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ONDERWERP Financiële bijdrage fort aan de Buursteeg 

BIJLAGE - 
  

Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
In het coalitieakkoord hebben we de ambitie uitgesproken in te zetten op het versterken van de beleefbaarheid 
van de Grebbelinie. Binnen het op 3 juni 2020 vastgestelde Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 “Voor 
Jong en Altijd” is deze ambitie opgenomen als beleidsdoel. Ook zijn binnen dit programma middelen 
gereserveerd voor de uitvoering van deze ambitie: circa € 200.000,- verspreid over vier jaar.  De afgelopen 
periode heb ik met diverse partners betrokken bij de Grebbelinie verkend op welke wijze we deze ambitie in 
kunnen vullen. Met deze memo informeer ik u hierover.   
 
Een belangrijk onderdeel in het beleefbaar maken van de Grebbelinie is het bezoekerscentrum Fort aan de 
Buursteeg. Hier wordt het verhaal verteld van deze waterlinie, die eeuwenlang een rol heeft gespeeld in de 
verdediging van ons land. Het bezoekerscentrum is in 2017 door Staatsbosbeheer gerealiseerd met financiële 
steun van de Provincie Utrecht, met als ambitie als toegangspoort voor de hele Grebbelinie te functioneren. De 
gedachte daarbij was de ontwikkeling van een bezoekerscentrum dat op eigen benen kan staan door de 
toevoeging van commerciële functies. In het geval van het fort ging het daarbij om een kantoorruimte en 
horecaruimte.  
 
De afgelopen vier jaar is gebleken dat het bezoekerscentrum nog niet op eigen benen kan staan. De eigen 
inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop vallen tegen en het surplus uit de huur (het bedrag dat overblijft uit de 
huur na aftrek van de onderhoudskosten) is onvoldoende. Dit laatste heeft onder andere te maken met de hoge 
onderhouds- en vervangingskosten van het pand. Met het vertrek van O-gen als huurder op het fort is een deel 
van de organisatiecapaciteit weggevallen en is het tekort verder vergoot.   
 
Sinds de zomer van 2020 ben ik met de Stichting Bezoekerscentrum Grebbelinie, Staatsbosbeheer en de 
commerciële uitbater (Grebbelounge) in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen. Ook het Erfgoed Expert 
Team heeft een advies uitgebracht over hoe het businessmodel van het fort en het bezoekerscentrum kan 
worden verbeterd, waarbij ook is onderzocht of het nodig is commerciële ruimte aan het bestaande gebouw toe te 
voegen om te komen tot een sluitende business case. De belangrijkste uitkomsten van dit advies waren dat een 
uitbreiding van het fort zich in de huidige markt niet terugverdient. Wel liggen kansen in de optimalisatie van het 
gebruik van het bestaande vloeroppervlak en in de verbetering van de samenwerking tussen partijen betrokken 
bij het fort.  
 
Dit heeft ertoe geleid dat partijen hebben afgesproken de horecaruimte op het fort te vergroten door de 
vrijgekomen ruimte van O-gen toe te voegen aan de bestaande horecaruimte en te kiezen voor een 
omzetafhankelijke huur. De verwachting is dat dit op termijn zal leiden tot een surplus van circa € 38.000,- per 
jaar, dat ter beschikking komt aan het bezoekerscentrum. Daarnaast zal de Stichting Bezoekerscentrum 
Grebbelinie inzetten op het vergroten van het aantal betalende bezoekers. Tot slot investeert de op het fort 
gevestigde ondernemer in de marketing van het Fort aan Buursteeg, waarbij het streven is het bezoekerscentrum 
en de horeca meer als totaalbestemming neer te zetten. Op basis van de omzetprognoses die hiervoor zijn 
opgesteld is de verwachting dat vanaf 2025 dit zal leiden tot een bezoekerscentrum met een sluitende exploitatie. 
Tot die tijd zal het tekort op de exploitatie teruglopen, maar niet zijn verdwenen. 
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Gelet op onze provinciale ambitie om de Gebbelinie beter beleefbaar te maken, heb ik vanuit het Cultuur en 
Erfgoedbudget een bedrag van € 100.000,- toegezegd om dit tekort te dekken. Dit in aanvulling op de €20.000,- 
die ik vorig jaar heb toegekend om op korte termijn de continuïteit van het bezoekerscentrum te waarborgen.  Wel 
heb daarbij als voorwaarde gesteld dat we tussentijds evalueren of de verwachte groei inderdaad wordt gehaald. 
Als dat onvoldoende blijkt, kunnen wij onze bijdrage voor de laatste twee jaar bijstellen. Ook heb ik als 
voorwaarde gesteld dat het bezoekerscentrum meer dan nu de promotie van de Grebbelinie als geheel op zich 
neemt, waardoor niet alleen het aantal bezoekers op het fort, maar ook langs de gehele linie toeneemt.  
 
Om dit alles te bezegelen zullen Staatsbosbeheer, de commerciële huurder en Stichting bezoekerscentrum 
Grebbelinie op 8 juni een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tekenen. Als provincie zullen wij onze 
bijdrage via een subsidie verlenen. 
 
Met het toekennen van middelen aan het bezoekerscentrum is er binnen het budget “publieksbereik Utrechts 
erfgoed” uit het Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 nog vrije ruimte voor projecten voor die verder 
bijdragen aan het publieksbereik en het beleefbaar maken van de Grebbelinie. Samen met de partners betrokken 
bij de Grebbelinie zal ik kijken op welke wijze ik dit beleidsdoel verder kan realiseren. 


