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Inleiding 

In het Uitvoeringsprogramma CHS is vastgelegd dat de provincie zich actief zal inzetten voor 
industrieel erfgoed. In opdracht van de provincie heeft de stichting USINE het rapport  20 vensters op 
industrieel erfgoed in de provincie Utrecht opgesteld. Het rapport is ter kennisname voorgelegd aan de 
Statencie ZCW. Op verzoek van de Cie heeft de portefeuillehouder een kaderstellende notitie 
toegezegd op basis van het door USINE opgestelde rapport. Deze notitie ligt nu ter vaststelling voor. 
De notitie geeft het kader aan waarbinnen wij onze inspanningen voor industrieel erfgoed plaatsen; het 
vormt tevens een beoordelingskader voor projectvoorstellen of investeringsvoorstellen van derden. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 december 2006, dienst/sector MEC/DCU, nummer 
2006MEC002649i; 
 
Gelezen;  
Het statenvoorstel en de bijgevoegde Kadernotitie Industrieel Erfgoed 
 
Overwegende, 

• dat  het industrieel erfgoed een belangrijk onderdeel is van het cultureel erfgoed in de 
provincie Utrecht; 

 

Besluiten: 
De Kadernotitie Industrieel Erfgoed, zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit, vast te stellen als 
nadere uitwerking van het vastgestelde beleid voor cultureel erfgoed.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Cultuurprogramma 2005-2008 
 
Beoogd effect 
De kadernotitie industrieel erfgoed geeft richting aan de inhoudelijke en beleidsmatige inzet van de 
provincie voor industrieel erfgoed. Het biedt een kader om concrete projectvoorstellen en initiatieven 
te beoordelen en om een eventuele bijdrage uit het Investeringsfonds provinciaal erfgoed te toetsen, in 
aanvulling op de reeds geformuleerde algemene criteria. 
 
Argumenten 
PS hebben eerder aangegeven meer accent te willen leggen op industrieel erfgoed binnen de CHS 
(Cultuurhistorische Hoofdstructuur). De meeste zijn niet beschermd en diverse complexen worden 
door ruimtelijke ontwikkelingen of economische veranderingen bedreigd. Met de inventarisatie van 
USINE (‘Twintig Vensters’) en bijgevoegde kadernotitie is het provinciaal beleidskader 
geconcretiseerd. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Realisatie 
n.v.t. 
 
Juridisch 
n.v.t. 
 
Europa 
n.v.t. 
 
Communicatie 
Communicatie zal worden gekoppeld aan afzondelrijke provinciale inspanningen voor industrieel 
erfgoed. 
 
Bijlagen 
Kadernotitie industrieel erfgoed 

Artikelsgewijze toelichting 
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Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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