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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Wij stellen u graag op de hoogte van de uitkomsten van de evaluatie van de Uitvoeringsagenda Historische 
Buitenplaatsen 2012-2015. Uit de evaluatie is gebeleken dat er alom brede waardering is voor de afgelopen 
Uitvoeringsagenda. De bevindingen en aanbevelingen treft u bijgevoegd aan. 
 
 
Aanleiding 
 
De provincie Utrecht was in 2012 initiator van de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015. Om 
te leren van het uitgevoerde beleid is de Uitvoeringsagenda geëvalueerd met als doel: 
1. Duurzame effecten traceren; effecten die de vier jaar van de UAHB overstijgen; 
2. Leermomenten in de rollen van provincie Utrecht en andere partijen bij de UAHB (wat werkte en waarom, en 

omgekeerd); 
3. Aanbevelingen voor de toekomst: welke inzet dient doorgang te vinden? 
 
De evaluatie bestaat uit een enquête onder vier doelgroepen (eigenaren, overheid en door overheid gefinancierde 
organisaties, experts en vrijwilligers/bezoekers), interviews en bureauonderzoek.  
 
 
Voorgeschiedenis 

 
De provincie Utrecht heeft in 2012 de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015 geïnitieerd met 
het doel om bij te dragen aan de bestaanszekerheid van buitenplaatsen en landgoederen op de lange termijn. 
Vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie van zowel buitenplaatsbezitters en –beheerders, maatschappelijke 
organisaties en gemeenten kon de uitvoeringsagenda rekenen op een breed en stevig draagvlak. De provinciale 
ambitie was om historische buitenplaatsen beleidsmatig nadrukkelijk te agenderen. 
 



 

  

 

In de uitvoeringsperiode is geïnvesteerd in de buitenplaatsen door het verstrekken van restauratiesubsidies. 
Daarnaast is samenwerking gestimuleerd via het Platform Utrechtse Buitenplaatsen en is publiek gestimuleerd 
om als betalende bezoeker of als vrijwilliger betrokken te raken bij de buitenplaatsen. Bij deze beoogde 
veranderingen in de ruimtelijke omgeving wilde de provincie ook meer zicht krijgen op wat de buitenplaatsen 
bieden en waaraan ze behoefte hebben. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
De evaluatie is gericht op de onderwerpen van de uitvoeringsagenda, aangevuld met “organisatie”: 
1. Samenwerking en netwerk 
2. Ruimtelijke kwaliteit 
3. Restauratie en behoud 
4. Publieksbereik 
5. Kennisontwikkeling 
6. Organisatie 
 
Per onderwerp zijn vragen geformuleerd. De bevindingen, leermomenten voor de deelnemers en de conclusie 
zijn hieronder puntsgewijs samengevat. 
 
Duurzame effecten van de Uitvoeringsagenda 
 
- Er is een infrastructuur gerealiseerd waarbinnen betrokkenen elkaar spreken, kennis er ervaring uitwisselen 

en samen optrekken is er gekomen. Het nieuw opgerichte Platform Utrechtse (PUB) heeft succesvolle 
jaarlijkse symposia georganiseerd welke een duurzaam effect hebben. Door STAMU zijn 
netwerkbijeenkomsten voor gemeenteambtenaren georganiseerd. Dit heeft bijgedragen aan groter 
bewustzijn van de buitenplaatsenproblematiek en van de noodzaak om als overheid flexibeler in te spelen 
op exploitatiewensen van buitenplaatseigenaren. 

 
- Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit is van wezenlijk belang geweest de wijziging van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening met als kern: “Historische buitenplaatszone: behoud door ontwikkeling is het 
uitgangspunt. Er is ruimte voor ontwikkelingen gericht op het creëren van economische kostendragers indien 
deze bijdragen aan het herstel en versterking van de cultuurhistorische waarde van de buitenplaatszone.” 
Daarmee ging het ruimtelijke beleid van de provincie Utrecht voor buitenplaatsen van Nee tenzij naar Ja 
mits. 

 
- De publicaties Leidraad Behoud door Ontwikkeling en De Utrechtse Buitenplaatsbiotoop dragen bij aan een 

nieuwe structuur in gesprekken tussen overheden en eigenaren. Exploitatiewensen zijn hiermee wat 
makkelijker bespreekbaar, maar met veel overheidsbeleid niet minder ingewikkeld. 

 
- Middels het Parelfonds is € 7,4 miljoen geïnvesteerd in restauraties van buitenplaatsen, wat de exploitatie 

van een aantal ervan expliciet heeft verbeterd. De unieke maatwerkmethode is alom gewaardeerd en heeft 
van de provincie Utrecht een betrouwbare partner gemaakt voor een erfgoedsector die per definitie op de 
lange termijn is gericht. 

 
- Er zijn inmiddels 16 groenbeheergroepen actief op buitenplaatsen onder begeleiding van de eigenaar. Er is 

door LEU een stappenplan gemaakt voor de succesvolle inzet van vrijwilligers op buitenplaatsen. 
 
- Het burgerparticipatieproject Wegh der Weegen is mogelijk gemaakt en na ‘ups en downs’ nog steeds 

interessant actief. 
 
- Vijf Utrechtse kasteelmusea zijn met provinciale steun een samenwerking aangegaan op het gebied van 

marketing, waarvan eerste resultaten zichtbaar zijn, en de duurzame effecten in de periode na de 
Uitvoeringsagenda zullen blijken. 

 
 
Leermomenten voor de deelnemers aan de Uitvoeringsagenda 
 
- Samenwerking door betrokken afdelingen in een buitenplaatsenteam heeft geleid tot meer wederzijdse 

kennisuitwisseling en vindt een vervolg in de huidige afstemmingssessies die team GRO organiseert. 
Bijkomend effect hiervan is dat de provincie meer als één mond praat in de buitenwereld. 
 

- Bij de totstandkoming van de provinciale publicaties Leidraad en Buitenplaatsbiotoop bleek vroegtijdige 
betrokkenheid van doelgroepen essentieel. 
 

- Ook een goed verwachtingenmanagement: niet teveel beloven, maar ook niet te weinig. Dat laatste geldt 
ondermeer voor burgerparticipatieprojecten. 



 

  

 

 
 
De bevindingen leiden tot de volgende aanbevelingen 
 
- Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen valt te versterken met participatie door meer gemeenten, 

rentmeesters en institutionele eigenaren van buitenplaatsen die veel buitenplaatsen in Utrecht bezitten. 
 

- Om het gesprek over buitenplaatsen op regionale/lokaal niveau te stimuleren zou STAMU haar 
netwerkbijeenkomsten met gemeenteambtenaren kunnen uitbreiden met buitenplaatseigenaren. 
 

- Geen duurzame effecten zonder goed onderhoud van wat er is bereikt. Daarom dienen het Platform, 
STAMU/LEU en de provincie Utrecht te blijven werken aan de bekendheid en het gebruik van Leidraad en 
Buitenplaatsbiotoop. De laatste vooral toegepast in gemeentelijke bestemmingsplannen. 
 

- Historisch groenbeheer is een kostbare zaak met nauwelijks verdienmodellen. Gezien het grote belang 
ervan op buitenplaatsen vormen deskundigheidsbevordering en verruiming van subsidies hiervoor (BRIM-
Groen) de belangrijkste opgaven. 
 

- De provincie Utrecht wordt aanbevolen de alom gewaarde verworvenheden van de subsidiemethode bij het 
Parelfonds zoveel mogelijk vast te houden. Dat voorkomt weer groeiende achterstanden in onderhoud en 
restauratie. De provincie wordt ook aanbevolen verbindingen te leggen met onderwerpen als duurzaamheid 
en duidelijke aanspreekpunten voor buitenplaatseigenaren te houden. 
 

- In het breed gedragen besef dat buitenplaatseigenaren wel alle lasten dragen maar veel van de 
maatschappelijke baten niet kunnen kapitaliseren (uitkomsten rapport-Witteveen+ Bos, 2012) is het zaak 
nieuwe verdienmodellen of financieringsconstructies te ontwikkelen. Het Platform kan hier de motor in zijn, 
de provincie Utrecht zou begeleidend onderzoek mogelijk kunnen maken en de SKBL kan voor landelijke 
afstemming zorgen. 
 

- Ga door met inzet op publieksbereik als onderdeel van het erfgoedbeleid van de provincie Utrecht. 
 
 
Conclusie 
 
Er is brede waardering voor de afgelopen Uitvoeringsagenda. Juist in een erfgoedsector die in lange termijn 
perspectieven moet denken, is het zinvol de Uitvoeringsagenda ook te beschouwen als een fase in een lange 
termijn ontwikkeling en succesvolle pijlers in dat beleid voort te zetten. De middelen zjn besteed binnen de kaders 
van de Cultuurnota 2012 -2015 budgetten te weten Fonds Erfgoedparels, Ruimtelijk Erfgoed en Publieksbereik 
Erfgoed. 
 
Voortgang 
 
GS hebben ingestemd met de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie. Uitwerking  hiervan zal plaatsvinden 
binnen de kaders van de Cultuurnota Alles is Nu 2016-2019. Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen blijft actief 
gesteund door de provincie en is gevraagd  om projectvoorstellen te doen voor nieuw onderzoek en nieuw beleid. 
De samenwerking met landelijke en regionale partners wordt voortgezet. In de Cultuurpacten zal daar waar 
mogelijk aandacht voor de buitenplaatsen gevraagd worden. De publicaties  Leidraad en Buitenplaats Biotopen 
zullen de komende jaren verder onder de aandacht worden gebracht van gemeenten en eigenaren. Ook in 2017 
vindt weer een Buitenplaats symposium plaats. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 
Evaluatie van uitgevoerd beleid door duurzame effecten (die de vier jaar van de uitvoeringsagenda overstijgen) te 
traceren; leermomenten in de rollen van de provincie Utrecht en andere betrokken partijen te benoemen; 
aanbevelingen te doen voor de toekomst: welke inzet dient voortgezet te worden? 
 
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Aanbevelingen uit de evaluatie zullen worden uitgewerkt binnen de al aangegeven kaders van de Cultuurnota 

Alles is Nu 2016-2019. Ook zal het Platform Utrechtse Buitenplaatsen gevraagd worden om projectvoorstellen te 



 

  

 

doen voor alle genoemde thema’s. De samenwerking met landelijke en regionale partners wordt voortgezet. In de 

Cultuurpacten zal daar w aar mogelijk aandacht voor de buitenplaatsen gevraagd worden. 
De publicatie wordt als pdf op de website van de provincie geplaatst. Naar vakbladen en specifieke erfgoedsites 
wordt een persbericht gestuurd. Direct betrokkenen krijgen een fysiek exemplaar. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

 
Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


