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Onderwerp Statenbrief: Rapportage Agenda Utrecht Verhaalt

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Wij stellen u graag op de hoogte van de uitkomsten van de rapportage Agenda Utrecht Verhaalt zoals bijgevoegd.

Aanleiding

De rapportage met de titel ‘Vertellen, Verbinden, Verdienen’ blikt terug op de periode 2014-2015 en de manier 
waarop de provincie met partners aan het werk is gegaan om het doel van Utrecht Verhaalt vorm te geven: 
verhalen te vertellen en vindbaar te maken, locaties in samenhang te verbinden en kansrijke erfgoedsegmenten 
toeristisch beter te ontsluiten. We gaan in op de resultaten en op de geleerde lessen. In de bijlagen van de 
rapportage vindt u meer informatie over respectievelijk de ‘koepelprojecten’, de gesubsidieerde projecten en de 
financiën. Een kort filmpje over Utrecht Verhaalt vindt u op de website van de provincie.

Voorgeschiedenis
Op 15 juli 2013 namen Provinciale Staten met brede steun de motie ‘Utrecht Verhaalt’ aan. 

In deze motie is geconstateerd dat:
• de provincie Utrecht over een grote schat aan musea, landgoederen, cultuur- en natuurhistorische centra 
beschikt.
• de geschiedenis van Utrecht onze regio een eigen identiteit heeft gegeven.
• cultureel ondernemerschap gestimuleerd moet worden.
• Utrecht zo rijk is aan schatten en het daarmee ook een groot deel van de Nederlandse (en Europese) 
geschiedenis
als het ware tentoonstelt.
• de provincie Utrecht naast het uitvoeren van haar kerntaken ook een verbindende rol heeft.

en overwogen dat:
• de verhalen achter de cultuurhistorische schatten kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid van inwoners en 
bezoekers bij deze cultuurhistorische schatten en hun omgeving;
• Samenwerking op thema’s door de beheerders van de cultuurhistorische schatten, kan leiden tot een impuls 
voor cultureel ondernemerschap;
• door verbindingen te leggen tussen de cultuurhistorische schatten onze provincie en haar erfgoed nog 
aantrekkelijker wordt voor toeristen uit binnen- en buitenland;
• het boek Tastbare Tijd dat de provincie Utrecht eerder uitbracht een eigentijds vervolg verdient.



De gedeputeerde Cultuur is gevraagd om een verbindende rol op te pakken. Musea, buitenplaatsen en cultuur- 
en natuurhistorische centra zijn hierbij aangemoedigd om meer samen te werken en de erfgoedschatten voor 
inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Provinciale Staten 
zagen de opgave voor Utrecht Verhaalt niet als nieuw project, maar als een mooie kans om de verwijzing tussen 
en samenwerking met locaties en partners vorm te geven. Aan de motie werden daarom geen nieuwe middelen 
gekoppeld.

Op 7 juli 2014 hebben Provinciale Staten vervolgens ingestemd met de uitvoering van ‘Utrecht Verhaalt’: een 
project om de verhalen te vertellen van het rijke aanbod aan cultuur en erfgoed in Utrecht. Met de 
‘koepelprojecten’ in deze Agenda werden verschillende erfgoedlocaties van Utrecht met elkaar verbonden. Zowel 
fysiek als digitaal. De nieuwe impuls werd gegeven in nauwe samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht en 
vele andere erfgoedpartners en recreatieondernemers. Naast de koepelprojecten is een budget van € 350.000, - 
beschikbaar gesteld voor initiatieven van derden die aansluiten op de doelstellingen Vertellen, Verbinden en 
Verdienen. De looptijd van de Agenda was van 7 juli 2014 tot eind 2015. Voor deze Agenda is in totaal budget van 
775.000 euro vrijgemaakt uit bestaande erfgoed- en cultuurbudgetten.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Evaluatie van uitgevoerd beleid door effecten te traceren; leermomenten in de rollen van de provincie Utrecht en 
andere betrokken partijen te benoemen en gevolg aan te geven.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Vervolgprocedure/voortgang
Niet van toepassing

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,


