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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op basis van de Verordening Cultuurbeleid stelt de provincie Utrecht iedere vier jaar haar 
cultuurbeleid vast. De periode 2009-2012 loopt parallel aan de cultuurnotaperiode van het 
rijk. De cultuurnota 2009-2012 'Cultuur is Kracht' is, procedureel en inhoudelijk, een vervolg 
op het cultuurprogramma 2005-2008 'Dat moet je breed zien'. 
 
Voorgeschiedenis 
De provinciale statencommissie WMC heeft op 12 november 2007 een startnotitie voor de 
nieuwe cultuurnota vastgesteld. De startnotitie vormde de basis voor een open gesprek met 
het culturele veld en de gemeenten. De uitkomsten van deze gesprekken hebben bijgedragen 
aan de ontwerp cultuurnota die op 17 juni 2008 door ons is vastgesteld en op 4 september 
2008 door de commissie WMC is besproken. Inspraakreacties daarop hebben geleid tot deze 
nota. 
 
Essentie / samenvatting 
De nota 2009-2012 'Cultuur is Kracht' kent vier verbindende programma's (Vrede van 
Utrecht/Culturele Hoofdstad van Europa, Utrechtse Schatkamer, Cultuur en Economie en 
Cultuur en Ruimte) en vier inhoudelijke hoofdstukken (Cultuurparticipatie, Erfgoed, Kunsten 
en Media). De ontwerp cultuurnota heeft van 24 juni tot en met 19 augustus ter inspraak 
gelegen. Wij beantwoorden de inspraakreacties met een Nota van Beantwoording (bijgevoegd 
ter informatie). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het cultuurbeleid staat in 2009-2012 in het teken van de volgende doelen: 
- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving (verbreden en verbinden); 
- behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed; 
- stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit (gebiedsontwikkeling en advies); 
- ondersteunen van artistieke productie en vernieuwing. 
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Financiële consequenties 
De looptijd van de cultuurnota is, mede op basis van de Verordening Cultuurbeleid en het 
synchroon lopen met de beleidscyclus van het rijk, tot en met 2012 en niet tot en met 2011 
zoals het collegeprogramma. Wij stellen voor de looptijd van de cultuurnota vast te stellen tot 
en met 2012 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties te aanvaarden. In 2012 is 
er een tekort van. 3.020.000 euro, ten gevolge van het einde van het coalitieakkoord. Om 
Provinciale Staten de gelegenheid te geven een integrale afweging te maken, wordt dit bedrag 
meegenomen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009. 
 
De subsidie die de provincie verleent aan het Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBK) 
bestaat op dit moment voor een deel uit rijksmiddelen. De minister van OCW heeft besloten 
deze geldstroom te verleggen. Om het CBK de gelegenheid te geven de organisatie opnieuw 
in te richten en eventueel de middelen op een andere wijze te verkrijgen stellen wij voor om 
de middelen voor de jaren 2009 en 2010, ter omvang van het tekort ad 125.000 euro, ter 
beschikking te stellen. Om Provinciale Staten de gelegenheid te geven een integrale afweging 
te maken, wordt dit betrokken bij de Voorjaarsnota 2009.   
 
Voorgesteld wordt de cultuurnota 2009-2012 ‘Cultuur is Kracht’ vast te stellen en de daaruit 
voortvloeiende financiële consequenties te aanvaarden. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

Besluit van 10 november 2008 tot vaststellen van de concept cultuurnota 2009-2012. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 september 2008, afdeling ECV, nummer 
2008INT229290; 
 
Gelezen de concept cultuurnota 2009-2012 ‘Cultuur is Kracht’;  
 
Besluiten:  
1. De cultuurnota 2009-2012 ‘Cultuur is Kracht’ vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij 

dit besluit. 
2. De looptijd van de cultuurnota vast te stellen tot en met 2012, onder het voorbehoud dat de 

middelen ter dekking van het tekort in 2012 ad 3.020.000 euro door PS worden toegekend bij de 
integrale afweging in het kader van de voorjaarsnota 2009. 

3. De afbouwsubsidie aan het CBK van 125.000 euro voor 2009 en 2010 ten laste te leggen van de 
algemene middelen voor de jaren 2009 en 2010, onder voorbehoud van instemming door PS in de 
Voorjaarsnota 2009. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De verordening cultuurbeleid, artikel 2, bepaalt de bevoegdheid van PS om het cultuurbeleid 
vierjaarlijks vast te stellen. 

2. Beoogd effect 
Het cultuurbeleid staat in 2009-2012 in het teken van de volgende doelen: 
- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving (verbreden en verbinden); 
- behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed; 
- stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit (gebiedsontwikkeling en advies); 
- ondersteunen van artistieke productie en vernieuwing. 
 
3. Argumenten 
Ter voorbereiding van deze nota is een startnotitie geschreven met de uitgangspunten voor het 
nieuwe cultuurbeleid. Deze startnotitie is op 9 oktober 2007 door ons vastgesteld en op 12 
november 2007 in de statencommissie WMC besproken. De startnotitie vormde de basis voor 
een open gesprek dat wij in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 met de gemeenten 
en culturele partners in het veld hebben gevoerd. De uitkomsten van deze gesprekken hebben 
bijgedragen aan de ontwerp cultuurnota. 
 
4. Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
5. Financiën 
In hoofdstuk 8 van de concept cultuurnota, Financiën, staat een overzicht van alle middelen 
dat voor het publiek inzichtelijk is en correspondeert met de hoofdstukindeling. In de tabel 
hieronder vindt u de dekking van deze middelen. Een (formeel) voorbehoud moet worden 
gemaakt met betrekking tot de vaststelling van de afzonderlijke begrotingen voor de komende 
jaren door PS.  
 
De looptijd van de cultuurnota is, mede op basis van de Verordening Cultuurbeleid en het 
synchroon lopen met de beleidscyclus van het rijk, tot en met 2012 en niet tot en met 2011 
zoals het collegeprogramma. Wij stellen voor de looptijd van de cultuurnota vast te stellen tot 
en met 2012 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties te aanvaarden. Om 
Provinciale Staten de gelegenheid te geven een integrale afweging te maken, wordt dit bedrag 
meegenomen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009. 
 
De subsidie die de provincie verleent aan het Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBK) 
bestaat op dit moment voor een deel uit rijksmiddelen. De minister van OCW heeft besloten 
deze geldstroom te verleggen. Om het CBK de gelegenheid te geven de organisatie opnieuw 
in te richten en eventueel de middelen op een andere wijze te verkrijgen stellen wij voor om 
de middelen voor de jaren 2009 en 2010, ter omvang van het tekort ad 125.000 euro, ter 
beschikking te stellen. Om Provinciale Staten de gelegenheid te geven een integrale afweging 
te maken, wordt dit betrokken bij de Voorjaarsnota 2009. 
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bedragen x 1000,- euro 

Specificatie Financiën Cultuurnota 2009 2010 2011 2012 

Totaal benodigd 
- Cultuurnota 2009-2012 34.071 29.571 27.996 24.146 

Dekking 
- Structurele middelen 20.522 20.522 20.522 20.522 
- Collegeprogramma 8.870 7.370 6.870 
- Structuurfonds (Vrede van Utrecht) 950 950 
- Parelfonds uit reserve 1.500 
- Parelfonds uit inkomsten 500 
- Parelfonds uit VJN 2008 1.000 
- Rijksbijdrage ACP 604 604 604 604 
Totaal reeds gedekt 33.946 29.446 27.996 21.126 

Nog aan te vragen in de Voorjaarsnota 2009 
- t.g.v. Centrum Beeldende Kunst Utrecht 
(CBK) 125 125 

- i.v.m. aflopen van het coalitieprogramma 3.020 
Totaal 34.071 29.571 27.996 24.146 

6. Realisatie 
De cultuurnota 2009-2012 zal worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, culturele 
instellingen en andere maatschappelijke organisaties. In 2010 zullen wij het lopend beleid 
actualiseren voor de jaren 2011 en 2012. 
 
7. Juridisch 
Inspraak
De ontwerp cultuurnota heeft ter inspraak gelegen van 24 juni tot en met 19 augustus 2008. 
De inspraak is aangekondigd via verschillende communicatiekanalen zoals persbericht, 
advertentie in het AD/UN en AD/Groene Hart, de provinciale website en via persoonlijke 
toezending van de ontwerp cultuurnota. Naast de gebruikelijke mondelinge en schriftelijke 
mogelijkheden was inspraak ook via het internet mogelijk. In totaal zijn er van 18 insprekers 
reacties binnengekomen. Deze inspraakreacties zijn beantwoord in de Nota van 
Beantwoording en hebben in een aantal gevallen geleid tot tekstuele aanpassingen in de 
ontwerp cultuurnota. Ook de bespreking van de ontwerp cultuurnota in de statencommissie 
WMC van 4 september heeft geleid tot enkele aanpassingen. De Nota van Beantwoording is 
ter informatie bijgevoegd. 
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
De cultuurnota zal na 10 november van de provinciale website te downloaden zijn en is vanaf 
half december in papieren vorm verkrijgbaar. Deze wordt op feestelijke wijze gepresenteerd . 
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10. Bijlagen 
1. Concept cultuurnota 2009-2012 'Cultuur is Kracht' (ter vaststelling) 
2. Nota van Beantwoording inspraak (ter informatie) 
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