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DATUM 7-6-2021 

AAN Commissie BEM 

VAN Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER 4569 

ONDERWERP Utrecht 900 

 
Aanleiding 
Naar aanleiding van onze toezegging zoals vastgesteld op de termijnagenda van de commissie BEM, 
informeer ik u hierbij over de stand van zaken van de organisatie en voorbereiding voor het 
jubileumjaar Utrecht 900. Ik ga daarbij specifiek in op de invulling van de rol van de provincie hierin 
(het partnerschap van de provincie Utrecht). In de bijlage treft u een toelichting aan op de ambities en 
doelstellingen van Utrecht 900. 
 
Inleiding 
In 2022 wordt het feit gevierd dat Utrecht 900 stadsrechten heeft. In het bestuurlijk overleg van 3 
oktober 2018 hebben we ons als provincie gecommitteerd als partner. De afgelopen jaren zijn onder 
leiding van de gemeente Utrecht rondetafelgesprekken gevoerd met stakeholders, zoals 
maatschappelijke organisaties, om daarmee draagvlak te creëren en ideeën op te halen. Daarnaast is 
in opdracht van de gemeente Utrecht een organisatie- en financieringsplan opgesteld. Op 2 juni start 
de activatiecampagne waarin bewoners, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven wordt 
opgeroepen te participeren in de viering. 
 
Organisatie 
 
De organisatie heeft de volgende elementen: 
 

• De wethouder Cultuur is bestuurlijk opdrachtgever en voorzitter van Utrecht 900 Comité.  
 

• Projectorganisatie Utrecht 900 is (ambtelijk) opdrachtnemer en is organisatorisch en financieel 
verantwoordelijkheid.  

 
• De ‘Adviescommissie subsidie’ brengt advies uit aan het college van B&W over de aanvragen. 

Is onafhankelijk en bestaat uit voornamelijk externe leden met diverse achtergronden, kennis 
& expertise. 

 
• Het Comité Utrecht 900 is te vergelijken met een raad van advies. Het comité adviseert op 

bestuurlijk niveau (wethouder). Het is informeel om dat er geen wettelijke basis is. Ze bestaat 
uit belangrijke stakeholders uit verschillende sectoren en heeft geen relatie met de 
Adviescommissie subsidie. 

 
Partnerschap en rol provincie 
De viering is een hefboom om de binding tussen stad en regio te versterken door provinciale ambities 
op het gebied van cultuur, cultuurhistorie, toerisme en recreatie, natuur en water actief te koppelen. Ik 
vind het thema van Utrecht 900 ‘Stad zonder muren’ dan ook goed gekozen, omdat de verbinding 
tussen stad en regio daarin goed tot uiting komt. Er zal met name worden ingezet op bovenlokale 
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initiatieven om onderscheidend en zichtbaar te zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan 
verbindingen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, mede vanwege het feit dat het themajaar ‘Ode aan 
het Landschap’ doorloopt in 2022. Om de goede verbindingen te maken, 
samenwerkingsmogelijkheden te creëren en op de hoogte te zijn van de actuele voortgang van 
Utrecht 900 hebben we zitting genomen in het comité Utrecht 900. Het comité heeft een inspirerende 
en adviserende rol, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de organisatorische en financiële 
aansturing van Utrecht 900. Deze ligt volledig bij de gemeente Utrecht en de door haar opgerichte 
projectorganisatie. In de bijlage is de rol en samenstelling van het comité beschreven.  

Vervolgproces 
Ik stel voor dat ik u in 2021 en 2022 halfjaarlijks informeer over de voorbereiding en uitwerking van 
Utrecht 900. Ik zal u uiterlijk 1 oktober informeren op welke wijze we actief vorm gaan geven aan de 
samenwerking in het kader van Utrecht 900.  

Bijlage; toelichting van stad Utrecht 
 
Ambities en doelen Utrecht900 
Het belangrijkste doel is om bewoners en bezoekers bewust te maken van de plek waarop ze leven, 
de betekenis van water in hun omgeving en de invloed die zij zelf op dit alles hebben. De viering van 
het jubileumjaar is ook een mooie aanleiding om vraagstukken rondom de grenzen en verbindingen 
tussen stad en regio verder uit te diepen en de koppeling te leggen naar reeds bestaande ideeën en 
initiatieven voor de regio. 
 
De stadsregio Utrecht heeft zich de laatste jaren op allerlei terreinen snel en sterk ontwikkeld. Utrecht 
900 Jaar is hét moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Hoe kunnen we gezond samenleven 
in de praktijk blijven brengen? De Corona crisis heeft dit thema nog urgenter gemaakt. En hoe 
verbinden we de stad nog beter met de regio? Hoe ziet de toekomst er voor onze regio uit? De viering 
moet bijdragen aan de trots van de bewoners en een verbindende rol vervullen.  
 
Utrecht 900 Jaar maakt Utrecht (stad en regio) sterker door: 

• Het verbinden van bewoners en bedrijven, onderling en aan elkaar en als zodanig de 
Utrechtse samenleving, 

• de merkwaarden van Utrecht (slim, inspirerend, gastvrij, verbindend) te verbinden aan de 
viering, 

• inhoudelijke thema’s die spelen in Utrecht en de regio te koppelen aan de inhoudelijke 
programmering van Utrecht 900 Jaar, 

• de lokale economie te betrekken bij de viering en deze zo een impuls te geven, 
• schoolkinderen en studenten kennis en inspiratie over hun woonplaats op te laten doen, 
• bewoners nog trotser op hun woonplaats te laten zijn, en 
• met een sterk programma van activiteiten ook bezoekers en (inter)nationale toeristen met het 

gewenste profiel aan te sporen tot een bezoek en zo bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardig 
inkomend toerisme. 

 
Comité Utrecht 900 (inhoudelijke toelichting en achtergrond) 
Op 2 juni 1122 verleende keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht en een stad was ‘geboren’. In 
2022 wordt dit gevierd van 2 juni (Stadsdag) tot 11 november (Sint-Maarten), met een programma 
voor, door, met en van Utrecht.  
Centraal in de viering staat 'Utrecht, Stad zonder Muren'. Utrecht staat – net als in 1122 – op een 
schakelpunt. Als één van de snelst groeiende steden van Nederland combineert Utrecht de rijke 
historie met grootstedelijke vernieuwing. Het is de uitdaging een stad zonder muren te blijven; open, 
gastvrij en verbonden met elkaar. Iedereen kan het begrip 'muur' een eigen invulling geven. 
Bovendien is het actueler dan ooit: 1,5 meter afstand van elkaar is de nieuwe norm. De afstand vormt 
een muur van lucht en soms komen thuis spreekwoordelijk de muren op ons af. Met de hoop dat we in 
2022 elkaar weer kunnen ontmoeten zou de 900ste verjaardag van Utrecht zo maar als een 
bevrijdingsfeest ervaren kunnen worden. 
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Het thema Stad zonder muren is uitgewerkt in vier verhaallijnen die ingaan op vier fasen in de 
levensloop van Utrecht.  

• Ik word geboren! Over de manier waarop de Utrechter democratisch burgerschap wil invullen.  
• Ik groei! Over de manier waarop de Utrechter economisch en ruimtelijk wil groeien.  
• Ik leef! Over de manier waarop de Utrechter met alle andere Utrechters in deze superdiverse 

stad wil samenleven.  
• Ik ben gekomen om te blijven! Over de manier waarop de Utrechter de toekomst wil 

vormgeven in relatie tot de regio, de wereld en de internationale gemeenschap.  
 
De viering is voor en van alle inwoners van de regio Utrecht met een focus op de stad Utrecht. 
Belangrijk is dat iedereen kan meedoen. Ook inwoners die niet makkelijk uit zichzelf betrokken zijn. 
Elke inwoner, ondernemer en organisatie moet zich uitgenodigd voelen deel te kunnen nemen. Als 
organisator of als bezoeker. Voor de viering van Utrecht 900 jaar is gekozen voor een aanpak waarbij 
de stad uitgedaagd wordt om het feest te vieren en zelf te organiseren.  
Er wordt een projectorganisatie opgezet met een stimulerende, regisserende en faciliterende rol in de 
realisatie van het programma. Er komt een inspirerend programma van en voor Utrechters gericht op 
verleden, heden en toekomst, zodat iedereen zich verbonden voelt met en trots is op Utrecht. 
Het U900 comité bestaat uit ongeveer 8 personen uit Utrecht die bereid zijn podium te nemen, een 
brede achterban hebben en bereid zijn deze te motiveren om mee te doen. Zij vertegenwoordigen 
naast de overheid ook cultuur, onderwijs, sport, welzijn, bedrijfsleven, erfgoed en groen.  
 
Mede omdat binnen het U900 programma meerdere onafhankelijke partijen activiteiten uitvoeren en 
zeggenschap hebben, kunnen inspanningen niet hiërarchisch worden afgedwongen en gaat het om 
inspireren en verbinden. De regie ligt dan ook grotendeels bij die partijen zelf en zij zullen op hun 
eigen manier doelen en bijdragen willen formuleren. Belangrijk voor U900 is dan ook om actief te 
zorgen voor verbinding tussen de partners en tussen alle activiteiten die zij zich ten doel hebben 
gesteld. Initiatieven moeten aan elkaar gekoppeld worden en ‘witte vlekken’ in het programma worden 
ingevuld. 
 
Het U900 comité komt 8 à 10 keer per jaar 2 uur bijeen. De ingeschatte tijdsbelasting voor de leden is 
8 uur per maand. 
 
Deelnemers: 
 

- Anke Klein, wethouder gemeente Utrecht (voorzitter) 
- Jeroen Bartelse, directeur TivoliVredenburg 
- Deirdre Carasso, directeur de Bibliotheek Utrecht 
- Judith Deynen, directeur Vrijwilligerscentrale Utrecht 
- Saskia van Dockum, directeur Stichting Het Utrechts Landschap  
- Bright Richards, directeur New Dutch Connections  
- Johan Spronk, voorzitter CvB ROC Midden Nederland 
- Thijs van Es, directeur FC Utrecht  
- Halima El Ghamarti, directeur BOKS Jongerencultuurhuis 
- Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht 
- Rients Schuddebeurs, directievoorzitter Rabobank Utrecht 

 


