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Inleiding

Op basis van de Verordening Cultuurbeleid stelt de provincie Utrecht iedere vier jaar haar
cultuurbeleid vast. De looptijd van de huidige Cultuurnota is bij PS besluit van februari 2002
verlengd tot en met 2004 vanwege de synchronisatie van de beleidscycli van de provincie en
het Rijk. De huidige Cultuurnota bestaat uit de losse delen Kunsten, Erfgoed en Media.
In het collegeprogramma Werk in Uitvoering 2003-2007 is bewust gekozen voor één integraal
samenhangend cultuurbeleid. Voor de nieuwe beleidsperiode ligt hier voor u één gezamenlijk
en samenhangend Ontwerp Cultuurprogramma 2005-2008 dat de disciplines Cultuurbereik,
Erfgoed, Kunsten en Media omvat.
Het Voorontwerp Cultuurprogramma 2005-2008 heeft van 8 september t/m 5 oktober 2004 ter
inspraak gelegen. Alle inspraakreacties zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording.



PS2004ZCW13 -2-



PS2004ZCW13 -3-

 Besluit

Besluit van 16 december 2004 tot het vaststellen van het Cultuurprogramma 2005-2008 inclusief de
financiën

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2 november 2004, dienst/sector MEC/DCU, nummer
2004MEC001940i;

Gelezen;
het Cultuurprogramma 2005-2008

Overwegende;
dat de provincie Utrecht krachtens haar Verordening Cultuurbeleid iedere vier jaar haar cultuurbeleid
vaststelt

Gelet op;
het aflopen van de geldigheid van de huidige Cultuurnota per 31-12-2004

Besluiten:
Het Cultuurprogramma 2005-2008 inclusief de financiën vast te stellen.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Het vaststellen van het cultuurbeleid van de provincie Utrecht voor de jaren 2005 t/m 2008 conform de
Verordening Cultuurbeleid.

Argumentatie
In het collegeprogramma Werk in Uitvoering 2003-2007 is bewust gekozen voor een integraal samenhangend
cultuurbeleid, zijn aflopende gelden voor vier jaar gecontinueerd en zijn extra middelen ter beschikking gesteld.
Het nieuwe Cultuurprogramma is één programma dat wordt uitgevoerd door één Cultuursector binnen de
provinciale Dienst Maatschappij Economie en Cultuur. Integraal beleid betekent ook over de grenzen van de
disciplines heen kijken. Samenwerking met andere beleidsterreinen (sociaal, economisch en fysiek) is van groot
belang de komende periode.
Gedeputeerde Staten hebben in haar collegeprogramma Werk in Uitvoering 2003-2007 gekozen voor een
concrete en uitvoeringsgerichte aanpak. Die lijn trekt de provincie door in dit Ontwerp Cultuurprogramma met
een zakelijke tekst gericht op concrete ambities en resultaten. De teksten over de beleidsterreinen beginnen
allemaal met een terugblik op de afgelopen jaren, gevolgd door de ambities voor de periode 2005-2008 met de
bijbehorende producten en resultaten en de financiën.
Ter voorbereiding van dit Programma is een Opmaat geschreven met de uitgangspunten voor het nieuwe
cultuurbeleid. De Opmaat is op 25 november 2003 door GS vastgesteld en 15 december 2003 in de commissie
Zorg, Cultuur en Welzijn besproken. De Opmaat is afgestemd op de beleidsbrief ‘Meer dan de som’ die de
Staatssecretaris van Cultuur in november 2003 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd ter voorbereiding van de
nieuwe Cultuurnota van het Rijk.
De Opmaat vormde de basis voor een open gesprek dat wij in het voorjaar van 2004 met alle 33 gemeenten en de
culturele partners in het veld hebben gevoerd. De uitkomsten van deze gesprekken hebben bijgedragen aan het
Voorontwerp Cultuurprogramma.

Inspraak
Het Voorontwerp Cultuurprogramma heeft vier weken ter inspraak gelegen van 8 september t/m 5 oktober 2004.
De inspraak is aangekondigd via een persbericht, een advertentie op de Cultuurpagina van het Utrechts
Nieuwsblad, de provinciale website en door persoonlijke toezending van het Voorontwerp aan gemeenten en
instellingen. Naast de gebruikelijke mondelinge en schriftelijke mogelijkheden was inspraak ook via het internet
mogelijk. Bij de sector DCU zijn enthousiaste reacties van gemeenten en instellingen over het Voorontwerp
Cultuurprogramma binnengekomen. Gemeenten en instellingen zien hun inbreng in de open gesprekken in
voorjaar 2004 terug in het Voorontwerp. In totaal zijn er van 18 gemeenten en instellingen inspraakreacties
binnengekomen. Deze inspraakreacties zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording en hebben in een beperkt
aantal gevallen geleid tot tekstuele aanpassingen in het Ontwerp Cultuurprogramma.

Kanttekeningen
PS heeft op 4 oktober 2004 besloten tot een aantal Kwatta maatregelen voor het cultuurbeleid. Het betreft de
volgende bezuinigingen: Monumentenkrediet € 300.000, PAC/AIC € 200.000 en Cultuursubsidies voor €
100.000. Voor Cultuursubsidies blijft € 300.000 behouden ten opzichte van eerdere kwattaplannen, waardoor wij
overeind kunnen houden: incidentele subsidies amateurkunst, krediet regionale geschiedenis, Franz Liszt
Concours, Bevrijdingsfestival, Kunstbus en een deel van het budget incidentele subsidies podiumkunst.
GS hebben op 2 november besloten de bezuiniging van € 100.000 op Cultuursubsidies als volgt in te vullen: €
12.000 Sabine, € 6.000 Vrouwenbibliotheek/idea, € 11.000 Uit en Thuis Busservice, € 10.000 werkbudget
adviescommissie, € 61.000 incidentele subsidies podiumkunsten.
De Uit en Thuis Busservice vervoert senioren uit de provincie van en naar concerten in Vredenburg. Omdat de
Kunstbus dezelfde soort dienst verricht, maar vier instellingen in de provincie bedient (Vredenburg,
Stadsschouwburg Utrecht, De Flint in Amersfoort en de Lampegiet in Veenendaal), zetten wij deze subsidie wel
door.
De Kwatta maatregelen voor het cultuurbeleid zijn verwerkt in het Ontwerp Cultuurprogramma 2005-2008 dat
hier voorligt voor besluitvorming. Het aanpassen van de betreffende besluiten en subsidieplafonds zal via
afzonderlijke procedures plaatsvinden.
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Financiën
In Hoofdstuk 6 van het Ontwerp Cultuurprogramma 2005 – 2008, de financiële paragraaf, staat het overzicht van
alle beschikbare en gevraagde middelen en daarbij geldende voorbehouden.
Gedekt zijn de structurele uitgaven voor cultuur, de nieuwe middelen waarover reeds bestuurlijke besluitvorming
heeft plaatsgevonden en de middelen uit het Coalitieakkoord. Het betreft een totaalbedrag van naar boven
afgerond 20 miljoen waarvan afgerond 9 miljoen afkomstig is van het Rijk. Het gaat om de middelen die in het
Ontwerp Cultuurprogramma Hoofdstuk 6 zijn opgenomen onder de kopjes ‘Structurele provinciale middelen’,
‘Coalitieakkoord’, ‘Rijksbijdrage’ en ‘Bijdrage Commissariaat voor de Media’. Een (formeel) voorbehoud moet
worden gemaakt met betrekking tot de vaststelling van de afzonderlijke begrotingen voor de komende jaren door
PS.

De volgende middelen zijn onder voorbehoud van nadere besluitvorming:
• Stimuleringsfonds: GS hebben op 7 september besloten voor cultuurhistorie en behoud erfgoed € 10 miljoen

uit te trekken, en dit voor te leggen aan PS bij de begrotingsbehandeling in november 2004. Voor de
beschikbaarstelling van € 4 miljoen daarvan voor het Behoud Utrechtse Molens loopt momenteel een
parallel traject in de besluitvorming. Voor de overige € 6 miljoen zullen conform de procedure voorstellen
aan PS worden voorgelegd voor de beschikbaarstelling van dit bedrag voor projecten als de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de steenfabriek Bosscherwaarden. Deze posten zijn in het financieel overzicht van
het Ontwerp Cultuurprogramma als pm-post opgenomen;

• In het Voorontwerp is financiering opgenomen voor het project Cultuurhistorische
Hoofdstructuur/Grebbelinie via het Uitvoeringsprogramma Streekplan. In het Ontwerp Cultuurprogramma
2005-2008 is dit project pm ingevuld en bevriezen wij dit totdat het besluitvormingstraject over het
Uitvoeringsprogramma Streekplan is afgerond;

• Stelpost nieuw beleid 2005: gevraagd is € 750.000 per jaar (tot en met 2007) voor uitvoering van de CHS en
de oprichting/exploitatie van een beheerorganisatie. Op 7 september zijn GS akkoord gegaan met deze
aanvraag en is besloten dit voor te leggen aan PS bij de begrotingsbehandeling in november 2004;

• De looptijd van het Cultuurprogramma is, mede op basis van de Verordening Cultuurbeleid en het
synchroon lopen met de beleidscyclus van het rijk, tot en met 2008, en niet tot en met 2007 zoals het
collegeprogramma. GS hebben op 2 november besloten de looptijd van het Cultuurprogramma vast te
stellen tot en met 2008 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties te aanvaarden, namelijk het
eveneens voor 2008 beschikbaar stellen van € 2,52 miljoen (€ 1,77 miljoen coalitieakkoord en € 750.000
stelpost nieuw beleid) ten laste van de begrotingsruimte 2008.

Realisatie
Het Cultuurprogramma 2005-2008 zal worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, instellingen en
andere beleidsterreinen.

Communicatie
Na de vaststelling van de Nota van beantwoording door GS op 2 november hebben alle indieners van een
inspraakreactie een exemplaar van de Nota van beantwoording gekregen. Het Cultuurprogramma 2005-2008 zal
via de provinciale website te downloaden zijn en vanaf 2005 ook in druk verspreid worden.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


