
Erratum Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023

In verband met de voorgenomen noodsteun aan de cultuur- en erfgoedsector vanwege de coronacrisis worden enige wijzigingen aangebracht in het 

Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’, dat ter besluitvorming voorligt in Commissie BEM 20 mei en Provinciale Staten 3 juni 2020. 

Op de provinciale website zal dit erratum na vaststelling van het programma door Provinciale Staten integraal verwerkt worden in de gepubliceerde 

webversie.

Locatie van de wijziging Wijziging

Pag. 11 tekstblok over 
partnerorganisaties  

Na de zin ‘In dit beleidsprogramma geven we hen onze aandachtspunten mee voor de komende periode’ wordt de volgende  
zin ingevoegd:

‘We vragen onze partnerorganisaties de gevolgen van de coronacrisis voor hun werkveld in kaart te brengen en in hun 
beleidsplan aan te geven hoe zij daarop inspelen. Dit kan dit leiden tot aanpassing van de in dit programma van hen 
gevraagde prestaties.’

Pag. 32 vierde alinea De volgende zin wordt geschrapt:  
‘De Utrechtse Cultuurlening wordt geharmoniseerd met de landelijke talentenlening van OCW.’ 
Dit in verband met het voornemen het niet-uitgeleende bedrag van de Utrechtse Cultuurlening in te zetten voor 
noodsteun coronacrisis.  

Pag. 32 vijfde alinea Aan deze alinea over kennisdeling wordt na de zin ‘Het is onze ambitie om zowel on- als offline kennisdeling en 
samenwerking te bevorderen’ de volgende zin toegevoegd (afkomstig uit vervallen zesde alinea): 

‘We zullen (thematische)  bijeenkomsten organiseren met gemeenten en het culturele veld.’

Aan deze alinea worden na ‘onderzoek naar relevantie informatie voor de sector’ de volgende slotzinnen toegevoegd:

‘De komende periode zal dat zich toespitsen op de gevolgen van de coronacrisis. We denken bijvoorbeeld aan projecten 
die culturele instellingen helpen te voldoen aan de eisen van de anderhalve meter-samenleving, zoals maatregelen ter 
verbetering van visitor management en de invoering van e-ticketing.’

Pag. 32 zesde alinea De volgende alinea wordt geschrapt: 

‘Zo hebben we via de online tool ‘Cultuurcijfers’ data per gemeente gepubliceerd. We zullen deze data monitoren en 
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up-to-date houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om aantallen bezoekers aan festivals en deelname van scholen aan 
cultuureducatie. Offline zullen we (thematische) bijeenkomsten organiseren met gemeenten en het culturele veld.’

In verband met de onttrekking van budget ten behoeve van het noodfonds coronacrisis zullen we niet investeren in 
onderzoek ten behoeve van de ‘Cultuurcijfers’. De laatste zin wordt verplaatst naar vijfde alinea.

Pag. 43 ‘Hoe we onze resultaten 
meten’

Meetpunt bij ‘Subsidieverordening cultuur en erfgoed’ wordt: 

‘In 2023 hebben wij bijgedragen aan minstens zeven cultuurhistorische onderzoeken in het kader van gemeentelijk 
omgevingsbeleid.’

Dit is één onderzoek minder in verband met de onttrekking van budget ten behoeve van het noodfonds coronacrisis.

Meetpunten bij ‘Opdrachten omgevingsgericht cultuur- en erfgoedbeleid’ worden: 

‘In 2023 heeft Utrecht deelgenomen aan minstens twee gehonoreerde projecten in het kader van de Erfgoed Deal.’

Dit is één Erfgoed Deal minder in verband met de onttrekking van budget ten behoeve van het noodfonds coronacrisis.

‘In 2023 hebben minstens zeven onderzoeken vanuit perspectief cultuur en erfgoed bijgedragen aan uitvoering van 
provinciaal omgevingsbeleid.’

Dit is één onderzoek minder in verband met de onttrekking van budget ten behoeve van het noodfonds coronacrisis.

Pag. 48, eerste alinea Na de zin ‘Bij de verdeling van de middelen zullen maatschappelijke functie en duurzaamheidsmaatregelen daarom een 
verhoging van het subsidiepercentage opleveren’ wordt een nieuwe zin ingevoegd:

‘Dit zal nadrukkelijk ook ten goede komen aan eigenaren van monumenten met een maatschappelijke functie die vanwege 
de coronacrisis minder eigen inkomsten kunnen genereren.’

Pag. 60, tweede alinea Aan het slot van de alinea, na ‘50% eigen bijdrage’, een nieuwe zin toevoegen:

‘Vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de anderhalve meter-samenleving zullen nadrukkelijk ook projecten die 
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alleen in digitale vorm verhalen vertellen over Utrechts erfgoed in aanmerking komen voor subsidie.’

Pag. 63, Bijlage 1 De budgetten Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 worden als volgt gewijzigd (geel gemarkeerd): 

VERSTERKEN VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR  2020  2021  2022  2023

Cultuureducatie aanbieden 2.108 2.289 2.289 2.269

Kunst Centraal 1.543 1.584 1.584 1.584

Landschap Erfgoed Utrecht 265 265 265 265

Impuls voortgezet onderwijs 300 440 440 420

Bibliotheken faciliteren 2.409 2.459 2.459 2.459

BiSC 2.214 2.214 2.214 2.214

Vernieuwingsbudget bibliotheken 195 295 245 245

Festivals laten floreren 969 1.389 1.389 1.389

Festivals 969 1.389 1.389 1.389

Het Cultuurprofiel van Utrecht verstevigen 444 894 894 894

Cultuurparticipatie 50 100 125 125

Talentontwikkeling2 50            -             -             -  

Regionale samenwerking museale beeldende kunst2 35            -             -             -  

Deskundigheidsbevordering cultuur- en erfgoedsector2 309 744 769 769

 5.930 7.031 7.031 7.011
2  Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 zijn de posten voor talentontwikkeling en regionale samenwerking museale beeldende kunst onder gebracht bij 

deskundigheidsbevordering cultuur- en erfgoed sector. Uit onderzoek moeten exacte bedragen komen.

BEHOUDEN/BENUTTEN/BELEVEN CULTUREEL ERFGOED  2020  2021  2022  2023

De kwaliteit van de leefomgeving versterken 488 838 838 888

Omgevingsgericht erfgoedbeleid 150 250 250 300

Cultuur en leefomgeving 100 200 200 200
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Erfgoed Deal 50 150 150 150

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht 188 238 238 238

Monumenten restaureren en gebruiken 5.524 5.474 5.474 5.474

Fonds Erfgoedparels 4.410 4.255 4.255 4.255

Utrechtse Erfgoedmonitor 55 55 55 55

Erfgoed Expert Team 75 75 75 75

Molenonderhoud 295 400 400 400

Monumentenwacht Utrecht 668 668 668 668

Restauratie Opleidingsprojecten                        21 21 21 21

Utrechts erfgoed beheren en bekend maken 2.093 2.243 2.218 2.218

Provinciaal Archeologisch Depot 130 130 130 130

Limessamenwerking 200 200 200 200

Streekmusea 75 75            -             -  

Kasteelmusea 376 376 376 376

Het Utrechts Landschap 125 175 175 175

Landschap Erfgoed Utrecht 849 849 849 849

Publieksbereik3 338 438 488 488

 Totaal ‘Behouden/benutten/beleven cultureel erfgoed' 8.104 8.554 8.529 8.579

 EINDTOTAAL 14.034 15.585 15.560 15.590
3   Inclusief Grebbelinie en Oude Hollandse Waterlinie

Dit in verband met de onttrekking van budget ten behoeve van het noodfonds coronacrisis. Er wordt in totaal in de jaren 
2021 – 2023 € 200.000 onttrokken aan Deskundigheidsbevordering cultuur- en erfgoedsector, € 100.000 aan Cultuur en 
leefomgeving, € 100.000 aan Omgevingsgericht erfgoedbeleid en € 100.000 aan Erfgoed Deal. 

In totaal gaat het om een bedrag van € 500.000, als volgt verdeeld over de jaarschijven: 2021 € 175.000, 2022 € 175.000 
en 2023 € 150.000. 
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Dat levert ten opzichte van de oorspronkelijk in het statenvoorstel aangekondigde kasritmewijziging het volgende verschil 
op (zie statenbrief voor aangepaste kasritmewijziging).

2020 2021 2022 2023

Oud: Wijzigingen kasritme over de jaren -750 215 265 270

Nieuw: Wijzigingen kasritme over de jaren -250 40 90 120

Het bedrag van € 250.000 dat ten behoeve van het noodfonds wordt onttrokken aan de Utrechtse Cultuurlening maakte 
geen deel uit van de programmabegroting omdat dit budget is ondergebracht bij het K.F. Hein Fonds. 
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