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DATUM 27-5-2016 

AAN Mariette Pennarts 

VAN Wietse Visser 

DOORKIESNUMMER 2818 

ONDERWERP Rondvraag commissie BEM d.d. 30 mei 2016 

 

Rondvraag commissie BEM, vooraf gestelde vragen PVV 

 

Motie, 
vragenhalfuurtje 
of amendement 

PH Partij Dictum Advies Behandelend 
ambtenaar 

Rondvraag MP PVV Vragen Antwoorden Wietse Visser 
en Brett 
Bannink 

   Was tijdens de 
behandeling in PS van 18 
april over de financiering 
van het "landmark" 
bekend dat de gemeente 
Den Haag diverse 
activiteiten gaat 
organiseren omtrent het 
jaar van Mondriaan en De 
Stijl? 

Ja, dit was bekend. Den Haag heeft zich samen met andere plaatsen en regio’s (waaronder 
Amersfoort/ Utrecht) geschaard achter de internationale Mondriaan to Dutch Design 
campagne van het NBTC (Nationaal Bureau Toerisme en Congressen). Op 1 december 
2015 is dit officieel van start gegaan. In het kort komt de strategie achter deze nationale en 
internationale campagne op het volgende neer: (uit projectplan de Stijl Utrecht Amersfoort, 
hoofdstuk 1: Landelijk Project: Mondriaan to Dutch Design) ‘Door de passie van de 
bezoeker als uitgangspunt te nemen verbinden we verschillende plekken in Nederland met 
elkaar. Diverse locaties in het land worden gepresenteerd onder één gemeenschappelijke 
noemer (merk) waardoor er een propositie ontstaat waarmee bezoekers verleid worden om 
minder bekende plekken te bezoeken.  
 
 

 

   Wordt er samengewerkt 
met Den Haag Marketing? 

 

Den Haag Marketing is onderdeel van de landelijke campagne Mondriaan to Dutch Design. 
Zij is daarmee een belangrijke samenwerkingspartner. Den Haag en de regio Utrecht zijn 
samenwerkingspartners, samen met o.a. ook Eindhoven, de Veluwe en Drachten wordt er 
gewerkt aan de (inter)nationale toerist te bereiken en te verleiden naar ons land danwel 
regio te komen. Tegelijkertijd zijn we daarmee in lichte mate concullega’s van elkaar. Beide 
plekken willen de toerist verleiden in ieder geval naar hen toe te komen.  
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   Er worden onder andere 
maar liefst drie 
tentoonstellingen over 
Mondriaan en De Stijl 
georganiseerd (de Victory 
Boogie Woogie hangt in 
het Gemeentemuseum 
Den Haag). 
Maar er zijn veel meer 
activiteiten gepland, zoals 
concerten en excursies. 
Worden de effecten 
hiervan op de te 
verwachten 
bezoekersaantallen in de 
provincie Utrecht 
geanalyseerd? 

Nee, op dit moment zijn de activiteiten niet gestart en is er nog geen analyse gedaan. 
Uiteraard worden gedurende het traject bezoekersaantallen geanalyseerd. Het NBTC is 
hiervoor verantwoordelijk.  

 

 
 

  Welk effect hebben deze 
ontwikkelingen op het 
voornemen een duur 
"landmark" in Utrecht te 
realiseren? 

Deze ontwikkelingen gaan een positief effect hebben op het ‘landmark’. Uit een interne 
verkenning met de afdeling wegen komt het snelfietspad Utrecht-Amersfoort als kansrijk 
traject naar voren als drager voor het landmark. Het landmark is onderdeel van de 
promotiecampagne waardoor bezoekers aan Utrecht en/of Amersfoort  zullen worden 
verleid de route af te leggen. Om dit te faciliteren is het plan om deze route in de bestaande 
Rietveld routes op te nemen, een aantal fietsen (in Stijl kenmerken) beschikbaar te stellen 
en start en eindpunt te koppelen aan het Mondriaan en Rietveld-Schroderhuis.   
De Stijl elementen die aan dit fietspad worden toegevoegd fungeren  tegelijkertijd als 
‘branding’ voor het fietspad. Vanuit de afdeling wegen is uiteraard het doel dat het fietspad 
goed gebruikt gaat worden. Zo worden meerdere provinciale belangen duurzaam gediend.  

 

      

 


