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DATUM 10-5-2017 

AAN Commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Mariëtte Pennarts 

DOORKIESNUMMER 2804 / 2196 

ONDERWERP Beantwoorden vragen voortgangsrapportage cultuurnota Cie BEM 15 mei 2017 

 

Vragen SP 

 

Themajaar De Stijl 

Vraag: Hoe heeft de aanhaking van het VMBO aan het ontwerpen van het ‘Landmark’ van de Stijl vorm 

gekregen? 

Antwoord: In april 2017 hebben bijna 500 MBO leerlingen i.h.k.v. het Mondrian To Dutch Design jaar 

deelgenomen aan het educatieproject. Het gaat om leerlingen van het ROC MN (Utrecht en Amersfoort), MBO 

Utrecht en Nimeto. Zij hebben voorbereidende lessen gevolgd rondom het thema De Stijl die vervlochten zijn met 

de reguliere vakken. Op 11 en 12 april hebben zij het Centraal Museum, Rietveld Schroder Huis en 

Mondriaanhuis bezocht. In het Centraal Museum hebben zij vanuit het ontwerp- en vormgevingsprincipes van De 

Stijl, onder begeleiding van kunstenaars en creatieven, hun idee in de praktijk kunnen brengen m.b.v. moderne 

technieken zoals 3D printers. Het ontwerp van het Landmark is hierin betrokken doordat de leerlingen in het 

Mondriaanhuis hier kennis van hebben kunnen nemen. In het najaar zullen circa 500 VMBO leerlingen aan de 

hand van bezoek aan de genoemde musea en lespakket zich verdiepen in het gedachtengoed van De Stijl en 

specifiek met het Landmark. Een algehele evaluatie van dit project volgt eind 2017. 

 

Bibliotheken 

Vraag: Gaat de provincie, n.a.v. het gepresenteerde onderzoek van Kees Broekhof over leesbevordering op 

middelbare scholen, meer insteken op leesbevordering? Heeft de provincie in beeld wat het sluiten van wijk- en 

dorpsbibliotheken betekent voor het leesgedrag van omwonenden? Bijvoorbeeld in het Utrechtse Ondiep. 

 

Antwoord: De presentatie van Kees Broekhof was een betoog over het voorkomen van laaggeletterdheid, en niet 

zo zeer over het bestrijden ervan. Echter, binnen het programma Bibliotheek Op School wordt er op verschillende 

plekken in het land en in de provincie op innovatieve wijze wel aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Eemland 

is landelijk voorloper en ook Utrecht besteedt hier aandacht aan. Dit probleem van het onderwijs kan ten dele 

worden opgevangen door de bibliotheek maar in de kern zal dit door het onderwijs van OCW moeten worden 

opgepakt.  

Overigens staat het voorkomen van laaggeletterdheid hoog op de agenda van de bibliotheken. Niet alleen via 

bibliotheek op school wordt er in het PO veel gedaan aan leesbevordering maar ook taalhuizen en andere 

taalprogramma’s in de provincie dragen hier aan bij.  

De provincie heeft geen beeld wat het sluiten van vestigingen betekent omdat dit betrekkelijk nieuw is. Wij zetten 

ons in om het netwerk zo sluitend en vitaal mogelijk te houden. Het beleid voor het aantal vestigingen is een 

aangelegenheid van lokale bibliotheken en gemeenten.  

 

Subsidies Erfgoedparels 

Vraag: Wat is de reden dat de watertoren in Utrecht aan de Amsterdamse straatweg geen subsidie heeft 

gekregen? 

 

Antwoord: De eigenaar van de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht heeft geen subsidieaanvraag 

ingediend voor een restauratieproject. Hij heeft wel informatie gevraagd en het aanvraagformulier is hem ook 

toegezonden. 
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Kasteel Amerongen 

Vraag: Heeft de provincie zicht op de aanstaande uitbreiding met 0,5 fte van de directeursaanstelling? 

In de jaarrekening van 2015 staat dat de personeelskosten in 2016 gaan stijgen van 97.000 euro naar 132.000 

euro. Totale vaste lasten blijven ongeveer even hoog als de inkomsten. In hoeverre kijkt  de provincie, als goede 

vriend in nood  en subsidieverstrekker, mee met kasteel Amerongen w.b. de uitgaven en inkomsten? 

 

Antwoord: Wij volgen en beoordelen beleid en bedrijfsvoering van organisaties die van ons een meerjarige 

subsidie ontvangen – waaronder Kasteel Amerongen– volgens een vast stramien, dat is vastgelegd in het 

‘Draaiboek partnerinstellingen’. Dit was ter informatie bij de Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 gevoegd toen 

deze ter vaststelling werd voorgelegd aan PS.  

Gesubsidieerde instellingen moeten bij hun aanvraag een sluitende begroting overleggen en moeten elk jaar 

verantwoording afleggen over de voortgang. Tevens vindt minimaal eens per jaar een bestuurlijk overleg plaats. 

Tussentijdse majeure wijzigingen in de financiële planning moeten proactief worden gemeld. Op deze wijze 

blijven wij dus ook op de hoogte van uitgaven en inkomsten van gesubsidieerde instellingen. De geschetste 

uitbreiding van de directeursfunctie en de stijging van de personeelskosten maakten onderdeel uit van de 

subsidieaanvraag en waren dus bekend.  

 

Vragen PvdA 

 

Nieuwe ontwikkelingen: stelseldiscussies 

Vraag: In de voortgangsrapportage staat informatie over de nieuwe ontwikkelingen, hierover willen wij graag met 

de commissie van gedachte wisselen. Wat voor gevolgen kan de landelijke stelsel discussie voor de Provincie 

Utrecht hebben? Er staat in het rapport nog te weinig hierover, kan de Gedeputeerde meer uitleg geven? De 

provincie is aangehaakt, maar wat is de rol van PS in deze? Kan het financiële gevolgen met zich meebrengen? 

 

Antwoord: stelseldiscussie monumentenzorg 

In het kader van ‘Toekomstbestendig erfgoedbeleid: erfgoed telt’ heeft het ministerie van OCW een beleidstraject 

in gang gezet dat in het voorjaar van 2018 moet uitmonden in een beleidsbrief. In dit traject wordt intensief 

samengewerkt met partners, waaronder de provincies. De gevolgen voor de provincies zijn nog niet goed te 

overzien, maar in IPO-verband wordt ingezet op continuering van de huidige bestuurlijke afspraken, met meer 

aandacht voor de gezamenlijke aanpak van grote restauratieprojecten en met meer aandacht voor 

gebiedsgerichte aanpak van monumentenzorg. Provincies zijn bij uitstek de bestuurslaag die bijvoorbeeld 

verbanden kan leggen tussen monumentenzorg en duurzaamheid/energietransitie, recreatieopgaven, 

herbestemmingsvraagstukken en binnenstedelijke ontwikkeling. Dit past ook goed in het gedachtegoed van de 

nieuwe Omgevingswet. 

De stelselherziening kan financiële gevolgen hebben. In theorie kan het Rijk de restauratiemiddelen die nu via het 

Provinciefonds worden verdeeld weer naar zich toe trekken, maar ook verdere decentralisatie van 

subsidieregelingen is mogelijk. Onze inzet is continuering van de huidige afspraken met uitbreiding voor de 

gezamenlijke aanpak van grote projecten (zoals nu al de Domtoren). In IPO-verband zal naar verwachting een 

herverdeling van rijksmiddelen plaatsvinden die gunstig uitpakt voor Utrecht en voor de volgende bestuursperiode 

wellicht om een hogere matchingsbijdrage van de provincie vraagt. De IPO-publicatie in het kader van de 

stelseldiscussie monumentenzorg (verschijnt medio 2017) zal onder Statenleden worden verspreid. 

Ook de stelseldiscussie over stedelijke regio is net gestart. Deze kan net zoals de stelseldiscussie over 

monumentenzorg financiële veranderingen tot gevolg hebben. Dat is echter op dit moment nog niet helder. 

PS zal worden betrokken bij de gevolgen van de stelseldiscussies in het kader van de voorbereiding van de 

volgende cultuur- en erfgoednota. Als zich tussentijds belangrijke ontwikkelingen voortdoen, zal PS daarover 

uiteraard worden geïnformeerd. 

 

Vragen CU 

 

Inzet op beleidsinstrumenten waar voortgang achterloopt op planning 

Vraag: Naast bereikte resultaten vragen we aandacht voor zaken die achterlopen bij de doelstellingen - gaat op 

deze terreinen extra inzet gepleegd worden en op welke wijze?  
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Antwoord: Deze vraag is relevant voor de inzet op gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten, 

cultuurpacten en UtrechtAltijd. Op deze dossiers zetten we momenteel inderdaad extra in.  

Wat betreft de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten zijn we momenteel voor twee gemeenten de 

subsidietoekenning aan het afhandelen. Vier gemeenten gaan naar verwachting rond de zomer starten met een 

waardenkaart-traject. Met vijf gemeenten zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Na de zomer organiseren we 

een informatieve bijeenkomst voor alle gemeenten over cultuurhistorische waardenkaarten. Met deze inzet 

verwachten we weer op koers te komen in de richting van het einddoel dat 80% van de gemeenten in 2019 een 

cultuurhistorische waardenkaart heeft. 

UtrechtAltijd heeft nog niet de verwachte ontwikkeling doorgemaakt. In de subsidiebeschikking 2017 aan 

uitvoerder Landschap Erfgoed Utrecht is de voorwaarde opgenomen dat UtrechtAltijd eind 2017 meer dan 75.000 

unieke bezoekers trekt (2016 waren dit er 66.000) met een doorgroei naar 100.000 in 2020. Tevens moet 

Landschap Erfgoed Utrecht de inhoudelijke doorontwikkeling en marketing van UtrechtAltijd concretiseren in het 

nieuwe beleidsplan 2018 t/m 2020. Landschap Erfgoed Utrecht werkt inmiddels hard aan de verbetering van de 

site, door zowel extra inzet te plegen op de inhoud als op de marketing. Recent is onder andere voor UtrechtAltijd 

een marketingmanager aangesteld. Volgens de Googlestats benchmark over de eerste maanden van 2017 trekt 

UtrechtAltijd 3,88% meer gebruikers dan vergelijkbare erfgoedsites en is het aantal bezoekers dat via social 

media binnenkomt 15,55 % boven gemiddeld.  

De vorming van de cultuurpacten nemen meer tijd in beslag dat verwacht. Dat heeft te maken met de omvang 

van de pacten omdat het alle onderdelen van cultuur en erfgoed bevat en soms van recreatie. De gesprekken 

met gemeenten verlopen goed, het gaat langzaam maar gestaag. 

 

Platform religieus erfgoed 

Vraag: Met betrekking tot de verkenning van een platform voor religieus erfgoed door het LEU - wat is de stand 

van zaken?  

 

Antwoord: In de subsidiebeschikking 2017 heeft Landschap Erfgoed Utrecht de opdracht gekregen te 

onderzoeken of oprichting van een platform religieus erfgoed meerwaarde heeft vanuit het oogpunt van 

bescherming en herbestemming, en of oprichting van een dergelijk platform haalbaar is. Daar is de organisatie op 

dit moment mee bezig. De kracht van platforms is dat alle partijen rondom een thema elkaar vinden en elkaar 

versterken. Op dit moment worden die partijen geïnterviewd. Na de zomer zal door Landschap Erfgoed Utrecht 

een werkconferentie worden georganiseerd die naar wij hopen kan worden beschouwd als aftrap van een 

platform religieus erfgoed. Maar dat is ook afhankelijk van de vraag of partijen elkaar vinden in een gezamenlijke 

agenda. Bij de huidige stand van zaken kan al worden gemeld dat het thema niet zozeer herbestemming zal zijn, 

maar dat de focus naar verwachting zal liggen op publieksbereik, behoud en beheer en kennisdeling.  

 

Extra inzet financiële middelen 

Vraag: Vanwege de Kadernota die nu aanstaande is - kan gedeputeerde al een vooruitblik geven over mogelijk 

extra inzet financiële middelen t.b.v. cultuur- en erfgoed? 

 

Antwoord: De gedeputeerde kan nog geen vooruitblik geven op de mogelijke inzet van financiële middelen t.b.v. 

cultuur en erfgoed omdat daarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden in GS en omdat de discussie 

daarover met PS tegelijk voor alle beleidsterreinen gevoerd zal worden bij de behandeling van de Kadernota 

2017. 

 

 


