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Inleiding 

Bijgaand de concept startnotitie voor het cultuurbeleid van de provincie Utrecht. In deze startnotitie 
staan de voorgestelde onderdelen van het cultuurbeleid voor de periode 2009-2012. In de startnotitie is 
benoemd wat op het gebied van cultuur de kerntaken zijn van de provincie en wat de komende periode 
belangrijke thema’s zijn.  
 
De startnotitie geeft richting aan het toekomstige cultuurbeleid door een beschrijving van de 
beleidsterreinen waar de provincie verantwoordelijk voor is, en het constateren van ontwikkelingen 
waar de provincie in haar nieuwe cultuurbeleid rekening mee dient te houden.  
Op basis van deze startnotitie zal de provincie dit najaar in gesprek gaan over het cultuurbeleid voor 
de komende periode met alle belanghebbenden in regiobijeenkomsten: statenleden, culturele 
instellingen, gemeenten, partners op het gebied van ruimtelijke ordening, maatschappelijke 
ontwikkeling en economie en wie zich verder betrokken voelt. Onder andere op basis van deze 
gesprekken wordt de startnotitie komend jaar uitgewerkt tot een cultuurnota.  
 
In de cultuurnota 2009-2012 zullen wij aangeven wat we tot nu toe hebben bereikt op het gebied van 
onze kerntaken, wat onze ambities zijn en hoe we van plan zijn die in te vullen. En hoe we per 
beleidsterrein onze taak en rol zien. Voor wat betreft de thema’s die komende periode belangrijk zijn 
voor het cultuurbeleid zullen we programma’s en projecten ontwikkelen die onze kernthema’s 
versterken en het beleid van de provincie uitdragen. Deze programma’s en projecten kunnen 
bijvoorbeeld 2, 4 of 6 jaar duren. Dit vraagt om een jaarlijkse evaluatie van de programma’s en een 
voortdurende politieke betrokkenheid om te beslissen over de inzet voor nieuwe en belangrijke 
thema’s. Dit geeft de provincie de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit en extra in te zetten 
op projecten met een grote uitstraling. 
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Besluit 

Besluit van 17 december 2007 tot instemming met de concept startnotitie cultuurbeleid 2009-2012.  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 oktober 2007, afdeling ECV, nummer 2007int207881; 
 
Gelezen de concept startnotitie cultuurbeleid 2009-2012; 
 
Besluiten: te stemmen met de startnotitie cultuurbeleid 2009-2012 zoals weergegeven in de bijlage bij 
dit besluit, als zijnde een goed uitgangspunt voor de provinciale cultuurnota 2009-2012. 
 

� Het plan ‘startnotitie cultuurbeleid 2009-2012’ vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij 
dit besluit. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Op basis van de verordening cultuurbeleid stelt de provincie Utrecht iedere vier jaar haar cultuurbeleid 
vast. 
 
Beoogd effect 
• Richting geven aan het cultuurbeleid 2009-2012 van de provincie Utrecht door het benoemen van 

kerntaken en actuele thema’s. 
• De cultuurnota 2009-2012 van de provincie Utrecht tot stand doen komen in een proces dat op een 

open manier plaatsvindt en ruimte geeft aan belanghebbenden om hun mening te geven. Dit door 
middel van gesprekken met de statencommissie, gemeenten en culturele instellingen op basis van 
de startnotitie cultuurbeleid. 

 
Argumenten 
1.1 Het voorstel continueert ingezet beleid 
Elke vier jaar maakt de provincie cultuurbeleid in een cultuurnota. De huidige cultuurnota ‘Dat moet 
je breed zien’ loopt tot en met 2008. In een cultuurnota staat welke culturele instellingen meerjarige 
subsidie krijgen en wat zij daarvoor moeten doen, op welke ontwikkelingen wij in willen spelen en 
welke programma’s en projecten wij op het gebied van cultuur willen initiëren. Voor de periode 2009-
2012 moet een nieuwe cultuurnota worden geschreven. 
 
1.2 Parallel aan rijksbeleid 
De periode van deze nota loopt parallel aan de periode van het rijkscultuurbeleid. Hierdoor kunnen wij 
bijvoorbeeld afspraken maken over meerjarige subsidie van instellingen. 
 
1.3 Communicatie met culturele veld en gemeenten 
Door middel van een startnotitie cultuurbeleid kan de provincie richting te geven aan het cultuurbeleid 
en tegelijkertijd de ruimte te houden voor een gesprek met belanghebbenden over de invulling van de 
cultuurnota 2009-2012. 
 
Kanttekeningen 
Op verschillende beleidsterreinen heeft het rijksbeleid effect op het provinciale cultuurbeleid. Doordat 
het rijksbeleid op het gebied van cultuur volop in ontwikkeling is, bestaat de mogelijkheid dat wij 
soms een ingeslagen richting nog aan moeten passen. Dit zal worden toegelicht in de cultuurnota.  
 
Financiën 
Een financiële onderbouwing volgt in de cultuurnota. 
 
Realisatie 
De cultuurnota 2009-2012 is in de zomer van 2008 goedgekeurd door GS en is dan klaar voor de 
inspraak. Voor 2009 hebben Provinciale Staten inhoudelijk en financieel ingestemd met de 
cultuurnota. 
 
Juridisch 
De startnotitie heeft geen juridische gevolgen. 
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Europa 
N.v.t. 
 
Communicatie 
De startnotitie zal worden besproken in regiobijeenkomsten in het najaar 2007, waarvoor gemeenten, 
culturele instellingen en andere belanghebbenden zullen worden uitgenodigd. 
 
Bijlagen 
Concept startnotitie cultuurbeleid provincie Utrecht.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 


	Inleiding
	Wettelijke grondslag
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Financiën
	Realisatie
	Juridisch
	Europa
	Communicatie
	Bijlagen

