
Bijlage 17 
Inspreektekst van de heer Poortman tijdens de hoorzitting over de concept PRS en PRV d.d. 24 
september 2012.  

 
‘Wij zijn beiden bestuurslid van de Stichting Usine. Wij zetten ons in voor het behoud van industrieel 
erfgoed in de provincie Utrecht. De heer Nijhof is voorzitter en ik ben bestuurslid. 
We hebben een inspraakreactie ingestuurd op de structuurvisie 2013-2028. Wij vinden het lastig om 
in te spreken, want het is natuurlijk aan P.S. om te bepalen wat zij belangrijk vinden op voorspraak 
van G.S. Wat moeten wij daar dus van vinden? Nu, wij vinden daar natuurlijk toch wel iets van en dat 
willen wij hier graag kenbaar maken. Dit heeft te maken met: wat is het doel van de provincie als het 
gaat om wat de gemeente doet en wat de provincie niet doen. Wat zijn aken die 
gemeenteoverstijgend zijn of die bij de gemeente moeten blijven? Dan is onze visie dat de gemeente 
veel dingen zelf moet doen, maar dat de provincie daar zonder meer stimulerend en ondersteunend 
in kan zijn. Dat stimulerende en ondersteunende zien wij op een aantal punten wel terug wat betreft 
de erfgoederen die Utrecht heeft met de landschapsparken. Die zien wij niet terug wat het 
industrieel erfgoed en andere erfgoederen betreft, waar de prioriteit in de tijd vóór deze Nota nog 
sterk op lag. Die zouden wij eigenlijk terugverwachten op de langere termijn Nota zoals die er nu ligt 
omdat in ieder geval enige aandacht voor te hebben om dit ook op langere termijn ook te behouden. 
Dat doen wij temeer omdat industrieel erfgoed momenten kent die nogal belangrijk zijn in het kader 
van het behoud. Het komt op een zeker moment leeg te staan, het moet een transitiefase door of 
het gaat de transitiefase niet halen. Dan staat niet iedereen te trappelen om die transitiefase te 
begeleiden of te ondersteunen. Daar komen ook nog eens financiële middelen bij tekort. Dan kan de 
rol van de provincie een goede zijn en die is ook een goede gebleken bij voorgaande projecten. Wij 
zouden dus graag zien dat het beleid ten aanzien van culturele erfgoederen op zijn minst ook even 
wat woorden wijdt aan het feit dat er andere culturele erfgoederen bestaan, dat is onder andere het 
industrieel erfgoed. Niet om daar direct de prioriteit op te zetten. Wij snappen dat er prioriteiten 
gesteld worden. Maar wel in deze zin van dat de provincie hier oog voor heeft als het ondersteunend 
en stimulerend kan zijn.’ 


