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Inleiding 
2008 wordt het Jaar van het Religieus Erfgoed.  Doel is om het religieus erfgoed onder de aandacht te brengen 
bij een groot publiek. De landelijke “Stichting jaar van het Religieus Erfgoed” zorgt voor de overkoepelende 
organisatie, coördinatie en communicatie en voor de opzet en uitvoering van een aantal projecten op landelijk 
niveau. De landelijke openingsmanifestatie zal in januari 2008 in de Domkerk plaatsvinden. Stad Utrecht en 
provincie zijn verzocht deze manifestatie te hosten.   
Daarnaast heeft LEU (Landschap en Erfgoed Utrecht) een projectplan opgesteld om het religieus erfgoed in de 
provincie Utrecht extra in de schijnwerpers te zetten. Voorgesteld wordt bij te dragen aan activiteiten die in het 
kader van het Jaar van het religieus erfgoed worden opgestart.  
De inzet past bij de keuze in het coalitieakkoord om extra in te zetten in het behoud van monumentale kerken.  
Voor deze activiteiten is een provinciale bijdrage van max. € 168.860,- nodig.  
Voorgesteld wordt max. € 168.860,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Besluitvorming 
over de aanvraag in de PS vergadering van september is noodzakelijk. Aanvragers moeten tijdig uitsluitsel 
hebben vanwege de voorbereiding van hun activiteiten en het tijdig kunnen aangaan van financiële 
verplichtingen. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 september 2007; 
 
Gelet op art. 193, derde lid van de Provinciewet; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 augustus 2007, afdeling ECV, nummer 
2007INT201339; 
 
Gelezen de brief : 

1. d.d. juli 2007 van de stichting Jaar van het religieus erfgoed; 
2. d.d. 28 juni 2007 van LEU; 

 

Besluiten:  
 

1. voor de diverse activiteiten rond het Jaar van het religieus erfgoed € 168.860,- bij 
begrotingswijziging 2008 beschikbaar te stellen ten laste van de Stelpost nog toe te wijzen 
middelen; 

2. vooruitlopend op de begrotingswijziging in 2007 een beschikking uit te laten gaan en de 
bevoorschotting op te starten. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Het Nederlandse religieus erfgoed wordt bedreigd. Afgelopen decennia heeft door ontkerkelijking een ware 
kaalslag van religieuze monumenten plaatsgevonden. Het rijk is van mening dat Nederland uitgerestaureerd is en 
heeft de rijksrestauratiesubsidieregeling vervangen door een onderhoudsregeling; 
De Stichting Jaar van het Religieus Erfgoed wil daarom door middel van een groot aantal activiteiten in 2008 
landelijk een groot en breed publiek (o.a. jongeren en nieuwe Nederlanders) blijvend interesseren in ons religieus 
erfgoed, om zo behoud te waarborgen. Zo is één van de onderdelen een landelijk symposium over het zoeken 
naar nevenbestemmingen van kerkgebouwen. Dit symposium zal in Utrecht plaatsvinden. 
In het coalitieakkoord is ervoor gekozen om extra in te zetten in het behoud van monumentale kerken. Het  
activiteitenprogramma  waarbij het religieus erfgoed centraal staat zal dit ingezette beleid ondersteunen. Een 
provinciale bijdrage wordt gevraagd voor de volgende activiteiten: 
 
1. Openingsmanifestatie van het jaar van het religieus erfgoed: Stad Utrecht en provincie Utrecht hosten samen 

de opening van het “Jaar” in de Domkerk in januari. Genodigd is onder andere de heer Pieter van 
Vollenhoven.  De volgende activiteiten zullen georganiseerd worden: 
- De bouw van een fors schaalmodel van de middeleeuwse H. Kruiskapel in ijs op zijn oorspronkelijke 

plek op het Domplein. Hierbij zullen in de wanden van de kruiskapel verschillende religies in ijs 
verbeeld worden. Stichting Domplein 2013 zal dit project uitvoeren. 

- De Karavaan, een multicultureel rondreizend festival zal op het plein gepresenteerd worden. De 
karavaan vertrekt symbolisch uit Utrecht.  

- De klokken van het kerkenkruis gaan luiden en het geluid van (nood)klokken verspreidt zich in alle 
windrichtingen via religieuze gebouwen (kerken en ook moskeeën).  
De geschatte kosten van de totale organisatie van die dag bedragen €137.720,- , waarbij provincie en 
stad de kosten delen. Wij stellen voor een max. provinciale bijdrage van € 68.860,- beschikbaar te 
stellen. De provinciale bijdrage zal niet hoger zijn dan de gemeentelijke bijdrage. 

2. Landschap, Erfgoed Utrecht (LEU) heeft een projectplan opgesteld om het religieuze erfgoed in de 
provincie Utrecht in de schijnwerpers te zetten. Het programma bestaat o.a. uit inventarisatie van de 
wederopbouwkerken en van religieuze landschapselementen in de provincie, een collegereeks over Utrechts 
provinciaal erfgoed (in samenwerking met de UU) en excursies langs de neogotiek van het Bernulphusgilde 
in de provincie. Geraamde kosten € 142.000,-. Voorgesteld wordt een maximale provinciale bijdrage van 
75% van de projectkosten vast te stellen met een max. van €100.000,-. LEU spant zich in om elders fondsen 
te genereren om de begrote kosten te dekken.  

Het totaal aan maximale benodigde middelen voor activiteiten in het kader van het Jaar van het Religieus 
Erfgoed bedraagt  € 168.860,-.  
 
Beoogd effect 
Landelijk wordt de noodklok geluid voor het erfgoed. Door een jaar lang activiteiten te ontplooien rond het 
religieus erfgoed, wordt aandacht verkregen voor deze specifieke problematiek.  
 
Argumenten 
In het coalitieakkoord is afgesproken extra in te zetten op het behoud van monumentale kerken. Een 
activiteitenprogramma waarbij het religieus erfgoed centraal staat ondersteunt dit ingezette beleid. De Domkerk 
is een zeer logische plek om het jaar te openen. De gemeente Utrecht zal een gelijke financiële bijdrage worden 
gevraagd 
 
Kanttekeningen 
De openingsmanifestatie van het “Jaar van het Religieus erfgoed” vindt plaats in januari 2008. Behandeling van 
het voorstel door PS is voorzien op 24 september. Het voorstel is dan ook om het gevraagde bedrag van € 
168.860,- op de begroting 2008 uit te trekken, maar in afwijking van de normale procedure, direct na instemming 
van PS een beschikking te sturen en te bevoorschotten, om tijdig zekerheid te verschaffen aan de landelijke 
stichting en aan LEU 
 
Financiën 
Bij begrotingswijziging 2008 voor de diverse activiteiten rond het jaar van het religieus erfgoed € 168.860,- 
beschikbaar te stellen 
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Communicatie 
Naar aanleiding van het PS-besluit wordt een persbericht samengesteld. De Stichting “Jaar van het Religieus 
erfgoed” en LEU worden van uw besluit op de hoogte gebracht. 
 
Bijlagen 

• Brief d.d. 17 juli van de Stichting Jaar van het Religieus erfgoed 
• Brief d.d. 28 juni van LEU 

 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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