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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voor u ligt het beleidskader Utrechtse Schatkamer.  
 
Voorgeschiedenis 
In aansluiting op het provinciale cultuurbeleid zoals vastgelegd in de Cultuurnota 2005-2008, 
is in het collegeprogramma 2007-2011 het programma Utrechtse Schatkamer opgenomen. Het 
programma wil actief inspelen op de aanwezige publieke belangstelling voor de geschiedenis 
en het erfgoed van de provincie.  Het voorliggende beleidskader is een uitwerking van de 
gemaakte afspraken.  
 
Essentie / samenvatting 
Het programma Utrechtse Schatkamer beoogt de cultuurhistorische schatten van de provincie 
beter toegankelijk en beleefbaar te maken voor een breed publiek. Het voorliggende 
beleidskader geeft een definitie en afbakening van het begrip Utrechtse Schatkamer, benoemt 
de doelen, de programmalijnen en de resultaten van het programma. 
 
De programmalijnen richten zich op: 

- het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van cultuurhistorische bronnen: 
programmalijn Sesam open u!

- het ontwikkelen en uitvoeren van thematische projecten:  programmalijn Kom in de 
Utrechtse Schatkamer!; 

- het bevorderen van provinciale inhoudelijke sturing alsmede het stimuleren van 
creativiteit en innovatie: programmalijn Het Schatkameratelier.  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beter toegankelijk en beleefbaar maken van de cultuurhistorische schatten van de 
provincie Utrecht door een breed publiek. Met nieuwe activiteiten en verbindingen beoogt de 
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provincie dat bewoners en bezoekers nog beter toegang krijgen tot de Schatkamer Utrecht. Op 
deze wijze wil de provincie het publieksbereik vergroten en de binding tussen inwoners dan 
wel recreanten/toeristen en de Utrechtse cultuur en geschiedenis versterken. 
 
Met het programma worden circa acht uitvoeringsprojecten per jaar gerealiseerd op het vlak 
van digitalisering, visualisatie / presentatie, samenwerking en/ of  vernieuwing en verbreding.  
Daarnaast vinden jaarlijks netwerkbijeenkomsten plaats in de provincie en wordt een 
redactionele Nieuwsbrief uitgegeven. Initiatiefnemers rapporteren over het bereik van de 
uitgevoerde projecten en de tot stand gebrachte samenwerking. 
 
Financiële consequenties 
Voor het programma Utrechtse Schatkamer is in de periode 2008-2011 een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 4,5 miljoen.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Het programma sluit aan op de doelstellingen van het provinciale cultuurbeleid en is 
opgenomen in het coalitieakkoord 2007-2011.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
In het beleidskader wordt ingezet op het vergroten van het publieksbereik en ligt eerste 
prioriteit bij het roerend erfgoed. Het programma biedt ook ruimte voor publieksontsluiting 
op het gebied van onroerend erfgoed. Activiteiten die het fysieke behoud van het onroerend 
erfgoed ten doel hebben, komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Hiervoor kan een 
beroep worden gedaan op andere financieringsbronnen als BRIM, CHS en Parelfonds. 
 
Voorgesteld wordt het beleidskader Utrechtse Schatkamer vast te stellen.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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besluit 

Besluit van 23 juni 2008 tot vaststelling van het Beleidskader Utrechtse Schatkamer 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april 2008 , afdeling Economie Cultuur en Vrije tijd, 
nummer; 
 
Overwegende dat het wenselijk is de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de cultuurhistorische 
schatten van Utrecht te vergroten;  
 
Gelet op: 

- de Cultuurnota 2005-2008; 
- de provinciale Verordening cultuurbeleid; 
- het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2007-2011; 

 

Besluiten:  
 

- het Beleidskader Utrechtse Schatkamer vast te stellen. Daarin worden de volgende besluiten 
genomen: 
- de voor het programma Utrechtse Schatkamer beschikbaar gestelde middelen ad  
€ 4,5  miljoen volgens een indicatieve verdeling in te zetten via een drietal programmalijnen, 
met op grond van de Verordening Cultuurbeleid de bevoegdheid aan Gedeputeerde Staten  om 
de verdeling zo nodig aan te passen, met kennisgeving aan de Staten.  

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Het voorliggende beleidskader is een uitwerking van het in het coalitieakkoord 2007-2011 genoemde 
programma Utrechtse Schatkamer en sluit aan op het provinciale cultuurbeleid zoals opgenomen in het 
cultuurprogramma 2005-2008.  
 
2. Beoogd effect 
Het vergroten van de toegankelijkheid en de beleefbaarheid van de cultuurhistorische schatten 
van Utrecht.  
 
3. Argumenten 
Het beleidskader geeft invulling aan het coalitieakkoord en stelt de kaders voor de 
subsidieregeling en het uitvoeringsprogramma. Om maximale ruimte te geven aan initiatieven 
uit het veld is bewust gekozen voor een kader op hoofdlijnen. Via een jaarlijks 
uitvoeringsplan houden Gedeputeerde Staten sturing op het programma. Rapportage over de 
projecten aan Provinciale Staten vindt achteraf plaats. Uiteraard worden Provinciale Staten op 
de hoogte gehouden van de lopende zaken en uitgenodigd voor bijeenkomsten binnen 
programmalijn 3. 

4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
Vanuit de middelen van het Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2007-2011 is voor het 
programma Utrechtse Schatkamer in de periode 2008-2011 een bedrag beschikbaar van € 4,5 
miljoen.  
 
6. Realisatie 
Na vaststelling van het beleidskader door Provinciale Staten wordt een subsidieregeling en 
een (jaarlijks) uitvoeringsplan voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Direct daarna kan de 
uitvoering van het programma starten.  
 
7. Juridisch 
De subsidieregeling Utrechtse Schatkamer wordt in overleg met de afdeling juridische zaken 
opgesteld en vastgesteld door Gedeputeerde Staten.  
 
8. Europa 
Bij de uitwerking van de regeling zullen de risico’s van staatsteun meegewogen worden en zal 
gekeken worden of de regeling moet worden aangemeld.  
 
9. Communicatie 
Na vaststelling van de kaders wordt een communicatieplan opgesteld, waarin aandacht is voor 
huisstijl, nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, webpagina, rapportages e.d.  
 
10. Bijlagen 
Beleidskader Utrechtse Schatkamer. 
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Artikelsgewijze toelichting 
N.v.t. 
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