijkheid van overheidsfinanciering is voor deze instellingen met een groot maatschappelijk en 
historisch belang geen realistisch perspectief.  
 
De gewenste samenwerking tussen de festivals heeft vorm gekregen in het Utrechts Festival Overleg. Streven 
is om de festivals in gezamenlijkheid beter te profileren en te laten bijdragen aan de internationale uitstraling 
van Utrecht. Uit dit overleg is een plan ontstaan op het gebied van marketing, personeel en gezamenlijke 
inkoop. De eerste stap in een gezamenlijk profiel is hiermee gezet, maar de concrete uitingen hiervan blijven 
nog uit. 
 
Ons streven binnen het programma Cultuur Onderneemt is om te komen tot een betere financieringsmix, 
met een betere balans tussen financiering door overheden, fondsen, bedrijven en particulieren. Alternatieve 
financieringsvormen hebben wij gefaciliteerd door instrumenten als de crowdfundingsite Utrechtvoorcultuur, 
de Utrechtse Cultuurlening (revolverend fonds), en voorlichtingsbijeenkomsten over de Geefwet en de 
mogelijkheden van gezamenlijke inkoop. De crowdfunding blijkt in de provincie, maar ook landelijk, een 
succes, maar tot nu toe voor een specifieke doelgroep van podiumkunsten. Voor erfgoed, het onderwijs en 
bibliotheken is het nog zoeken naar de mogelijkheden. In de culturele sector is een begin gemaakt met het 
maken van afspraken met bedrijven, maar ook de private sector richt zich op de eigen organisatie en is 
minder bereid tot sponsoring.  
 
Kortom: met het programma Cultuur Onderneemt ondersteunen wij een transformatie naar een meer 
zelfstandige culturele sector en naar meer burgerparticipatie en maatschappelijk eigenaarschap. Maar dat 
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gaat niet van de één op de andere dag en zal ook niet tot resultaat hebben dat culturele instellingen 
financieel geheel op eigen benen kunnen staan. Men voelt de noodzaak en urgentie en wil daar ook naar 
handelen, maar het kost tijd. 
 
 

4. De nieuwe rol van de provincie krijgt vorm: verbinden en schakelen met kennis van 
zaken 
 
Met de Cultuurnota 2012-2015 geven we vorm aan onze nieuwe rol in de culturele sector. Van vooral een 
subsidieloket ontwikkelen we ons steeds meer tot partner van het culturele veld. We faciliteren en 
begeleiden ontwikkelingen die aansluiten bij provinciale beleidsdoelen. Daarbij verwachten we een andere 
rol van het culturele veld en stimuleren we maatschappelijk eigenaarschap. Dit vraagt ook een andere rol van 
de ambtelijke organisatie: verbinden en schakelen met kennis van zaken. Soms is die kennis aanwezig binnen 
het ambtelijk apparaat, soms wordt deze ingehuurd. Zo kan het toekennen van minder subsidies toch meer 
mankracht vergen. Bijvoorbeeld bij het verlenen van restauratiesubsidies is met goed resultaat het 
percentage eigen bijdragen verhoogd (tot gemiddeld 67% in 2013) door de eigenaren veel intensiever te 
begeleiden bij het vinden van alternatieve financieringsvormen. 
 
De Utrechtse Erfgoedmonitor (gereed september 2014) is een nieuw kennisinstrument waarmee we niet 
alleen onze eigen beleidsopgave beter in beeld hebben, maar ook eigenaren, gemeenten en andere partners 
een goede basis geven voor verder handelen. Doordat in de monumentenzorg de focus verschuift van het 
object naar de eigenaar en zijn verdienmodel, komt een veel breder beleidsinstrumentarium in beeld dat ook 
veel meer verbindende kracht van de uitvoerders vraagt. Zo maken wij met een aantal 
buitenplaatseigenaren, gemeenten en externe deskundigen een handleiding om met inzet van het ruimtelijk 
instrumentarium meer mogelijkheden voor eigen inkomsten te creëren (gereed november 2014). 
 
Met het programma Utrecht Verhaalt geven wij vanaf medio 2014 op een nieuwe wijze vorm aan het beleid 
gericht op publieksbereik van cultureel erfgoed. We verbinden vraag en aanbod aan elkaar en zetten daarbij 
meer dan voorheen in op het stimuleren van de vraag, waarbij we een actieve rol spelen als opdrachtgever.  
 
Een speerpunt van provinciaal beleid is het versterken van de cultuur- en erfgoedinstellingen door inzet van 
een zogenaamde ondersteunende infrastructuur. Deze heeft als belangrijkste doel het vergroten van de 
kennis van erfgoedbeheerders, scholen, bibliotheken en gemeenten. Het gaat om Kunst Centraal, Landschap 
Erfgoed Utrecht, het Bibliotheek Service Centrum, de Monumentwacht Utrecht en het Steunpunt Archeologie 
en Monumenten Utrecht. In een steeds complexer wordende omgeving is dit geen eindige taak. Uit een 
intensief onderzoekstraject van het Steunpunt blijkt bijvoorbeeld dat de Utrechtse gemeenten nog 
onvoldoende zijn toegerust om de taken die de gemoderniseerde monumentenzorg meebrengt naar behoren 
uit te voeren. Juist voor de provincie als middenbestuur ligt hier een passende taak. De provincie is in staat de 
noden in kaart te brengen en de kennis te organiseren.  
 
Een ander instrument voor het versterken van de cultuur- en erfgoedsector is het Business Model Canvas 
traject dat wij aanbieden in het kader van Cultuur Onderneemt. Onder begeleiding lichten culturele 
instellingen de eigen organisatie door. Ze gaan aan de slag met de volgende vraagstukken: wat is mijn 
toegevoegde waarde, bied ik de juiste producten aan, richt ik mij op de goede doelgroep? Ook worden ze 
financieel doorgelicht. 
 
Ook verbinden en schakelen met kennis van zaken vraagt om een uitvoeringsbudget. Maar de besteding 
daarvan is niet van tevoren is vastgelegd als in een uitvoeringsprogramma of open subsidieregeling. De 
nieuwe rol van de provincie vraagt om gerichte subsidies en opdrachten, die tot stand komen in nauw overleg 
tussen ambtelijk apparaat en partners. Zo kon de afgelopen twee jaar met minder budget dan de voorgaande 
cultuurnota toch veel worden bereikt. Maar proces- en aanjaaggeld blijven noodzakelijk om provinciale 
beleidsdoelen met partners te realiseren. Daar waar we in de cultuurnota gekozen hebben om beleid niet te 
continueren (podiumkunsten, beeldende kunst, jonge makers, de bibliotheekregeling, het programma 
Cultuurparticipatie), zijn we ook onze positie in het netwerk grotendeels verloren.  
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5. Kerntaak cultureel erfgoed stevig in positie (maar afhankelijk van incidentele 
financiering) 
 
Cultureel erfgoed is als kerntaak stevig verankerd in het provinciaal beleid. Met de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie en - Verordening is het ruimtelijk erfgoedbeleid vastgelegd en vormt het een vast 
bespreekpunt in de ruimtelijke agenda met gemeenten. Het Rijk draagt steeds meer erfgoedtaken over aan 
de provincies, zoals de hiervoor al genoemde decentralisatie van restauratiemiddelen en de verplichting 
erfgoed van nationaal belang te borgen. Sinds de wijziging van de Archiefwet in 2012 hebben de provincies 
ook de taak te zorgen voor het provinciaal archief. Verder zijn we als provincies met ingang van 2014 geheel 
verantwoordelijk voor het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie 2005-2020. En in 2013 is het 
interbestuurlijk toezicht op de Monumentenwet overgedragen van de landelijke Erfgoedinspectie naar de 
provincies.  
 
Niettemin is met ingang van deze cultuurnotaperiode fors bezuinigd op cultuur en erfgoed (zie voor een 
vergelijking met de vorige beleidsperiode hoofdstuk 3 Financiën). Als we de vertekening door enerzijds de 
decentralisatie van het rijksbudget voor monumentenzorg en de toegevoegde middelen voor het provinciaal 
archief (jaarlijks totaal € 2.189.000) en anderzijds de centralisatie van RTV Utrecht (€ 9.243.000) corrigeren, 
dan is de bezuiniging van 2014 ten opzichte van 2011 in totaal 56 % (van € 23.500.000 naar € 10.300.000).   
 
Het structureel op de begroting beschikbare cultuur- en erfgoedbudget ligt grotendeels vast in 
exploitatiesubsidies aan instellingen die provinciaal beleid uitvoeren en in uitvoering van wettelijke taken en 
convenantsafspraken. Het vrij in te zetten structurele budget is daarom laag: voor erfgoed € 0,6 miljoen en 
voor cultuur nihil, op een totaal van € 9,9 miljoen. In de huidige cultuurnotaperiode is het beschikbare budget 
door reserves leeg te halen, door incidenteel budget uit algemene middelen en budgetten uit 2011 door te 
schuiven nog op een werkbaar niveau gehouden. Maar vanaf 2016 is er niet meer voldoende budget om te 
voldoen aan convenantafspraken met bestuurlijke partners en kan het huidige cultuurbeleid niet worden 
gecontinueerd. Daarvoor is een structureel budget nodig van € 11,7 miljoen, ten behoeve van de matching 
van rijksmiddelen voor monumentenzorg en educatie en de continuering van de Limessamenwerking, het 
festivalbeleid en de inzet (op lager niveau) voor Utrecht Verhaalt en Cultuur Onderneemt. Daarbij gaat het 
dus nadrukkelijk nog niet om nieuw beleid. Overigens is het benodigde budget voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie niet meegenomen in bovenstaand overzicht omdat dit geen onderdeel uitmaakt van de 
cultuurnota en -begroting. Ook daar is sprake van een structurele taak (mede in het kader van de UNESCO-
werelderfgoed-ambitie) die incidenteel wordt gefinancierd en waarvoor na 2015 geen budget meer 
beschikbaar is. 
 
 

Aandachtspunten voor de resterende beleidsperiode 
 
 
1. Cultuurhistorie en kunst&vormgeving leveren een belangrije bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit:  

 Alert zijn op kansen bij nieuwe provinciale ruimtelijke visies en ontwikkelingen; 

 Monumentenzorg waar mogelijk gebiedsgericht inzetten;  

 Beleving van cultureel erfgoed verhogen door kunst&vormgeving; 

 Gebiedsvisie voormalige vliegbasis Soesterberg afmaken en uitvoering met partners in gang zetten.  
 

2. De cultuur- en erfgoedsector vraagt en waardeert de provincie om de duidelijke agenda en het 
ambassadeurschap:: 

 Cultuurpacten sluiten met de Utrechtse gemeenten;  

 Agenda maken voor het thema agrarisch cultuurlandschap; 

 Voorbereiden UNESCO-werelderfgoednominatie voor de Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 

 Uitdragen van het belang van cultuur en erfgoed voor de uitstraling van ‘Utrecht topregio’ 
 

3. Door teruglopende inkomsten is er minder risicobereidheid: ondernemerschap ontwikkelt zich, maar 
langzaam: 

 Instellingen meer tijd geven voor het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap; 
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 Samenwerking van cultuur- en erfgoedinstellingen stimuleren maar niet afdwingen; 

 Ervaringen met nieuwe financieringsconstructies als de Utrechtse Cultuurlening delen met partners; 

 Crowdfunding ook inzetten voor erfgoed, onderwijs en bibliotheken. 
 

4. De nieuwe rol van de provincie krijgt vorm: verbinden en schakelen met kennis van zaken:  

 Partners mogen het voortouw nemen, de provincie brengt kennis in en maakt mogelijk; 

 Nieuwe beleidsinstrumenten ontwikkelen die bijdragen aan provinciale beleidsdoelen; 

 Instellingen bijstaan in het zoeken naar betere business modellen voor cultuur en erfgoed; 

 Met maatwerk in subsidie- en opdrachtrelaties het rendement vergroten. 
 

5. Kerntaak cultureel erfgoed is stevig in positie (maar afhankelijk van incidentele financiering): 

 Aanjagen van processen en incidentele projecten blijft noodzakelijk; 

 Convenanten met bestuurlijke partners op het gebied van monumentenzorg, cultuureducatie en de 
Romeinse Limes nakomen; 

 Programma’s Utrecht Verhaalt en Cultuur Onderneemt  voortzetten; 

 Kerntaak cultureel erfgoed borgen. 
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2 STAND VAN ZAKEN BELEID 
 

Ambitie I: Cultuur verrijkt 
  

Onderwerp: Ruimtelijk erfgoedbeleid 
  

Doel: De samenhangende, cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke 
structuren van historische buitenplaatszones, militair erfgoed, 
agrarisch cultuurlandschap en archeologische vindplaatsen blijven 
behouden en zijn een inspiratiebron voor ontwikkeling. 

  

Inspanning: De provincie legt vast in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de 
bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) welke gebieden met bijzondere 
cultuurhistorische waarde van provinciaal belang zijn. 

Effect/resultaat: Gemeenten hebben de aanwezige cultuurhistorische waarden van historische 
buitenplaatszones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologisch zones in 
bestemmingsplannen opgenomen. 

Effect/resultaat: Gemeenten stellen op basis van de daar aanwezige cultuurhistorische samenhang voorwaarden 
aan planontwikkeling in historische buitenplaatszones, in gebieden met militair erfgoed, in 
agrarisch cultuurlandschap en op (mogelijke) archeologische vindplaatsen. 

  
Resultaten medio 
2014: 

In de PRS en de PRV is benoemd welke cultuurhistorisch waardevolle landschappen 
van provinciaal belang zijn. Het gaat om negen historische buitenplaatszones, drie 
archeologisch waardevolle gebieden, vijf militaire gebieden en vijf agrarische 
cultuurlandschappen. Gemeenten moeten dit verwerken in hun nieuwe ruimtelijke 
plannen. Omdat bestemmingsplannen maximaal tien jaar geldig zijn, is het nog te 
vroeg om te meten of gemeenten dit daadwerkelijk hebben gedaan. Dit is dus een 
lopend proces. De provincie is in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke 
planontwikkeling en geeft advies over de verwerking van de provinciale belangen in 
die plannen.  

  

Inspanning: De provincie herijkt de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht (CHAT) en presenteert 
deze als digitale kaart met bijbehorende informatie op een wijze die aansluit bij de nieuwe PRS. 

Effect/resultaat: Gemeenten hebben de aanwezige cultuurhistorische waarden van historische 
buitenplaatszones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologisch zones in 
bestemmingsplannen opgenomen. 

  
Resultaten medio 
2014: 

De CHAT is aangepast aan de nieuwe PRS/PRV. Er is een nieuwe informatielaag aan 
toegevoegd bij de vier ruimtelijke erfgoedthema's. Met betrekking tot boerderijlinten, 
molens, Oude Hollandse Waterlinie, voormalige vliegbasis Soesterberg en 
buitenplaatsbiotopen is nieuwe inhoudelijke informatie toegevoegd. In het voorjaar 
van 2015 wordt een symposium over de CHAT georganiseerd, waarbij de recente 
aanvullingen worden uitgelegd en het mogelijke gebruik wordt toegelicht. 

  

Inspanning: De provincie stelt een aanvullend ruimtelijk beleids- en toetsingskader op voor de 
archeologische gebieden van provinciaal belang. 

Effect/resultaat: Gemeenten hebben de aanwezige cultuurhistorische waarden van historische 
buitenplaatszones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologisch zones in 
bestemmingsplannen opgenomen. 

  
Resultaten medio 
2014: 

Voor de Romeinse Limes is in de PRV een begrenzing opgenomen, maar wordt het 
beschermingsregime (m.n. de ondergrenzen voor grondbewerking) in nauw overleg 
met de betreffende gemeentes bepaald. In het najaar van 2014 zal de voor dit doel 
ingestelde werkgroep advies uitbrengen. Voor de Utrechtse Heuvelrug en Dorestad is 
nog geen specifiek ruimtelijk beleidskader opgesteld. 
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Inspanning: De provincie stimuleert gemeenten om in hun ruimtelijk beleid de waarde te borgen van 
historische buitenplaats-zones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologische 
vindplaatsen en monitort grootschalige gemeentelijke plannen vanuit die optiek. 

Effect/resultaat: Gemeenten hebben de aanwezige cultuurhistorische waarden van historische 
buitenplaatszones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologisch zones in 
bestemmingsplannen opgenomen. 

Effect/resultaat: Gemeenten stellen op basis van de daar aanwezige cultuurhistorische samenhang voorwaarden 
aan planontwikkeling in historische buitenplaatszones, in gebieden met militair erfgoed, in 
agrarisch cultuurlandschap en op (mogelijke) archeologische vindplaatsen. 

  
Resultaten medio 
2014: 

Voor alle buitenplaatszones uit de PRS zijn op initiatief van de provincie samen met 
gemeenten, eigenaren en andere professionals zogenaamde buitenplaatsbiotopen 
ontwikkeld, waarin die cultuurhistorische kenmerken worden benoemd die de 
samenhang bepalen van de betreffende zones. Utrechtse Heuvelrug heeft een 
buitenplaatsennota vastgesteld die is afgestemd op het provinciaal beleid. Stichtse 
Vecht heeft een dergelijke nota in voorbereiding. Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en 
het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) organiseren 
bijeenkomsten met gemeenten om implementatie van de buitenplaatsbiotopen in 
ruimtelijke plannen te realiseren. Daarnaast hebben Utrecht, Gelderland en Overijssel  
een extern adviesbureau een maatschappelijke kosten-batenanalyse laten maken 
voor investeringen in buitenplaatsen. Daaruit bleek dat investeringen in 
buitenplaatsen zich maatschappelijk terugverdienen. 
 
Om het herkenbare karakter van het agrarisch cultuurlandschap te versterken is door 
de provincie en LEU in 2013 het ervenconsulentschap opgericht. De ervenconsulent 
adviseert eigenaren bij plannen voor bijvoorbeeld schaalvergroting, het inpassen van 
nevenactiviteiten of het slopen van verouderde bedrijfsgebouwen in ruil voor een 
woning, hij  benadert de relatie tussen het boerenerf en het landschap vanuit 
meerdere standpunten: de beleving van het landschap, maar net zo goed de 
cultuurhistorie, biodiversiteit en welstand.  Het ervenconsulentschap is een van de 
veertien projecten uit het Ruimtelijke Actie Programma (RAP). 
 
De provincie stimuleert gemeenten om in hun ruimtelijk beleid rekening te houden 
met archeologie. Het STAMU voert op regelmatige basis gesprekken met gemeenten 
om archeologiebeleid te stimuleren en vragen en problemen op te lossen. Daarnaast 
adviseert de provincie gemeenten die hun voorontwerp bestemmingsplannen 
opsturen over de toepassing van archeologie binnen de gebieden die van provinciaal 
belang zijn voor het archeologisch erfgoed. Dit heeft in de periode 2012 - medio 2014 
geresulteerd in negen adviezen tot aanpassing van voorontwerp-
bestemmingsplannen met betrekking tot archeologie. In totaal zijn in deze periode 
met betrekking tot ruimtelijk erfgoedbeleid 37 adviezen gegeven tot aanpassing van 
voorontwerp-bestemmingsplannen. 

  

Inspanning: De provincie stimuleert via de PRS onderzoek naar verruiming van mogelijkheden om binnen de 
kaders van het ruimtelijk beleid kostendragers te creëren voor erfgoedbeheer in historische 
buitenplaatszones. 

Effect/resultaat: Eigenaren van historische buitenplaatsen zijn beter in staat om zelf de lasten van beheer en 
onderhoud te dragen doordat zij meer mogelijkheden hebben om hun bezit commercieel te 
exploiteren. 

  
Resultaten medio 
2014: 

De Leidraad Behoud door Ontwikkeling Historische Buitenplaatsen is medio 2014 
gereed gekomen. Deze is gebaseerd op drie business cases op drie verschillende 
buitenplaatsen, expert meetings, input van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen en 
het provinciale integrale buitenplaatsteam. De leidraad geeft een stappenplan voor 
gemeenten en eigenaren om mogelijke planontwikkeling te beoordelen.  Deze 
leidraad is een van de 14 projecten uit het Ruimtelijke Actie Programma (RAP). Het is 
nog te vroeg om het effect van de leidraad te kunnen meten. 
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Inspanning: De provincie start samen met andere overheden het voorbereidingsproces voor de nominatie  
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes als UNESCO Werelderfgoed. 

Effect/resultaat: Het proces voor de nominatie van de Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO 
Werelderfgoed is vastgesteld. 

  
Resultaten medio 
2014: 

Met  de “Aanloop naar het nominatiedossier: Stelling van Amsterdam en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie samen sterker!” hebben de provincies Noord-Holland, 
Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht de door het Rijk gevraagde informatie geleverd 
over de NHW ten behoeve van de volgordebepaling van indiening van 
nominatiedossiers werelderfgoed bij UNESCO in de periode 2016-2025.  Het voorstel 
is om in 2016 het nominatiedossier voor de NHW in te dienen bij het Rijk, teneinde in 
2018 uitsluitsel te krijgen van UNESCO.  
Ook voor de Limes hebben de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht de voor 
de volgordebepaling noodzakelijke informatie geleverd. Daar is het voorstel om in 
2017 het dossier in te dienen bij het Rijk en in 2019 uitsluitsel te krijgen. In beide 
gevallen willen de genoemde provincies gezamenlijk optreden als siteholder. In maart 
2015 zal het Rijk uitsluitsel geven over de volgordebepaling. 

  

Inspanning: De provincie neemt deel in de landelijke Limessamenwerking, samen met andere provincies en 
het rijk, en voert in dat kader het gezamenlijke Limesbeleid uit. 

Effect/resultaat: Het proces voor de nominatie van de Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO 
Werelderfgoed is vastgesteld. 

  
Resultaten medio 
2014: 

De landelijke Limessamenwerking richt zich op het in gezamenlijkheid ontwikkelen 
van ruimtelijk beleid en publieksbereik en op het binnenhalen van de status van 
UNESCO Werelderfgoed. Ten behoeve van het publieksbereik is de Stichting Romeinse 
Limes Nederland opgericht, die zich onder andere richt op zes knooppunten langs de 
Limes. In de provincie Utrecht betreft het  Woerden en Utrecht. In januari 2014 
hebben 25 Limesgemeenten, de drie provincies (Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland) 
en het Rijk de Intentieverklaring Werelderfgoednominatie Romeinse Limes getekend, 
waarbij gezamenlijk de ambitie is uitgesproken om de Limes te nomineren als UNESCO 
Werelderfgoed en er afspraken zijn gemaakt over het nominatieproces.  

  

Inspanning: De provincie stelt op verzoek van de gemeenten in het gebied een provinciaal inpassingsplan op 
voor de Grebbelinie. 

Effect/resultaat: Gemeenten stellen op basis van de daar aanwezige cultuurhistorische samenhang voorwaarden 
aan planontwikkeling in historische buitenplaatszones, in gebieden met militair erfgoed, in 
agrarisch cultuurlandschap en op (mogelijke) archeologische vindplaatsen. 

  
Resultaten medio 
2014: 

Het provinciaal inpassingsplan voor de Grebbelinie is in nauw overleg met de 
betreffende gemeentes opgesteld en is in concept gereed. Het zal naar verwachting in 
december 2014 ter vaststelling worden voorgelegd aan PS. 

  

Inspanning: De provincie maakt strategische verkenningen mogelijk naar cultuurhistorische waarden ten 
behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Effect/resultaat: Gemeenten hebben de aanwezige cultuurhistorische waarden van historische 
buitenplaatszones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologisch zones in 
bestemmingsplannen opgenomen. 

  
Resultaten medio 
2014: 

De provincie leverde een bijdrage aan strategische ruimtelijke verkenningen met 
betrekking tot de Oude Hollandse Waterlinie, de Linie van Linschoten, de voormalige 
vliegbasis Soesterberg, de buitenplaatsen Hyde park en Zuylestein en de 
boerderijlinten.  

  
 

  



  

11 
 

Onderwerp: Gebiedsontwikkeling 
  
Doel: De samenhangende, cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke 

structuren van militair erfgoed zijn zichtbaar en beleefbaar. 
  
Inspanning: De provincie werkt in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners aan 

gebiedsontwikkeling en neemt daarin de regie. 
Effect/resultaat: De Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie, Castellum Fectio en de voormalige Vliegbasis 

Soesterberg zijn zichtbaar en beleefbaar. 

  
Resultaten medio 
2014 

In het kader van het AVP-programma is de uitvoering van de betreffende  
gebiedsprojecten gecontinueerd. Een specificatie per project volgt hieronder. 

  
Inspanning: De provincie stimuleert publieksbereik en maatschappelijk draagvlak voor de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Limes. 
Inspanning: De provincie rondt de lopende projecten af die in het kader van de Nota Ruimte binnen het 

programma Nieuwe Hollandse Waterlinie worden uitgevoerd en herijkt de ambities voor de 
resterende beleidsperiode. 

Effect/resultaat: De Nieuwe Hollandse Waterlinie is zichtbaar en beleefbaar en Fort Vechten is in 2014 publiek 
toegankelijk als Nationaal Waterliniecentrum. 

  
Resultaten medio 
2014 

In het jaar 2014 werden de provincies op basis van decentralisatieafspraken met het 
Rijk gezamenlijk verantwoordelijk voor het nationaal project Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW), dat loopt tot en met 2020. Het project maakt een dubbele omslag 
door: van een intensief ontwikkelingsproject naar een programma voor 
vermaatschappelijking en borging, en van een project onder regie van het Rijk naar 
een interprovinciaal project. Deze dubbele omslag vraagt om inhoudelijke en 
organisatorische keuzes. Om die reden zijn twee nieuwe koersdocumenten 
opgesteld: één voor de interprovinciale aanpak en één voor de resterende Utrechtse 
gebiedsopgave. Het laatstgenoemde document bevat tevens een overzicht van in 
Utrecht gerealiseerde deelprojecten. De koersdocumenten zijn in juni 2014 
vastgesteld, maar de uitvoering is afhankelijk van de in de volgende bestuursperiode 
beschikbare middelen. 
Het nieuwe museumgebouw op Fort Vechten is vrijwel gereed en zal in 2015 officieel 
geopend worden. De museale ambities zijn aanzienlijk vergroot dankzij intensieve 
samenwerking met andere NHW-musea Slot Loevestein en Vestingmuseum 
Naarden. Het uitgangspunt blijft dat de museumexploitatie wordt gedekt uit de 
commerciële activiteiten op het fort. Dat ontvangt in huidige vorm al 60.000 
bezoekers per jaar. 

  
Effect/resultaat: De Grebbelinie is zichtbaar en beleefbaar en Fort aan de Buursteeg is publiek toegankelijk als 

bezoekerscentrum. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het programma Grebbelinie bevindt zich in de afrondingsfase. Van 2012 tot medio 
2014 zijn de volgende projecten afgerond: Asschatterkeerkade, noordelijk deel Fort 
aan de Buursteeg, Spuisluis Spakenburg en Werk bij Lambalgen. In uitvoering zijn 
nog Hoornwerk Rhenen, Coupures Leusden/Woudenberg en het zuidelijk deel van 
het Fort aan de Buursteeg. De bouw van het bezoekerscentrum start eind 2014 en 
zal eind 2015 gereed zijn. Er zijn twee ondernemers gevonden die het samen willen 
exploiteren.  

  
Effect/resultaat: Castellum Fectio (Limes) is zichtbaar gemaakt en publiek toegankelijk als archeologisch park. 

  
Resultaten medio 
2014 

De voorbereidingen voor de bouw van een kunstzinnige markering van het 
oorspronkelijke Castellum Fectio zijn in volle gang. Oplevering volgt medio 2015. Dan 
is ook de verbinding tussen Castellum, Limescluster op Fort Vechten en 
Waterliniemuseum gereed. Het Limescluster  is een permanente tentoonstelling 
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over Fectio en de Limes, waarin ook de verbinding wordt gelegd met de nabijgelegen 
Romeinse forten in Utrecht (Hoge Woerd en Domplein).  

  
Inspanning: De provincie stimuleert ondernemerschap en particulier initiatief in het beheer van forten en 

bezoekerscentra. 
Effect/resultaat: De exploitatie van bezoekerscentra in gebiedsontwikkelingsprojecten is uitbesteed aan 

commerciële partijen 
  

Resultaten medio 
2014 

De exploitatie van Fort Vechten en Fort aan de Buursteeg is in handen gegeven aan 
commerciële partijen. De balans tussen maatschappelijke ambities en commerciële 
mogelijkheden is fragiel en heeft zich nog niet volledig uitgekristalliseerd. 

  
Inspanning: De provincie participeert in het programma Hart van de Heuvelrug en stimuleert daarbij 

gebiedsontwikkeling op basis van historisch waardevolle defensiestructuren op en rond de 
voormalige Vliegbasis Soesterberg. 

Effect/resultaat: Historisch waardevolle defensiestructuren op en rond de voormalige Vliegbasis Soesterberg 
zijn zichtbaar en beleefbaar. 

  
Resultaten medio 
2014 

Op 21 september 2013 vond het eindevenement van de Vrede van Utrecht plaats op 
de voormalige vliegbasis. Er waren 15.000 bezoekers. In het kader van de Vrede van 
Utrecht is een beeldende kunstcollectie samengesteld met opdrachten aan 
kunstenaars, ontwerpers en schrijvers. Secret Operation 610 is hier een  voorbeeld 
van (vergaderruimte op rupsbanden). De kunstwerken versterken de beleefbaarheid 
van het cultureel erfgoed en het militaire landschap. Voor een integrale visie op het 
park is in 2014 een visietraject gestart. Daarbij wordt gekeken naar de balans tussen 
natuur, erfgoed en gebruik van het park. Ook wordt daarin het zorgvuldig beheer van 
het erfgoed en de beeldende kunst meegenomen. Voor het beheer van het erfgoed 
is tot nu toe weinig aandacht geweest. Park Vliegbasis Soesterberg zal eind 2014 
voor het publiek openen. HUL verzorgt  de inrichting van het bezoekerscentrum 
('toeristische poort') in het nieuwe Nationaal Militair Museum, en verzorgt ook 
rondleidingen.  Een 'oral history'-project over de geschiedenis van de vliegbasis is in 
voorbereiding.  

 

Onderwerp: Monumentenzorg 
  
Doel: De als rijksmonument aangewezen erfgoedobjecten, historische 

buitenplaatsen voorop, blijven behouden voor volgende generaties. 
  
Inspanning: De provincie draagt uit het Fonds Erfgoedparels bij aan de restauratie van historische 

buitenplaatsen. 
Effect/resultaat: De onderhoudstoestand van de historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht is redelijk tot 

goed. 

  
Resultaten medio 
2014 

De provincie heeft in 2012 en 2013 een bijdrage geleverd aan de volgende restaura-
tieprojecten: Chatelet Kasteel De Haar, Kasteel Duurstede, park Kasteel Loenersloot, 
Landgoed De Eult (Baarnse bos), parken Oud- en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen, 
parken Oostbroek, Sandwijck, Renswoude en De Breul, Broeder- en Zusterplein Zeist, 
Landgoed Vollenhoven, Gunterstein, Vijverhof Zeist en Doornburgh. Voor 2014 /2015 
zijn 14 restauratieprojecten in voorbereiding. 
In 2012 en 2013 is  in totaal €  4,2 miljoen toegekend vanuit het Fonds Erfgoedparels 
voor de restauratie van buitenplaatsen (waarvan € 3 miljoen rijksbijdrage in Provin-
ciefonds conform convenantafspraken monumentenzorg). Uit de Utrechtse 
Erfgoedmonitor blijkt dat de restauratiebehoefte bij de historische buitenplaatsen in 
totaal nog € 60 miljoen is. Voor 2014 en 2015 is met de Jaarrekening 2013 en 
Voorjaarsnota 2014 het budget met een miljoen verhoogd om zo de jaarlijkse 
doeluitkering van het Rijk van € 1,5 miljoen in het Provinciefonds te matchen en beter 
in de restauratiebehoefte te kunnen voldoen. Zonder die verhoging bedragen de 
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eigen provinciale middelen € 0,5 miljoen per jaar (structureel). 
  
Inspanning: De provincie stelt eisen aan de publieke toegankelijkheid van de historische buitenplaatsen die 

financiële steun uit het Fonds Erfgoedparels krijgen. 

Effect/resultaat: Publieke toegankelijkheid van historische buitenplaatsen 
  
Resultaten medio 
2014 

Van alle locaties die restauratiesubsidies ontvingen zijn de parken en tuinen publiek 
toegankelijk. In enkele gevallen zijn ook de huizen publiek toegankelijk (De Haar, Loe-
nersloot, Doornburgh, Kasteel Duurstede, Oud Amelisweerd). 

  
Inspanning: De provincie streeft naar een gezamenlijke aanpak van grote restauratieprojecten met andere 

publieke en private partijen. 
Effect/resultaat: Het totale bedrag dat wij uit het Fonds Erfgoedparels tot en met 2015 ter beschikking stellen 

voor restauraties is voor de betreffende projecten minstens verdubbeld door andere publieke 
en private partijen. 

  
Resultaten medio 
2014 

De bijdrage van eigenaren en andere partners aan gesubsidieerde 
restauratieprojecten was in 2012 gemiddeld 47 % in 2013 gemiddeld 67 %. 

  
Inspanning: De provincie stelt in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 

Monumentenwacht Utrecht prioriteiten ten aanzien van restauratiebehoeften. 
Effect/resultaat: Er is een openbare Utrechtse Erfgoedmonitor beschikbaar voor alle rijksmonumenten, niet 

zijnde woonhuizen. 

 
Resultaten medio 
2014 

 
De Utrechtse Erfgoedmonitor is gereed voor alle rijksmonumenten, niet zijnde woon-
huizen. De monitor geeft de staat van onderhoud per monumentencategorie, per  
object en per beschermd onderdeel/monumentnummer. In oktober 2014 zijn de 
geaggregeerde gegevens openbaar gemaakt (vanwege de privacy gevoeligheid  
worden objectgegevens alleen aan direct betrokkenen verstrekt). Daarmee is bekend 
geworden dat de restauratieopgave voor rijksmonumenten groter is dan eerder  
gedacht: in totaal € 220 miljoen, waarvan € 170 miljoen nodig is om de monumenten 
in redelijke tot goede staat te krijgen. Om deze achterstand in te lopen zou zo’n € 43 
miljoen voor rekening van de provincie komen (€ 3 á € 4 miljoen per jaar), uitgaande 
van uitsluitend investeren in de 'onrendabele top' van restauratieprojecten en van de 
overige beleidscriteria.  
Dankzij een extra bijdrage uit Jaarrekening 2013 en Voorjaarsnota 2014 is voor 2014 
en 2015 € 3,2 miljoen per jaar beschikbaar voor restauraties. Gezien het extra budget 
en de uitkomsten van de Erfgoedmonitor, is het voornemen om vanaf 2014 ook 
urgente gevallen uit andere categorieën dan buitenplaatsen te subsidiëren. De 
monitor is ook bedoeld om partners als eigenaren en gemeenten bewust te maken 
van de gemeenschappelijke opgave en daarom hebben alle buitenplaatseigenaren 
een rapport over hun bezit ontvangen en kan per gemeente in kaart worden gebracht 
wat de stand van zaken is per monumentencategorie.  

  
Inspanning: De provincie blijft deelnemen aan het Cultuurfonds voor Monumenten Utrecht. 
Effect/resultaat: Er is een revulving fund voor gemeentelijke monumenten. 

  
Resultaten medio 
2014 

De provincie neemt deel aan het Cultuurfonds voor Monumenten Utrecht met een 
bedrage van € 2,1 miljoen. Voor de cultuurnotaperiode 2012-2015 is niet meer  
bijge-stort, omdat er nog voldoende middelen beschikbaar waren en we conform het 
con-venant met het Rijk prioriteit leggen bij rijksmonumenten.   
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Onderwerp: Iconen van Utrechts erfgoed 
  
Doel: Het behoud en de toegankelijkheid van een aantal bijzondere 

erfgoedlocaties zijn geborgd, mede door een gezonde exploitatie. 
  

Inspanning: De provincie continueert de bijdrage aan de exploitatie van Slot Zuylen en Kasteel Amerongen. 

Inspanning: De provincie bouwt de exploitatiesubsidie aan de Pyramide van Austerlitz af en ondersteunt het 
opzetten van een kostendekkende exploitatievorm. 

Effect/resultaat: Slot Zuylen, Kasteel Amerongen en de Pyramide van Austerlitz zijn op vaste tijden toegankelijk 
voor publiek en vervullen een museale en educatieve functie. 

  
Resultaten medio 
2014 

Dit resultaat is gerealiseerd. Kasteel Amerongen en de Pyramide van Austerlitz 
hebben hun ambitieniveau wel naar beneden bijgesteld ten gevolge van de 
noodzakelijke bezuinigingen.  De bezoekersaantallen waren in 2013 als volgt: Slot 
Zuylen 18.000, Kasteel Amerongen 19.000 en Pyramide van Austerlitz 42.000. 

  

Effect/resultaat: De iconen van Utrechts erfgoed hebben een ambitieus maar realistisch niveau van eigen 
inkomsten en opereren als cultureel ondernemer. 

  
Resultaten medio 
2014 

Slot Zuylen, Kasteel Amerongen en de Pyramide van Austerlitz ontwikkelen hun 
cultureel ondernemerschap op een adequate wijze. Amerongen en Zuylen worden op 
een relatief laag niveau in hun exploitatie gesubsidieerd door de provincie. Het 
percentage eigen inkomsten ligt op ongeveer 75%. Slot Zuylen heeft in 2014 het 
Koetshuis verbouwd tot informatie- en horecacentrum en daarnaast nieuwe 
doelgroepen aangeboord (o.a. bridgedrives en kinderfilosofie). Kasteel Amerongen 
heeft zich goed geprofileerd met de Vrede van Utrecht en de Eerste Wereldoorlog.  
De Pyramide van Austerlitz heeft vanaf 2012 de ambities uit het Plan van Aanpak uit 
2009 aangepast aan de te verwachten inkomsten. Het beleid ten aanzien van 
structurele beheer en onderhoud van het aarden monument en het 
informatie/bezoekerscentrum is daarbij onveranderd. 
 
Aan de andere kant blijft de financiële basis wankel en hangt de continuïteit van deze 
erfgoediconen aan een beperkt aantal personen en is de exploitatiesubsidie van de 
provincie onontbeerlijk. Kasteel Amerongen zag zich genoodzaakt een ingrijpende 
reorganisatie door te voeren waarbij driekwart van het personeel is ontslagen.  
De Pyramide van Austerlitz zag zich genoodzaakt de betaalde vrijwilligers-coördinator 
en contactpersoon voor scholen te ontslaan en drijft nu volledig op vrijwilligers.  
Het verder opzetten en verstevigen van het vrijwilligers-netwerk heeft dus de hoogste 
prioriteit. Aan de kostenkant valt niets meer te winnen. Voor alle iconen geldt dat de 
mogelijkheden voor creatief cultureel ondernemerschap beperkt zijn bij organisaties 
met een dergelijke omvang. Er kan bovendien nog maar weinig risico worden 
genomen.  

  

Inspanning: De provincie zet de bijdrage aan de exploitatie van de Stichting De Utrechtse Molens voort op 
een lager niveau. 

Effect/resultaat: De iconen van Utrechts erfgoed hebben een ambitieus maar realistisch niveau van eigen 
inkomsten en opereren als cultureel ondernemer. 

  
Resultaten medio 
2014 

De subsidie aan De Utrechtse Molens / Het Utrechts Landschap is daadwerkelijk 
verlaagd met ongeveer 25%. De Utrechtse Molens hebben dit gecompenseerd met  
inkomsten uit de Rijkssubsidie voor onderhoud (BRIM) en de exploitatie van de 
molens en de bijbehorende gebouwen. Het is onzeker of de inkomsten uit de BRIM 
ook na 2015 gecontinueerd kunnen worden. 

  

Inspanning: De provincie continueert de bijdrage aan erfgoedprojecten van Het Utrechts Landschap. 

Effect/resultaat: Het Utrechts Landschap behoudt en versterkt de cultuurhistorische waarden van haar bezit en 
zorgt dat deze beleefbaar zijn voor het publiek. 
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Resultaten medio 
2014 

Het Utrechts Landschap heeft steeds meer oog voor de cultuurhistorische waarde van 
zijn bezittingen. In 2012-2014 zette het Utrechts Landschap in op beheer en 
publieksbereik van cultuurhistorische waarden van historische buitenplaatsen en 
militaire landschappen. Er is onder andere geïnvesteerd in Loenersloot (kasteel en 
park), Oostbroek, Grebbelinie, De Breul, parkbos Stoutenburg, Beerschoten en 
Heidestein. 

  

Inspanning: De provincie stimuleert de samenwerking van opengestelde buitenplaatsen en verkent de 
vorming van een ‘Utrechtse Trust’. 

Effect/resultaat: De opengestelde buitenplaatsen werken structureel samen op het gebied van beheer, 
publieksbereik en fondsenwerving. 

  
Resultaten medio 
2014 

In 2013 heeft de provincie het rapport 'Kastelen aan zet'  gepubliceerd, de uitkomst 
van een onderzoek onder leiding van Hans Wijers naar de mogelijkheden voor 
samenwerking tussen de kasteelmusea, met als doel het versterken van hun 
bestaansbasis. Het vormen van een 'Utrechtse trust' was voor de betrokkenen een 
stap te ver. Wel is een Stichting Samenwerkende Kasteelmusea in oprichting, die zich 
in eerste instantie gaat richten op gezamenlijke marketing. Het gaat in eerste instantie 
om Kasteel Loenersloot, Kasteel De Haar, Slot Zuylen, Kasteel Amerongen en Huis 
Doorn. Tussen Kasteel Amerongen en Huis Doorn is bovendien met steun van de 
provincie een intensief samenwerkingsverband ontstaan. De in de cultuurnota 
aangekondigde benchmark van de kasteelmusea met vergelijkbare instellingen heeft 
nog niet plaatsgevonden omdat voorrang is gegeven aan het onderzoek naar een 
samenwerkingsmodel. In dat kader zal de benchmark opnieuw worden geagendeerd. 
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Ambitie II: Cultuur verbindt 
  

Onderwerp: Cultuureducatie 
  
Doel: Wij willen de leefwereld van alle leerlingen van het primair onderwijs 

verrijken door hen in aanraking te brengen met cultuur en met de 
variëteit en geschiedenis van hun eigen omgeving. 

  

Inspanning: De provincie zet Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht in om scholen, culturele 
instellingen en gemeenten te adviseren over de invulling van cultuureducatie. 

Effect/resultaat: Eind 2015 draagt minimaal 75% van de gemeenten, samen met scholen, financieel bij aan een 
structureel programma cultuureducatie voor het primair onderwijs van Kunst Centraal en 
Landschap Erfgoed Utrecht. 

  
Resultaten medio 
2014 

Eind 2013: 79%  van de gemeenten draagt financieel bij aan cultuureducatie voor het 
primair onderwijs. 

  

Effect/resultaat: Eind 2015 is cultuureducatie meer ingebed in de lokale infrastructuur en nemen lokale culturele 
instellingen en gemeenten een grotere eigen verantwoordelijkheid dan in 2012. 

  
Resultaten medio 
2014 

Door middel van een samenhangend basisprogramma beleven leerlingen uit het  
basisonderwijs jaarlijks hun lokale culturele omgeving en komen in aanraking met  
professionele kunst. Met het Kunstmenu worden 75% van de scholen bereikt, dat zijn 
308 scholen in 22 gemeenten. Met een bereik van 63.325 leerlingen. Via het 
Cultuurprogramma is dat 59%, dat zijn 242 scholen in 16 gemeenten. Met een bereik 
van 49.032 leerlingen. 

  

Inspanning: De provincie zet Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht in om laagdrempelige en 
kwalitatief goede cultuureducatieve programma’s te leveren aan de scholen in het primair 
onderwijs. 

Effect/resultaat: Elk jaar komt 75 % van de leerlingen in het primair onderwijs in de provincie Utrecht structureel 
in aanraking met cultuur. 

  
Resultaten medio 
2014 

Eind 2013: 76% van de leerlingen zijn bereikt via KC/LEU. Voor het totaal van de lokale 
partners en KC/LEU gezamenlijk is dat 87%. 

  

Inspanning: De provincie stelt vanuit het budget voor cultuureducatie matchingsgeld beschikbaar voor 
deelname aan het door het rijk geïnitieerde programma Cultuureducatie met kwaliteit. 

Effect/resultaat: Eind 2015 is cultuureducatie ingebed in het onderwijsprogramma. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het Rijk heeft voor 2013-2016 middelen beschikbaar gesteld voor het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), op voorwaarde van matching door de provincie. 
Het doel van het programma is om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair 
onderwijs te borgen. Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht hebben, in 
samenwerking met Het Filiaal, een aanvraag ingediend bij provincie en Rijk. Het plan 
draagt bij aan de effecten en resultaten die wij willen bereiken met ons 
cultuureducatiebeleid (verankering van cultuureducatie bij onderwijs en culturele 
instellingen en grotere verantwoordelijkheid bij gemeenten en lokale culturele 
instellingen). Gedurende vier jaar stellen wij hierdoor € 446.250 per jaar beschikbaar, 
hiervan komt € 123.000 vanuit 8 gemeenten (indirecte matching). Wij matchen 
hiermee het bedrag van het Rijk (€ 424.922). 
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Onderwerp: Publieksbereik cultureel erfgoed 
  
Doel: Het Utrechts erfgoed is goed toegankelijk, zowel op locatie als 

digitaal, en bereikt een groot en breed publiek. 
  
Inspanning: De provincie zet in op publieksontsluiting van historische buitenplaatsen, het militair erfgoed, 

het agrarisch cultuurlandschap en belangrijke archeologische vindplaatsen. 
Inspanning: De provincie zet digitale middelen en digitale innovatie in om het publieksbereik van Utrechts 

erfgoed te vergroten en te vernieuwen en zet daarbij de wensen en behoeften van het publiek 
centraal. 

Effect/resultaat: De digitale provinciale Cultuurhistorische Atlas (CHAT) is geactualiseerd en de gegevens zijn 
beschikbaar voor publiekstoepassingen. 

  
Resultaten medio 
2014 

De actualisatie van de CHAT is een continu proces. De CHAT is in 2013 aangepast aan 
de nieuwe PRS/PRV. Er is een nieuwe informatielaag aan toegevoegd bij de vier 
ruimtelijke erfgoedthema's. Met betrekking tot boerderijlinten, molens, Oude 
Hollandse Waterlinie, voormalige vliegbasis Soesterberg en buitenplaatsbiotopen is 
nieuwe inhoudelijke informatie toegevoegd. Eind 2014 worden gegevens toegevoegd 
van een inventarisatie door vrijwilligers van hooibergen in de Vechtstreek.  

  
Effect/resultaat: Het Provinciaal Archeologisch Depot beschikt over een digitale publiekstoepassing. 

  
Resultaten medio 
2014 

Najaar 2014 gaat de website van het provinciaal archeologisch depot online: een 
webtoepassing met publieksvriendelijke informatie over bijzondere vondsten uit het 
depot. De eerste lichting vondsten betreft Castellum Fectio.  

  
Effect/resultaat: Dankzij de open structuur van de provinciale erfgoeddatabases worden de gegevens daaruit 

veelvuldig gebruikt als ‘grondstof’ voor apps en andere toepassingen van (mobiele) media. 

  
Resultaten medio 
2014 

De gegevens uit de CHAT mogen door derden worden gebruikt en zijn aangemeld bij 
'Open Cultuurdata'. Op basis daarvan is door ABC-Media op eigen initiatief een App 
ontwikkeld die de historische ontwikkeling van buitenplaatszones visualiseert. 

  
Effect/resultaat: Het publiek is meer bekend met het erfgoed van provinciaal belang: historische buitenplaatsen, 

het militair erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap en belangrijke archeologische vindplaatsen. 

  
Resultaten medio 
2014 

De belangrijkste publieksprojecten zijn uRule, een ontwikkeltraject voor Utrechtse 
erfgoedgames, en Utrecht Altijd, een webplatform voor erfgoed in de provincie 
Utrecht dat voor verschillende doelgroepen cultuurhistorische en  toeristische 
informatie geeft. In het najaar van 2014  gaat Utrecht Altijd online. Een belangrijk 
resultaat is verder de samenwerking van zeven erfgoedinstellingen rond het thema 
Eerste Wereldoorlog. Ter promotie van het agrarisch erfgoed wordt jaarlijks de 
Boerderij van het Jaar verkozen, een samenwerkingsproject van Landschap Erfgoed 
Utrecht en de Boerderijen Stichting Utrecht. Ook de zogenaamde klompenpaden 
hebben als doel het agrarisch cultuurlandschap zichtbaar en beleefbaar te maken. 
Deze paden trekken zo'n 350.000 bezoekers per jaar. In mei 2013 heeft Landschap 
Erfgoed Utrecht het 50ste Klompenpad geopend (NB cultuurnotasubsidie is alleen 
voor promotie, niet voor aanleg). In het kader van de Nederlandse 
Limessamenwerking draagt de provincie bij aan het publieksbereik van de Romeinse 
Limes, vooral voor het opzetten van de zogenaamde Limesknooppunten en de 
gezamenlijke website. Bij de tunnel onder de N421 en het fietspad langs de N225, 
waar de provincie infrastructurele projecten uitvoert door archeologisch 
belangwekkend gebied, wordt daarvoor met digitale informatie en kunstzinnige 
verbeelding aandacht gevraagd (oplevering eind 2014). Het beleid ten aanzien van 
publieksbereik cultureel erfgoed heeft juni 2014 een extra impuls gekregen met de 
vaststelling van het programma Utrecht Verhaalt.  
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Inspanning: De provincie draagt bij aan het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. 
Effect/resultaat: Het publiek is meer bekend met het erfgoed van provinciaal belang: historische buitenplaatsen, 

het militair erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap en belangrijke archeologische vindplaatsen. 

  
Resultaten medio 
2014 

De provincie heeft bijgedragen aan het Jaar van de Historische Buitenplaats.  
De landelijke opening vond plaats in Amerongen. Er is door LEU een speciale website 
gemaakt voor de Utrechtse buitenplaatsen (64.000 bezoekers in 2013). Tevens werd 
door LEU, in samenwerking met gemeenten en eigenaren, de eerste Nacht van de 
Buitenplaats georganiseerd. Deze was een succes (3.000 bezoekers) en werd in 2014 
herhaald. Ook werd het Platform Utrechtse Buitenplaatsen opgericht, dat in 2012 drie 
werkbijeenkomsten organiseerde, evenals het eerste buitenplaatsen-symposium.  
In 2013 volgde het tweede symposium en voor najaar 2014 staat de derde gepland. 

  
Inspanning: De provincie zet erfgoedlocaties in voor de programmering van Utrecht Culturele Hoofdstad 

2018. 
Effect/resultaat: Het publiek is meer bekend met het erfgoed van provinciaal belang: historische buitenplaatsen, 

het militair erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap en belangrijke archeologische vindplaatsen. 

  
Resultaten medio 
2014 

Utrecht is afgevallen als kandidaat Culturele Hoofdstad 2018. Het in dit kader 
opgezette traject naar een Utrechtse erfgoedgame wordt zelfstandig voortgezet. 

  
Inspanning: De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor een Heritage Gaming Platform. 
Effect/resultaat: Samenwerkende erfgoedinstellingen maken thematische en gebruikersgerichte digitale 

toepassingen (games, apps et cetera) die zorgen voor een groter publieksbereik van het 
Utrechts erfgoed, de buitenplaatsen voorop. 

  
Resultaten medio 
2014 

Dit resultaat wordt bereikt door Urule, de ontwikkeling van Utrechtse erfgoedgames 
die getrokken wordt door het Cultuurconsortium Utrecht, een samenwerkingsverband 
van Zimihc, Kunst Centraal, LEU, BiSC en RTV Utrecht. Najaar 2014 worden de eerste 
vier prototypes van games gepresenteerd.  

 
 

Onderwerp: Culturele evenementen: Festivals en Vrede van 
Utrecht 

  
Doel: In de provincie Utrecht vinden grote en aansprekende internationale 

evenementen plaats die een brug slaan tussen cultuur en publiek en 
die Utrecht profileren als culturele regio bij uitstek. 

  
Inspanning: De provincie ondersteunt 4 grootschalige festivals voor een periode van 4 jaar (2013-2016). 
Effect/resultaat: De door de provincie ondersteunde festivals hebben een gunstig effect op het 

vestigingsklimaat, het cultuuraanbod en het leefklimaat in de regio; 

  
Resultaten medio 
2014 

De vier grootschalige festivals zijn: Festival Oude Muziek, Nederlands Filmfestival, 
Tweetakt Festival en Spring. Uit de Atlas voor gemeenten blijkt dat Utrecht in 2014 
opnieuw de op één na aantrekkelijkste gemeente is om te wonen. 

  
Effect/resultaat: De festivalorganisaties zijn in 2015 nog steeds ondernemend en financieel gezond. 

  
Resultaten medio 
2014 

De vier grootschalige festivals worden voor een periode van 4 jaar ondersteund en uit 
de jaarrekeningen blijken ze financieel gezond. 

  
Inspanning: De provincie is aanjager van de samenwerking tussen 4 grootschalige festivals die op hun beurt 

andere festivals in de samenwerking betrekken. 
Effect/resultaat: De festivals werken samen met elkaar en met andere organisaties in de regio, met het oog op 

een groot publieksbereik, zowel fysiek als digitaal. 
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Resultaten medio 
2014 

Er is een samenwerkingsverband: Het Utrechts festivaloverleg ontstaan, dat gericht is 
op een betere profilering van de festivals. De samenwerking is later dan gepland tot 
stand gekomen, door de onduidelijkheid over de voortzetting van de 
overheidsbijdragen.  Hierdoor is wel een samenwerking met de gemeente Utrecht tot 
stand gekomen. 

  
Inspanning: De provincie ondersteunt 4 à 5 festivals met een kleine bijdrage voor 2 periodes van 2 jaar 

(2013-2014 en 2015-2016). 
Effect/resultaat: Ook de meer kleinschalige festivals dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat en een goed 

cultuuraanbod in de regio. 

  
Resultaten medio 
2014 

Ondersteund in 2013-2014: Amersfoort Jazz, Spoffin Festival, het Internationaal 
Kamermuziek Festival Utrecht, het Holland Animation Film Festival, City2Cities - 
Internationale Literatuurdagen 

  
Inspanning: De provincie maakt matchingsafspraken met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de 

rijksoverheid en landelijke fondsen voor een eenduidig beleid en een sterke sector. 
Effect/resultaat: De afspraken zorgen voor een eenduidig beleid en dragen bij aan het realiseren van een sterke 

sector. 

  
Resultaten medio 
2014 

De matchingsafspraken zijn gemaakt en vastgelegd in het Cultuurconvenant 2013- 
2016 Landsdeel Midden. Het convenant is in mei 2013 vastgesteld.  De betrokken 
partijen zijn: het ministerie van Cultuur en Landsdeel Midden. (provincies Utrecht en 
Flevoland, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Almere). Het gaat om afstemming 
wederzijds cultuurbeleid en de subsidiëring van de culturele basisinfrastructuur.  
Voor de provincie Utrecht zijn dit vooral afspraken over vier grootschalige festivals en 
Cultuureducatie met Kwaliteit. 

  
Inspanning: De provincie fungeert als (mede)opdrachtgever en –financier van de Stichting Vrede van 

Utrecht voor de organisatie van de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. 
Effect/resultaat: In 2013 wordt de Vrede van Utrecht gevierd met een uitgebreid en aansprekend cultureel 

programma. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het programma ‘The Art of Making Peace’ van de stichting Vrede van Utrecht telde 
200 deelprogramma's ondergebracht in de thema's -Historie-De Vreedzame stad-
Vrede en Europa. Hiervoor werd samengewerkt met 375 partners en er waren ruim 1 
miljoen bezoekers of deelnemers. 

  
Inspanning: De provincie fungeert als (mede)opdrachtgever en –financier van de Stichting Vrede van 

Utrecht voor de productie van het Bidbook en de kandidaatstelling van Utrecht als Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. 

Effect/resultaat: Het Bidbook Utrecht 2018 is voorjaar 2013 klaar. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het Bidbook is in het voorjaar van 2013 opgeleverd en ingediend. 

  

Effect/resultaat: Begin 2014 wordt Utrecht aangewezen als Culturele Hoofdstad 2018. 

  

Resultaten medio 
2014 

Utrecht is in de eerste ronde van het nominatieproces afgevallen. 

 
 

Onderwerp: Regionale omroep 
  
Doel: Een goede publieke regionale informatievoorziening via alle gangbare 

mediakanalen is geborgd en het aanbod voorziet in de 
informatiebehoefte van de Utrechtse bevolking. 
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Inspanning: De provincie draagt zorg voor de bekostiging van RTV Utrecht/Stichting Samenwerkende 

Omroepen Midden Nederland en ziet toe op een doelmatige en rechtmatige besteding van 
deze middelen. 

Effect/resultaat: RTV Utrecht werkt doelmatig en transparant en blijft een gezonde onderneming. 

  
Resultaten medio 
2014 

Per 1 januari 2014 is de bekostiging van de omroep overgegaan naar het Rijk. De 
provincie is hier niet meer verantwoordelijk voor. Tot 2014 hebben wij erop toegezien 
dat de middelen door RTV Utrecht zo efficiënt en transparant mogelijk werden 
besteed. 

  
Effect/resultaat: Het besluit over een representativiteits- en bekostigingsverklaring voor de volgende 

concessieperiode (2013-2018) is zorgvuldig voorbereid en wordt tijdig genomen; 
Inspanning: De provincie ziet er op toe dat RTV Utrecht werkt met een representatief, goed functionerend 

en onafhankelijk programmabeleidsbepalend orgaan. 
Effect/resultaat: Het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo) is representatief, opereert transparant en 

functioneert goed. 

  
Resultaten medio 
2014 

In oktober 2013 verliep de concessie van RTV Utrecht. Het commissariaat voor de 
media heeft ons om advies gevraagd of de omroep voldoet aan de eisen van de 
mediawet. Wij hebben positief geadviseerd. Er is goed gekeken naar het functioneren 
van  het programmabeleidsbepalend orgaan en geconcludeerd dat het pbo redelijk 
representatief is voor de bevolking, maar dat de vertegenwoordigers van de jongeren, 
studenten en werknemers missen. 

  
Inspanning: De provincie voert, samen met het rijk en RTV Utrecht, een transparant proces rond de 

herpositionering van de regionale omroep. 
Effect/resultaat: De regionale omroep heeft een duidelijke en eigen plaats binnen de herinrichting van het 

publieke bestel op landelijk niveau, en de verantwoordelijkheid van de provincie hiervoor is 
helder en uitvoerbaar. 

  
Resultaten medio 
2014 

De regionale omroepen zijn met elkaar, met de landelijke publieke omroep en met de 
staatssecretaris in gesprek over de inrichting van het nieuwe bestel per 2016. Tussen 
IPO en OCW zijn gesprekken gevoerd over de inzet op regionale nieuwsvoorziening en 
onafhankelijke redacties. 

 
 

Onderwerp: Archieven 
  
Doel: De archieven van de provincie Utrecht worden professioneel beheerd 

en zowel fysiek als digitaal ontsloten voor het publiek. 
  
Inspanning: De provincie geeft vorm en inhoud aan de nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid voor de 

eigen provinciale archieven. 
Effect/resultaat: In 2013 is een besluit genomen over de benoeming van een provinciearchivaris. 

  
Resultaten medio 
2014 

In 2013 is de provinciearchivaris benoemd. 

  
Effect/resultaat: In 2013 is de provinciale archiefbewaarplaats aangewezen en is bepaald hoe de provincie zich 

tot deze instelling verhoudt. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het Utrechts Archief is aangewezen als archiefbewaarplaats. De samenwerking heeft 
vorm gekregen in een dienstverleningsovereenkomst. 

  
Effect/resultaat: In 2013 is het provinciaal beleid ten aanzien van de andere Utrechtse archiefinstellingen 

vastgesteld. 
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Resultaten medio 
2014 

De provincie heeft in IPO-verband de landelijke archiefvisie van het Rijk 
onderschreven. In 2012/2013 is een bijdrage geleverd aan de restauratie van de 
archieven van Wijk bij Duurstede en aan de digitalisering van luchtfoto's en burgerlijke 
stand-archieven van de gehele provincie.  

  
Inspanning: De provincie voert een verkenning uit naar mogelijke beleidsinspanningen gericht op 

versterking van alle Utrechtse archiefdiensten. 
Effect/resultaat: In 2013 is een verkenning afgerond naar de gevolgen van de wijzigingen van de Archiefwet en 

doen wij een voorstel aan Provinciale Staten over hoe wij onze verantwoordelijkheid willen 
invullen. 

  
Resultaten medio 
2014 

De voorgenomen verkenning heeft nog niet plaatsgevonden. Gezien de grote 
dynamiek in de archiefsector in verband met de komst van digitale depots is op dit 
moment nog niet duidelijk wat de provinciale rol moet zijn.  In 2015 zal een start 
worden gemaakt met een nieuw provinciale archiefvisie.  

 
  



  

22 
 

Ambitie III: Cultuur versterkt 
  

Onderwerp: Cultuur en ondernemerschap 
  
Doel: De provincie Utrecht heeft een stevige culturele infrastructuur, waarin 

ondernemende culturele instellingen kunnen rekenen op 
maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een veelzijdig 
cultuuraanbod. 

  
Inspanning: De provincie ontwikkelt een programma om een impuls te geven aan het ondernemerschap van 

cultuurproducenten en erfgoedeigenaren. 
Inspanning: De provincie onderzoekt de behoefte aan verbetering van bedrijfsvoering, marketing en 

financieringsvormen in de culturele sector en bepaalt op basis daarvan haar rol. 
Effect/resultaat: In 2015 zijn de professionele culturele instellingen in de provincie financieel solide. 

  
Resultaten medio 
2014 

Per oktober 2012 is het programma Cultuur onderneemt gestart op basis van een 
behoefteonderzoek onder 60 culturele instellingen. 
 
Wij dragen bij aan het verstevigen van de financiële positie van de sector door Het 
Business Model Canvas aan te bieden en onze ondersteunende instellingen te 
monitoren. Het Business Model Canvas is een traject waarbij een culturele instelling 
onder begeleiding de organisatie (ook financieel) doorlicht. 
De financiële basis van veel organisaties blijft wankel. Bijvoorbeeld bij de 
kasteelmusea, waarbij de continuïteit afhangt van een beperkt aantal personen. 
Kasteel Amerongen zag zich genoodzaakt een ingrijpende reorganisatie door te 
voeren waarbij driekwart van het personeel is ontslagen. Aan de kostenkant valt niets 
meer te winnen. Voor alle erfgoediconen die subsidie ontvangen van de provincie 
Utrecht geldt dat de mogelijkheden voor creatief cultureel ondernemerschap beperkt 
zijn bij organisaties met een dergelijke omvang. 
 
Voor de nieuwe bezoekerscentra die momenteel worden ontwikkeld voor de 
Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie geldt dat het niet eenvoudig blijkt te 
zijn deze enerzijds financieel op eigen benen te laten staan en anderzijds toch een 
kwalitatief hoogwaardig resultaat in publieksbereik te realiseren. 

  
Effect/resultaat: De eigen inkomsten van gesubsidieerde instellingen zijn in 2015 gestegen ten opzichte van 

2012. 

  
Resultaten medio 
2014 

  provincie-subsidie eigen inkomsten 

LEU: 2013 71% 29% 

 2014 69% 31% 

Monumentenwacht:  2012 47% 53% 

 2013 42% 58% 

Kunst Centraal: 2012 59% 41% 

 2013 55% 45% 

BiSC: *) 2012 55% 45% 

 2014 59% 41% 

*De verhoging in de verhouding zit in het feit dat we ons beleid (Nota 
Bibliotheekbeleid) gewijzigd hebben en beschikbare middelen van de SUB naar de 
BISC zijn gegaan. 
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Festivals: hierbij gaat het om de verhouding overheidsgelden en eigen inkomsten. 

  Overheidsgelden Eigen inkomsten 

Nederlands Film Festival: 2011 43% 57% 

 2013 44% 56% 

Tweetaktfestival:   2011 66% 34% 

 2013 59% 41% 

Festival aan de Werf/ SPRING               2011 77% 23% 

 2013 66% 34% 

Oude Muziek: 2011 56% 44% 

 2013 40% 60% 

    

Slot Zuylen en Kasteel Amerongen ontwikkelen hun cultureel ondernemerschap 
op een bevredigende wijze. Beide worden op een relatief laag niveau in hun 
exploitatie gesubsidieerd door de provincie. Het percentage eigen inkomsten ligt 
op ongeveer 75%. 

 

  
Effect/resultaat: In 2015 is het beheer en de exploitatie van buitenplaatsen geprofessionaliseerd. 

  
Resultaten medio 
2014 

Op dit moment hebben we onvoldoende zicht op de toename van de professionaliteit 
van de Buitenplaatsen. Bij de eindevaluatie in 2015 brengen we dit in kaart. 

  
Effect/resultaat: De inwoners van Utrecht dragen in 2015 25% meer bij aan cultuur (financieel en/of anderszins, 

bijvoorbeeld in de vorm van vrijwillige inzet) dan in 2011. 

  

Resultaten medio 
2014 

Bij deze indicator gaan we in 2015 uit van een landelijke trend. 

  
Effect/resultaat: Er zijn meer mogelijkheden voor markt en maatschappij om te investeren in de sector 

(innovatieve financieringsvormen). 

  
Resultaten medio 
2014 

Per januari 2013 zijn we de partnerpagina gestart van voordekunst: Utrecht voor 
Cultuur.nl, hebben we een bijeenkomst gehouden over de mogelijkheden van de 
Geefwet, hebben we de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop verkend en zijn in 
2014 de Utrechtse Cultuurlening gestart. 

  
Inspanning: De provincie stuurt op versterking van de kerntaken van de provincie met behulp van het 

culturele domein. 

  
Resultaten medio 
2014 

Er is zoveel mogelijk invulling gegeven aan deze inspanning. Zo zijn de kleinschalige en 
grootschalige festivals ondersteund om bij te dragen aan de economische effecten 
van de regio en vooral het vestigingsklimaat van Utrecht.  
Dit is ook gebleken uit de Atlas voor gemeenten, waar Utrecht de op 1 na 
aantrekkelijkste gemeente is.  
De bijdrage van cultuur aan Park Vliegbasis Soesterberg  is een ander voorbeeld 
hiervan, waar we de gebiedsontwikkeling versterken. Dat gebeurt door visieplannen, 
maar ook door programmering. 
De ambitie om bij te dragen aan topregio met Utrecht als Culturele Hoofdstad is 
helaas niet geslaagd. 
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Inspanning: De provincie onderzoekt door middel van enkele pilotprojecten nieuwe financieringsvormen 

voor cultureel erfgoed. 
Effect/resultaat: Utrechtse bedrijven tonen zich mede verantwoordelijk voor een sterke culturele sector en 

doneren aan of investeren in cultuur. 

  
Resultaten medio 
2014 

Er is samen met LEU in 2014 gekeken naar de mogelijkheden van crowdfunding voor 
de erfgoedsector. De bereidheid om te funden blijkt geen probleem, de digitale vorm 
van het crowdfunden sluit nog niet altijd aan bij het erfgoedveld. Een geslaagd project 
is de bekostiging van een beeld van Belle van Zuylen via Utrechtvoorcultuur.nl 

  
Inspanning: De provincie promoot cultuur door het te benutten en in te zetten bij provinciale 

bijeenkomsten en andere activiteiten. 
Effect/resultaat: Er zijn meer mogelijkheden voor markt en maatschappij om te investeren in de sector 

(innovatieve financieringsvormen). 

  
Resultaten medio 
2014 

Bij de provinciale delegatie naar Guangdong is DOX meegereisd en heeft een 
Nederlandse dansvoorstelling gegeven. We hebben voor de Nieuwjaarsreceptie van 
de provincie, de Kick off van het programma Cultuur Onderneemt en de Europadag 
diverse bands van Utrechtvoorcultuur.nl ingezet.  

  
Inspanning: De provincie zet in op een zakelijker verhouding met de structureel gesubsidieerde instellingen 

en past de financieringssystematiek daar op aan. 
Effect/resultaat: Er is een meerjarige subsidiecyclus voor de structureel gesubsidieerde instellingen. 

  
Resultaten medio 
2014 

Deze meerjarenplannen lopen in de pas met de Cultuurnotaperiode en geven een 
doorkijk van de organisatie voor 4 jaren. 

 
 

Onderwerp: Versterking erfgoedsector 
  
Doel: De ondersteunende instellingen voor erfgoed dragen optimaal bij aan 

de effectiviteit en de efficiëntie van de erfgoedsector en aan de 
uitvoering van de beleidsprioriteiten van de provincie. 

  
Inspanning: De provincie ondersteunt erfgoedbeheerders bij de zorg voor het erfgoed via Landschap 

Erfgoed Utrecht, de Monumentenwacht Utrecht, het Steunpunt Archeologie en Monumenten 
Utrecht en het Restauratie Opleidingsproject. 

Effect/resultaat: De professionele netwerken en de deskundigheid van erfgoedwerkers zijn versterkt, onder 
andere dankzij het nieuwe Platform Utrechtse Buitenplaatsen. 

  
Resultaten medio 
2014 

Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt en faciliteert 128 vrijwilligersgroepen op het 
gebied van erfgoed, waaronder 44 historische verenigingen, 38 bij musea, 10 bij 
archieven en 11 vrijwilligersgroepen archeologie. Het Platform Utrechtse 
Buitenplaatsen is opgericht in 2012 en bestaat uit vertegenwoordigers van particuliere 
eigenaren, institutionele eigenaren, de kasteelmusea, Nationaal Restauratiefonds, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, LEU, Stamu, gemeenten en provincie. Het platform 
komt viermaal per jaar bij elkaar. Het Platform Utrechts Buitenplaatsen organiseert 
jaarlijks een buitenplaatsen-symposium. In 2013 is ook het  Boerderijen Platform 
Utrecht (BPU) opgericht door Landschap Erfgoed Utrecht en de Boerderijen Stichting 
Utrecht. Partijen die zich inzetten voor de historische boerderijen en het agrarisch 
cultuurlandschap in de provincie Utrecht gaan gezamenlijk initiatieven ontwikkelen 
die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het agrarische erfgoed.  
De ondersteunende instellingen ontvangen deze cultuurnotaperiode minder subsidie 
dan voorheen door de algemene korting van 15 % op exploitatiesubsidies en het 
verlies van incidentele budgetten. De ontstane tekorten zijn opgelost door het niet 
verlengen van arbeidscontracten en het acquireren van externe opdrachten.  
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De voorziene beëindiging van de subsidie aan het Restauratie Opleidingsproject in 
2014 is niet geëffectueerd. Deze was afhankelijk gesteld van de beslissing van het Rijk 
om door te gaan met dit project, en dat is eind 2013 besloten. Omdat er geen 
middelen meer waren gereserveerd, wordt deze subsidie voor 2014 en 2015 verstrekt 
uit het Fonds Erfgoedparels (totaal € 42.000). In 2012-2013 zijn bij zes 
restauratieprojecten in Utrecht leerlingplekken gerealiseerd. 

  
Effect/resultaat: Bij de Monumentenwacht aangesloten eigenaren van monumenten voorkomen kostbare 

restauraties door tijdig te investeren in het onderhoud van hun pand. 
  

Resultaten medio 
2014 

De Monumentenwacht heeft in 2012 in totaal 998 monumenten geïnspecteerd en in 
2013 in totaal 949. Daarmee is het aantal inspecties ondanks de bezuinigingen op peil 
gebleven met de voorgaande jaren. Het aantal benodigde manuren per inspectie 
varieert overigens van 2,5 tot ruim 70. Uit de Erfgoedmonitor blijkt dat 
monumenteigenaren die zijn aangesloten bij de Monumentenwacht hun panden 
beter onderhouden dan andere monumenteneigenaren. 

  
Inspanning: De provincie stimuleert en faciliteert kennisontwikkeling en –uitwisseling over ruimtelijk 

erfgoedbeleid. 
Effect/resultaat: Betrokken partijen bereiken vroegtijdig afstemming over cultuurhistorische waarden en over de 

manier waarop die verwerkt worden in ruimtelijke plannen. 

  
Resultaten medio 
2014 

De cultuurhistorische waarden worden meegenomen in de gesprekken met 
gemeenten waarin provincie-breed de relevante thema's worden doorgenomen 
(Ruimtelijke Agenda Gemeenten). Het Steunpunt Archeologie en Monumenten 
Utrecht organiseert bouwplan-overleggen waarin concrete casus met gemeenten en 
erfgoeddeskundigen worden besproken. Van deze mogelijkheid wordt goed gebruik 
gemaakt. 

  
Effect/resultaat: Gemeenten zijn professioneel voldoende toegerust om de modernisering van de 

monumentenzorg te verwerken in hun beleid. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht werkt continue aan de 
deskundigheidsbevordering van gemeenten, onder andere door middel van een 
website, minimaal driemaal per jaar een studiebijeenkomst en adviezen op maat. In 
2014 is voor alle gemeenten behalve Utrecht een 'Wegwijzer voor de toekomst' 
geproduceerd, waarin per gemeente wordt nagegaan of ze voldoende zijn toegerust 
voor de gemoderniseerde monumentenzorg, en wat de verbeterpunten zijn.  

  
Inspanning: De provincie zet de ondersteunende infrastructuur voor erfgoed in voor het realiseren van de 

eigen beleidsprioriteiten. 
Effect/resultaat: Het gevoel van ‘eigenaarschap’ van erfgoed in de samenleving is versterkt en heeft zich vertaald 

in meer en/of hogere actieve en financiële bijdragen. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het aantal vrijwilligers werkzaam in de erfgoedsector neemt toe, melden LEU, HUL en 
andere erfgoedpartners. Via het vrijwilligersloket van LEU zijn in 2013 160 nieuwe 
vrijwilligers van start gegaan. LEU geeft aan dat in totaal ruim 9.000 vrijwilligers actief 
zijn voor landschap en erfgoed en dat de maatschappelijke waarde van hun inzet ruim 
€ 14 miljoen per jaar bedraagt. De financiële bijdragen uit de samenleving nemen 
daarentegen niet meetbaar toe, al zijn er enige voorbeelden van succesvolle 
crowdfunding  (bijvoorbeeld Slot Zuylen) en vriendenverenigingen. Een van de doelen 
van het nieuwe programma Utrecht Verhaalt is om erfgoedinstellingen steviger te 
verankeren in de toeristische sector en zo hun eigen inkomsten te vergroten. 

  
Effect/resultaat: Erfgoedinstellingen en -eigenaren werken samen in projecten voor (digitaal) publieksbereik. 

  
Resultaten medio 
2014 

Naast de grote projecten Utrecht Altijd, uRule en de samenwerkende kasteelmusea  
zijn diverse kleinere samenwerkingsverbanden opgezet, onder andere rond de Eerste 
Wereldoorlog, de relatie van de Vechtstreek met Amsterdam, het Eemsnoer 
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(samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen rond de rivier de Eem) en 
crowdsourcing historische boerderijen in de Ronde Venen. LEU speelde bij veel van 
deze projecten een coördinerende of ondersteunende rol. LEU rapporteert dat met 
name het op streekniveau opzetten van beheer en publieksbereik van landschap en 
erfgoed ('streeknetwerken') nog volop kansen biedt, omdat het schaalniveau van de 
streek goed aansluit bij de belevingswereld en interesses van inwoners. 

 

Onderwerp: Archeologie 
  
Doel: De randvoorwaarden voor adequaat beheer en goede 

toegankelijkheid van archeologische vondsten en vindplaatsen zijn 
vervuld. 

  
Inspanning: De provincie zet zich in voor aanpak van monitoring en beheer van belangrijke archeologische 

vindplaatsen samen met andere publieke en private partijen. 
Effect/resultaat: De staat van behoud van belangrijke archeologische vindplaatsen is bekend en de sites worden 

adequaat beheerd. 

  
Resultaten medio 
2014 

Er is een voorzichtige start gemaakt met het realiseren van dit beleidsdoel in de vorm 
van verkennende gesprekken met de Archeologische Monumentenwacht. Het project 
Archeologiewacht heeft als doel met behulp van vrijwilligers duurzaam behoud van 
archeologische monumenten te realiseren. De start is voorzien in 2015. Daarnaast 
draagt de provincie bij aan een project van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (in 
samenwerking met de Universiteit Leiden) gericht op het beter beschermen en 
beheren en ontsluiten van grafheuvels binnen de gemeente. 

  
Inspanning: De provincie stelt een provinciale onderzoekagenda op en stimuleert de uitvoering daarvan. 
Effect/resultaat: Beleid- en beheertaken van de provincie worden adequaat ondersteund door gericht 

archeologisch onderzoek. 

  
Resultaten medio 
2014 

Onderzoek is van belang om vondsten betekenis te geven en om richting te geven aan 
beheer en behoud. Daarom wordt geïnventariseerd welke vondstcomplexen  nader 
onderzoek behoeven. Het gaat met name om materiaal dat voor 2007 is opgegraven. 
Deze werkvoorraad wordt onder de aandacht gebracht van wetenschappers om hen 
te interesseren voor uitwerkingsprojecten. De lijst van vondstcomplexen is gekoppeld 
aan een nationale 'onderzoeksbank’. Met een jaarlijkse subsidie aan de Stichting 
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) draagt de provincie bij aan 
onderzoek en ontwikkelingen binnen de Nederlandse archeologie, bijvoorbeeld op het 
gebied van omgang met WO II-materiaal. Het jaarprogramma wordt in overleg met de 
provincies vastgesteld. Het opstellen van een provinciale onderzoekagenda is 
vanwege de nauwe samenwerking met de SIKB en de nationale onderzoeksbank niet 
meer noodzakelijk. 

  
Inspanning: De provincie zorgt voor voldoende capaciteit voor de opslag van archeologische vondsten. 
Effect/resultaat: Er ligt een verkenning naar de omgang met het ruimtegebrek van het provinciaal archeologisch 

depot na 2018. 

  
Resultaten medio 
2014 

Naar verwachting is het archeologisch depot rond 2018 vol. De verkenning van 
mogelijke oplossingen voor het aanstaande ruimteprobleem is nog niet gestart.  
De provincie kan naast het provinciaal depot gemeentelijke depots aanwijzen voor het 
behoud en beheer van archeologische vondsten en de bijbehorende documentatie. 
Utrecht en Amersfoort beschikken beide over gemeentelijke depots, maar de 
aanwijzing als officiële bewaarplaats heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente 
Amersfoort heeft een aanvraag tot aanwijzing ingediend, de gemeente Utrecht nog 
niet. Het beleid is om naast deze bestaande depots geen nieuwe depots te aanwijzen, 
om versnippering te voorkomen. 
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Onderwerp: Bibliotheken 
  
Doel: Er is een toekomstbestendige, toegankelijke en innovatieve 

bibliotheekvoorziening die doelmatig en slagvaardig werkt en de 
burger optimaal bereikt. 

  
Inspanning: De provincie faciliteert en stimuleert bibliotheekinnovatie en de inhoudelijke versterking van 

het provinciale bibliotheekstelsel in samenspraak met gemeenten en het rijk. 
Effect/resultaat: Het bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht is in 2015 efficiënter en effectiever in de 

samenwerking. 

  
Resultaten medio 
2014 

De provincie faciliteert en stimuleert bibliotheekinnovatie en de inhoudelijke 
versterking van het biblioteekstelsel. Wij subsidiëren BiSC voor het organiseren van de 
backoffice-taken voor de bibliotheken: inzet middelen ICT, transport, één provinciale 
pas en toegang tot de provinciale collectie voor de hele provincie (lijn 1). Daarnaast 
zetten we via BiSC in op maatwerk en vernieuwing bij de bibliotheken (lijn 2) en 
stimuleren we cultureel ondernemerschap door samenwerking met andere partijen te 
bevorderen (lijn 3). 
De provincie heeft een wettelijke taak op het gebied van bibliotheken: de provincie is 
verantwoordelijk voor het in stand houden van een ondersteuningsinstelling, die het 
interbibliothecair leenverkeer verzorgt (logistiek en transport) en zich richt op de 
ontwikkeling van fysieke innovaties. Daarnaast zijn de overheden gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het netwerk van bibliotheekvoorzieningen. 

  
Effect/resultaat: Het bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht innoveert door in te spelen op en gebruik te 

maken van zowel (inter)nationale ontwikkelingen als lokale en regionale initiatieven. 

  
Resultaten medio 
2014 

Deze innovatie zit in het beleid van de BISC  en dat is concreet zichtbaar bij de 
bibliotheek op school en de bibliotheek in het sociale domein. Daarnaast hebben we 
een eigen innovatiebeleid. Dit beleid zal medio 2014 uitgewerkt worden. 

  
Effect/resultaat: De samenwerkende Utrechtse regiobibliotheken handhaven één tarief, werken met één 

bibliotheekpas en stellen uniforme gebruikersvoorwaarden. 

  
Resultaten medio 
2014 

Het SUB krijgt per 2014 geen provinciale subsidie meer, de collectieve taken zijn 
geheel ondergebracht bij de BISC. Voor de gezamenlijke taken van één tarief, één 
bibliotheekpas en uniforme gebruiksvoorwaarden heeft deze wijziging geen gevolgen 
en blijft dit op dezelfde wijze bestaan. 

  
Inspanning: De provincie faciliteert en stimuleert de samenwerkende Utrechtse bibliotheken (SUB) en het 

Bibliotheek Service Centrum (BiSC) om hun samenwerking duurzaam te verstevigen en 
ondersteunt daarmee de effectiviteit en de efficiëntie van (het netwerk van) de openbare 
bibliotheken in de provincie. 

Effect/resultaat: SUB en BiSC geven adequaat uitvoering aan de collectieve provinciale taken (ICT, transport, 
collectiebeleid, marketing, HRM-beleid, kwaliteitsbeleid, ontwikkeling digitale bibliotheek en 
mediawijsheid). 

  
Resultaten medio 
2014 

Het SUB krijgt per 2014 geen provinciale subsidie meer, de collectieve taken zijn 
geheel ondergebracht bij de BISC. In het kader van het nieuwe bibliotheekbeleid zijn 
over de collectieve taken met BiSC nieuwe afspraken gemaakt. Dit valt onder lijn 1. 

  
Inspanning: De provincie stimuleert verbindingen tussen het bibliotheekbeleid en andere domeinen zodat 

de maatschappelijke functies van de bibliotheek optimaal tot hun recht komen. 
Effect/resultaat: De maatschappelijke functies van de bibliotheek komen optimaal tot hun recht.  

  
Resultaten medio 
2014 

In het kader van het nieuwe bibliotheekbeleid per januari 2014 heeft de BISC de 
opdracht gekregen om de maatschappelijke functie van de bibliotheken beter te 
benutten. Dat heeft de BISC gedaan door het project de Bibliotheek op school uit te 
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rollen, met als doel om de laaggeletterdheid te bestrijden en het lezen te bevorderen 
bij kinderen in het basisonderwijs. Daarnaast richt de BISC zich op de mogelijkheden 
van de bibliotheek in het sociale domein. Inmiddels heeft BISC twee bijeenkomsten 
georganiseerd over dit onderwerp. 
 
Als provincie zetten we nog apart in op innovatie en ondernemerschap bij 
bibliotheken, voorbeelden van projecten hieruit zijn de ontwikkeling van 
stationsbibliotheken, maar ook een educatief project van de bibliotheek Utrecht zodat 
kinderen 3D  leren printen. 

  
Inspanning: De provincie implementeert de nieuwe Bibliotheekwet, die in de loop van 2013 wordt 

ingevoerd. 

  
Resultaten medio 
2014 

De landelijke wet heeft zal naar verwachting pas per 1 januari 2015 ingevoerd 
worden. Binnen ons nieuwe bibliotheekbeleid is al rekening gehouden met deze 
nieuwe wetgeving. 
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3 FINANCIËN 
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Overzicht beschikbare budgetten Cultuurnota 2012-2015  
Inclusief terugblik vorige cultuurnota en overzicht structurele middelen 2016 e.v. 
 
Bron: financiële paragrafen cultuurnota's 2009-2012  'Cultuur is kracht' en 2012-2015 'Cultuur van U', aangevuld met tussentijdse wijzigingen van de provinciale begroting 
en het bestedingsritme van het programma Cultuur en ondernemerschap. 
 
 
Ambitie I:  
CULTUUR verrijkt 

Jaarbudget  
2009-2011 

2012 2013 2014 2015 Budget  
structureel 
2016 e.v. 

Structurele taken  
2016 e.v.  

zonder dekking 

Toelichting 

Ruimtelijk erfgoedbeleid 
1)

 871.000 387.000 270.000 185.000 185.000 270.000   

Gebiedsontwikkeling 
2) 

        

Castellum Fectio  300.000 300.000      

Vliegbasis Soesterberg 
3)

   140.000 152.000 152.000    

Monumentenzorg         

Fonds Erfgoedparels 
4)

 3.000.000 2.230.000 2.227.000 3.227.000 3.227.000 2.027.000 1.000.000 matchingsafspraken IPO-Rijk 

Erfgoedmonitor  100.000 100.000 100.000 100.000    

Iconen van Utrechts Erfgoed         

Pyramide van Austerlitz  70.000 35.000 35.000 35.000    

Kasteel Amerongen 120.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000   

Slot Zuylen 142.000 122.000 112.000 112.000 112.000 112.000   

HUL 
5)

 402.000 394.000 118.000 118.000 118.000 118.000   

SDUM 100.000 85.000 280.000 280.000 280.000 280.000   

Erfgoedalliantie  50.000 50.000 50.000 50.000    

Totaal ambitie I 4.635.000 3.840.000 3.734.000 4.361.000 4.361.000 2.909.000 1.000.000  
 

 

1)
 het budget voor gebiedsontwikkeling cultuurhistorie - met name voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie - is grotendeels ondergebracht in het AVP en ontbreekt daarom in 

deze begroting Het budget voor ruimtelijk erfgoedbeleid is verlaagd in 2014 en 2015 t.b.v. het programma Utrecht Verhaalt.  
2)

 Het budget voor gebiedsontwikkeling cultuurhistorie - met name voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie - is grotendeels ondergebracht in het AVP en ontbreekt daarom in 
deze begroting. 

3)
 Vanwege extra inzet op de ambitie om cultuur en erfgoed stevig te verankeren in de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis is procesgeld vrijgemaakt uit de reserve frictiekosten Cultuur. 

4)
 De afname van het autonome provinciale budget voor monumentenzorg 2012 - 2015  naar 500.000 per jaar conform het coalitieakkoord wordt gemaskeerd door de decentralisatie van 

rijksmiddelen (1.527.000 per jaar) en het doorschuiven van budget 2011 (300.000 per jaar). Voor 2014 en 2015 is het provinciale budget met 1.000.000 verhoogd via jaarrekening en 
voorjaarsnota. De decentralisatie van de rijksmiddelen  wordt in 2014 geëvalueerd. Bij gebleken succes zal de decentralisatie na 2015 worden gecontinueerd en blijft het structurele budget 
inclusief doeluitkering van het Rijk op 2.027.000 euro. 

5) Het budget voor HUL en SDUM is vanaf 2013 verlaagd en anders verdeeld over beide instellingen. 
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Ambitie II: CULTUUR verbindt Jaarbudget  

2009-2011 
2012 2013 2014 2015 Budget  

structureel 
2016 e.v. 

Structurele taken  
2016 e.v.  

zonder dekking 

Toelichting 

Cultuureducatie         

Kunst Centraal 2.070.000 2.070.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000   

Landschap Erfgoed Utrecht 256.000 256.000 150.000 150.000 150.000 150.000   

Transitiekosten   105.000 53.000     

Cultuureducatie met Kwaliteit 
6)

   73.000 73.000 73.000  73.000  matchingsafspraken IPO-VNG-Rijk 

Publieksbereik Erfgoed          

Opdrachten en subsidies 
7) 

196.000 490.000 297.000 207.000 207.000 277.000   

Programma Utrechtse 
Schatkamer 

1.250.000        

Utrecht Verhaalt 
8)

    393.000 392.000  200.000  continuering Utrecht Verhaalt 

Culturele evenementen: 
festivals en Vrede van Utrecht 

        

Festivals   750.000 750.000 750.000 534.000 216.000  budget op niveau houden 

Vrede van Utrecht / Culturele 
Hoofdstad 2018 

5.733.000 1.500.000 1.500.000      

Regionale Omroep         

RTV Utrecht 9.243.000 9.312.000 8.557.000      

Provinciaal Archief         

Het Utrechts Archief 
9)

  662.000 662.000 662.000 662.000 662.000   

Archiefbeleid 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000   

Podiumkunst 1.916.000        

Cultuurparticipatie en 
amateurkunst 

1.370.000        

Beeldende kunst  323.000        

Totaal ambitie II 22.388.000 14.321.000 13.475.000 3.669.000 3.615.000 3.004.000 489.000  
  

6) Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is gestart in 2013 op initiatief van het Rijk. Het budget is afkomstig uit de reserve Cultuurparticipatie en de reserve Frictiekosten.De looptijd en financiële dekking is vier jaar, 
maar de intentie is om het na 2016 te continueren. De structurele taak zonder dekking betreft hier dus 2017 e.v. 

7) In 2014 en 2015 is het budget verlaagd t.b.v. het programma Utrecht Verhaalt. Het structurele budget 2016 e.v. is hoger omdat het budget voor de Erfgoedalliantie (ambitie I) deel uitmaakt  van het structurele budget 
voor publieksbereik. 

8) Het programma Utrecht Verhaalt is inhoudelijk nog niet verwerkt in de tussenevaluatie omdat het is vastgesteld door PS op 7 juli 2014. T.b.v. Utrecht Verhaalt is 785.000 euro voor 2014-2015 vrijgemaakt , ten laste van 
andere begrotingsposten cultuur en de reserve Cultuurhistorische Hoofdstructuur. 

9) Het betreft nieuw budget uit algemene middelen vanwege nieuwe wettelijke taak per 2012. 
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Ambitie III: CULTUUR versterkt Jaarbudget  

2009-2011 
2012 2013 2014 2015 Budget  

structureel 
2016 e.v. 

Structurele  
taken  

2016 e.v.  
zonder dekking 

Toelichting 

Cultuur en ondernemerschap         

Programma   122.000 485.000 627.000  200.000 continuering ondernemerschap 
en cultuurpacten  

Versterking cultuur- en 
erfgoedsector 

        

Landschap Erfgoed Utrecht 959.000 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000   

Monumentenwacht 801.000 715.000 626.000 626.000 626.000 626.000   

Restauratie Opleidingsproject 
10) 

21.000 21.000 21.000    21.000  matchingsafspraken IPO-Rijk  

Steunpunt Archeologie en 
Monumentenzorg Utrecht 

195.000 183.000 151.000 151.000 151.000 151.000   

ZIMIHC / Huis van de 
Amateurkunst 

469.000        

Centrum Beeldende Kunst 338.000        

Archeologie         

Provinciaal archeologisch depot 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000   

Versterking archeologiebeleid  105.000 105.000 30.000 30.000 30.000 30.000   

Limessamenwerking   75.000 75.000 75.000 75.000 125.000 interprovinciale samenwerking 
UNESCO werelderfgoed   

Bibliotheken         

Bibliotheken Service Centrum / 
Samenwerkende Utrechtse 
Bibliotheken 

2.752.000 2.373.000 2.152.000 1.992.000 1.992.000 1.992.000   

Innovatieve projecten    160.000 160.000 160.000   

Totaal ambitie II 5.720.000 4.337.000 4.117.000 4.459.000 4.601.000 3.974.000 346.000   

 
10) Bij schrijven van de cultuurnota 2012-2015 was nog niet bekend of het Rijk zijn bijdrage aan ROP zou voortzetten na 2013. Inmiddels is bekend dat de subsidie doorloopt en maakt het deel uit van de convenantafspraken 

tussen IPO en Rijk. Voor 2014 en 2015 wordt het ROP bekostigd uit het Fonds Erfgoedparels. 
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Totaaloverzicht beschikbare budgetten Cultuurnota 2012-2015  
Inclusief terugblik vorige cultuurnota en overzicht structurele middelen 2016 e.v. 
 

Ambitie Jaarbudget  
2009-2011 

2012 2013 2014 2015 Budget  
structureel 
2016 e.v. 

Structurele taken  
2016 e.v.  

zonder dekking 
        

Totaal ambitie I 4.635.000 3.840.000 3.734.000 4.361.000 4.361.000 2.909.000 1.000.000 
        
Totaal ambitie II 22.388.000 14.321.000 13.475.000 3.669.000 3.615.000 3.004.000 489.000 
        
Totaal ambitie III 5.720.000 4.337.000 4.117.000 4.459.000 4.601.000 3.974.000 346.000 
        
        
Totaal Cultuurnota 32.743.000 22.498.000 21.326.000 12.489.000 12.577.000 9.887.000 1.835.000 

 
 

       

  



         
Bijlagen 

A-1 
 

A. BIJLAGE 
 



        

A-2 
 

Bijlage: 

 SAMENVATTING CULTUURNOTA 
 

Wij willen de culturele sector professioneel en 
bedrijfsmatig verstevigen en daartoe het 
maatschappelijk draagvlak vergroten. 
 
De veranderingen in de maatschappij vragen van 
de provincie en de culturele sector fundamentele 
bezinning op verantwoordelijkheden, kerntaken, 
organisatie, financiering en draagvlak. De 
provincie heeft een rol in het begeleiden van en 
sturen op de transitie die de culturele sector als 
geheel en de instellingen afzonderlijk moeten 
maken. Daarom lopen ondernemerschap, 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap als een 
rode draad door de hele cultuurnota heen. 

Wij willen de provincie Utrecht profileren als regio 
die sterk is in cultuur en mensen doen groeien en 
laten genieten van het rijke culturele aanbod. 
 
De inspirerende kracht van cultuur maakt een 
samenleving vitaal en veerkrachtig. Cultuur 
verbindt. Het is een anker in tijden van 
verandering en tegelijkertijd een motor van 
innovatie. Daarom vindt de provincie het 
belangrijk dat de inwoners van Utrecht profiteren 
van alles wat het culturele aanbod hen te bieden 
heeft: vermaak en genot, verbazing en 
verwondering, uitdaging en prikkeling, 

Wij willen de cultuurhistorische kwaliteit van onze 
leefomgeving behouden, verbeteren en zichtbaar 
maken.  
 
Cultuur is van waarde en genereert waarde. 
Cultuur verrijkt. De kwaliteit van de provincie 
Utrecht als leefomgeving en vestigingsplaats is in 
hoge mate een culturele kwaliteit en ons 
belangrijkste kapitaalgoed. Het erfgoedbeleid is 
behalve onderdeel van ons cultuurbeleid een 
essentieel aspect van het ruimtelijk beleid en 
maakt de culturele dimensie en potentie van 
allerhande provinciale vraagstukken duidelijk. 

1. Ruimtelijk erfgoedbeleid 
Wij willen de cultuurhistorische waardevolle ruimtelijke structuren van de provincie behouden en versterken. In de provinciale structuurvisie 
en in de ruimtelijke verordening zullen we focussen op historische buitenplaatszones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en 
archeologie. Daarbij willen we de mogelijkheid vergroten om economische kostendragers voor erfgoedbeheer te creëren. 
 
2. Gebiedsontwikkeling 
Wij willen de cultuurhistorische waardevolle ruimtelijke structuren van de provincie zichtbaar en beleefbaar maken. In onze 
gebiedsontwikkeling (in het kader van de Agenda Vitaal Platteland) zullen we focussen op het militair erfgoed van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, de Grebbelinie, de Limes en Vliegbasis Soesterberg. Wij zoeken daarbij samenwerking met partners die beheer en exploitatie voor 
de lange termijn zeker kunnen stellen. 
 
3. Monumentenzorg 
Wij willen een bijdrage leveren aan het in stand houden van waardevolle monumenten voor volgende generaties. We zullen focussen op de 
restauratie van historische buitenplaatsen (inclusief groenstructuren en bijgebouwen). Door middel van een openbare monitor van het 
Utrechts erfgoed willen we ook anderen stimuleren daarin te investeren. 
 
4. Iconen van Utrechts erfgoed 
Wij willen een bijdrage leveren aan het beheer en de toegankelijkheid van enkele iconen van Utrechts erfgoed. We zullen focussen op Kasteel 
Amerongen, Slot Zuylen, de Pyramide van Austerlitz en De Utrechtse Molens. Wij willen de bestaanszekerheid en de professionaliteit van onze 
iconen vergroten door structurele samenwerking en ondernemerschap te stimuleren. 

1. Cultuureducatie 
Wij willen de leefwereld van alle leerlingen van het primair onderwijs verrijken door hen in aanraking te brengen met cultuur en met de 
variëteit en geschiedenis van hun eigen omgeving.  Daarmee investeren we ook in toekomstig maatschappelijk draagvlak voor cultuur. 
 
2. Publieksbereik cultureel erfgoed 
Wij willen dat bewoners en bezoekers van de provincie zich bewust zijn van het bijzondere erfgoed van Utrecht. We zullen focussen op het 
publieksbereik van historische buitenplaatsen, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologische vindplaatsen en stimuleren 
daarbij de inzet van nieuwe media. We zullen onze eigen cultuurhistorische gegevensbestanden openstellen voor gebruik en toepassing door 
anderen.  
 
3. Culturele evenementen: Festivals en Vrede van Utrecht 
Wij willen Utrecht (inter)nationaal profileren als provincie die sterk is in cultuur. Grote en aansprekende internationale evenementen slaan 
een brug tussen cultuur en publiek. We zullen een bijdrage leveren aan een aantal betekenisvolle jaarlijkse festivals en aan de viering van de 
Vrede van Utrecht in 2013.  
 
4. Regionale omroep 
Wij willen zorgdragen voor een goed en divers aanbod van regionale publieke media in de provincie Utrecht.  Daartoe bekostigen wij RTV 
Utrecht.  
 
5. Archieven 
Wij willen de archieven van de provincie Utrecht professioneel laten beheren en ontsluiten voor het publiek. We zullen een besluit nemen 
over de wijze waarop we invulling geven aan deze nieuwe wettelijke taak zodra de Archiefwet definitief is gewijzigd. 

1. Cultuur en ondernemerschap 
Wij streven naar een stevige en ondernemende culturele infrastructuur, waarvan het maatschappelijk draagvlak zich vertaalt in hoge eigen 
inkomsten. We willen stimuleren dat burgers en bedrijven als ‘eigenaar’ meer verantwoordelijkheid nemen  voor de culturele sector inclusief 
het cultureel erfgoed.  
 
2. Versterking erfgoedsector 
Wij willen de infrastructuur van het Utrechtse erfgoed versterken door middel van kennisuitwisseling, netwerkvorming en samenwerking. We 
zullen Landschap Erfgoed Utrecht, Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht en de Monumentenwacht inzetten als uitvoerders van dit 
beleid.  
 
3. Archeologie 
Wij willen de randvoorwaarden vervullen voor behoud en toegankelijkheid van archeologische vondsten en vindplaatsen. Wij zullen de staat 
waarin de belangrijkste vindplaatsen verkeren monitoren, onderzoek stimuleren en zorgdragen voor het provinciaal archeologisch depot.  
 
4. Bibliotheken 
Wij streven naar een toekomstbestendige en toegankelijke bibliotheekvoorziening die de burger optimaal bereikt.  Het bibliotheekwerk is 
cruciaal voor geletterdheid, informatievaardigheid en mediawijsheid voor iedereen, van jong tot oud. Wij zullen de bibliotheken stimuleren 
hun onderlinge samenwerking te intensiveren. 
  

Cultuur heeft een sterke en positieve invloed 
op de samenleving omdat het bijdraagt aan 
innovatie en economische ontwikkeling en 
aan de kwaliteit van de ruimte. Cultuur 
creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
en draagt bij aan verbondenheid van 
mensen met elkaar en met hun omgeving. 
 
Wij willen dat de provincie Utrecht blijvend 
aantrekkelijk is voor bewoners, bezoekers en 
bedrijven. Door middel van ons 
cultuurbeleid willen we een wezenlijke 
bijdrage leveren aan ‘Utrecht topregio’. Met 
Utrecht 2018 Culturele Hoofdstad van 
Europa als richting van onze ambities. 

Cultuur als kernkwaliteit:  
Utrecht topregio 
  

III. Cultuur versterkt 

II. Cultuur verbindt 

I. Cultuur verrijkt 
  

 
  


