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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Voor u ligt de voortgangsrapportage van de Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’. Deze rapportage 
betreft het eerste jaar van de uitvoering (april 2016-april 2017). 
 
Voorgeschiedenis 
In de cultuur- en erfgoednota, vastgesteld op 18 april 2016, hebben wij aangegeven u jaarlijks te zullen 
informeren over de voortgang, zodat u op de hoogte blijft van de flexibele uitvoering van het beleid.  
 
Essentie / samenvatting: 
In de voortgangsrapportage van de Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’ brengen wij in beeld wat er in 
het eerste jaar is gebeurd, wat de mijlpalen zijn geweest, wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en met welke beleid 
we nog aan de slag moeten.  
In het eerste jaar is een stevig fundament gelegd onder het nieuwe beleid. De relatie met de partnerorganisaties 
is geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd. Voor de uitvoering van het beleid gericht op de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam is een afzonderlijk programmaplan vastgesteld. Er zijn ook al de nodige 
successen geboekt. De viering van 100 jaar De Stijl dit jaar verloopt fantastisch en genereert internationale 
aandacht voor Utrecht. De nieuwe werkwijze van het Fonds Erfgoedparels heeft prima uitgepakt en resulteerde in 
de hoogste multiplier ooit op provinciale investeringen: 3,8. Verder zijn cultuur en erfgoed veel beter verweven 
geraakt in de plannen voor Park Vliegbasis Soesterberg en is er een nieuwe bibliotheekvisie gereed gekomen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De gewenste beleidseffecten staan geformuleerd in de cultuur- en erfgoednota. De voortgangsrapportage geeft 
een overzicht van de resultaten per beleidsinstrument. Per vooraf geformuleerd meetpunt wordt zowel in tekst als 



 

  

door middel van een stoplichtrapportage aangegeven wat de stand van zaken is. De voortgangsrapportage bevat 
nog geen evaluatie van het beleid.  
 
Financiële consequenties 

De voortgangsrapportage heeft geen financiële consequenties. Waar sprake is van financiële gevolgen vanwege 
nieuwe ontwikkelingen komen deze aan de orde in de Kadernota 2017. De financiële verantwoording vindt plaats 
in het kader van de provinciale jaarrekeningen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij zullen u jaarlijks informeren over de voortgang van de uitvoering van de cultuur- en erfgoednota. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


