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Motie Utrecht Verhaalt

provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 15 juli 2013, ter bespreking van de voorjaarsnota

Constaterende dat:
cultuur- en
*
De provincie Utrecht beschikt over een grote schat aan musea, landgoederen,
natuurhistorísche centra;
gegeven;
*
De geschiedenis van Utrecht onze regio een eigen identiteit heeft
*
Cultureel ondernemerschap gestimuleerd moet worden;
*
Utrecht is zo rijk is aan schatten dat het daarmee ook een groot deel van de Nederlandse(en
Europese) geschiedenis als het ware tentoonstelt;
rol heeft;
*
De provincie naast het uiwoeren van haar kerntaken ook een verbindende
Ovenruegende dat;

*

*
*
*

grotere
verhalen achter de cultuurhistorische schatten kunnen leiden tot een
en hun
betrokkenheid van inwoners en bezoekers bij deze cultuurhistorische schatten

De

omgeving;
kan
Samenwerking op thema's door de beheerders van de cultuurhistorische schatten,
leiden tot een impuls voor cultureel ondernemerschap;
provincie en haar
Door verbindingen te leggen tussen de cultuurhistorische schatten onze
erfgoed nog aantrekkelijker wordt voor toeristen uit binnen en buitenland;
vervolg verdient;
Het boek Tastbare tijd dat de provincie Utrecht eerder uitbracht een eigentijds

verhaalt'; musea,
Verzoeken GS hun verbindende rol op te pakken door met het concept 'utrecht
landgoederen, cultuur- en natuurhistorische centra met elkaar te verbinden'

En gaan over
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tot de orde van de dag
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Toelichting: Utrecht Verhaah

!

¡erbindende rol binnen een regio' Juist
De provincie heefit naast het uitvoeren yan de kerntaken ook eevr
we de rrerbindende rolvan de
omdat een regio meer is dan een verzameling dorpen en steden moeten
Het preekuoord zegt a{ dat het geheel meer is dan de som der
provincie in het oog blijven houden.
kijken naar doelmatigheid, maar
delen en om dat trraar te maken moeten we als provincb niet alþen
meer willen cuhiveren door
zeker ook aandacht geven ãan onze verbindende rol- Een rol die wii
econombrch concept namelijk
toevoeging van een nieuw cuhureel, natuurlijþ historÈ'ch, ruimteEik en
lJtrecht Verhoolt-

en geeft onze volledige
utrechtVethdatttoont d€ rneeruvaarde van onze regi,o op diver= gebieden
ttjd blj Austerlitz tot de
geschiedenis weer. Biivoorbeeld r¿an dè iistiid op de Heuvekug, via de Franse
eerste wo in Doom en de tweede wo bij de Grebbeberg'
verhaal over Utrecht vertelL lJtrecht Verhooit
Af les kan onderdeel zijn van Lltrecht verhaølt mits hel ec*r
dan permanent) dat tltrecht op de kaart zet
is een keurmerk (vergeliikbaar met vrede van wrecht, maar
die tltrecht kent met
en de diverse musea en cultuurhistorische en natuurtijke bezier¡swaardigheden
elkaar verbindt.
Een stapje concreter:

bepaalde
IJtrechtverhaoltmoet gezien worden als een ket¡r- of kenmerk wat eefl organisatie/tnuseum
voordelen biedt:
-Samenwerking tussen musea en deehemers
-Doorverwijzen naaÍ elkaar
-Aansluiten op elkaar, niet iedereen hoeft gehele geschiedenis te vertellen
etc
-Geen grote aanpassing, vernieuwingen, kosten voor gebouflpersoneel
-Brengt de geschiedenis bü m€r¡sen in de ac*rtertuin
-Gezamelijke promotfre en marketing
-Groot deel is privaat bezit (landgoederen etc.) daarrnee is

Y"¿n

ons allemaal ipv alleen van de overheid

landgoederen' cultuurkortom: tJtrechtVerhsaft is geÈ{ì nieuw pfoject, rnaar brengt bestaande musea,
en natuurhistorische centra biì elkaaruiËgebracht, een geweldig boek waarin
De provincie Utrecht heeft een aãntê¡¡ãren geleden TasthareTÊil

is, met lttrechtVerhaolt
de cultuurhistorische geschGdenb rran Utrecht in wærd en beeH weergeteìteft
gebruik te maken van bestaande
willen we deze cuftuurhistorische gesdliedenb beleefüaar maken, door
g'digitaliseerd wonden' door
exposit'tes en rondl,eldingen, door apps cYì wtbsites waa¡in de verhalen
uprdt Tastbare tijd Beleefbare
proþcten,
onderlinge nerwiþingen en samÊrìurefkirì3 tussen bestaande

r¡jd.
Vo o rd ete

n van lltre c ht

V e rhøøE

voor de provincie:

-ldentiteit behouden
-Betere samenwerking tussør bestaande rnusea
-Cuhuurhistorie's er lnear vertèlt nog geèn verhaal
centra'
-stimuleren van cr¡ltureel o*demernerscf¡ap bij musea, natuur- en cultuur(historische)
tdd
-De provincie geeft een verroþ aan Tastbare tiid,door een zgfl. Beleefbare
de Nederlandse(en Europese)
- Utrecht is zo rijk is aan schatten dat het daarrnee ock een groot deel van
prov'urcie en haar
geschiedenis als het ware tefÌtoenstelt . Ûaor dil verbirdende son€ept wordt onze
erfgoed nog aantrekkelijker voor toerbten uit binnen en buiterrhnd

pal*en en met dit concept het veld in te
lndieners vn¡gen de gedeputeetd¿ haa¡ vett¡ìrdsrde rol op te
gaan"

