MEMORANDUM
TOEZEGGING N.A.V. MOTIE 900 JAAR STADSRECHTEN
UTRECHT EN OMGEVING
PS2022BEM17

DATUM
VAN
AAN
ONDERWERP

07‑04‑2022
Rob van Muilekom
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Toezegging n.a.v. motie 900 jaar stadsrechten Utrecht en omgeving

Aanleiding
Tijden de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 3 juni 2020, bij de behandeling van de Nota cultuuren erfgoedbeleid 2020-2024 (Statenvoorstel PS2020BEM08), is de motie ‘900 jaar stadsrechten Utrecht en
omgeving’ ingediend.
Constaterende,
-

Dat in 2022 wordt herdacht dat de stad Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft

Overwegende dat,
-

-

De stad hoofdstad van de provincie is en altijd een bijzondere relatie heeft gehad met de rest van de
provincie - en omgekeerd
Het wenselijk is daar bij de herdenking ook aandacht aan te besteden in BIJVOORBEELD boekvorm / met
andere media, zoals (betaalde) artikelen in Huis aan Huisbladen, het naspelen van historische scenes met
lokale toneel- en muziekverenigingen of uitzendingen van RTV Utrecht
Het college van GS op vragen al heeft geantwoord “met de organisatoren van Utrecht 900 jaar bespreken
hoe we de provincie buiten de stad bij deze herdenking kunnen betrekken”

Verzoekt het college,
-

Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 te rapporteren over deze gesprekken.

Naar aanleiding van deze motie heb ik toegezegd PS te informeren over de voortgang van de samenwerking
i.h.k.v. Utrecht 900 en dat ik de in de motie voorgestelde suggesties meeneem. Naar aanleiding van deze
toezegging is de motie ingetrokken.
Inleiding
In 2022 wordt gevierd dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. In het bestuurlijk overleg van 3 oktober 2018 hebben
we ons als provincie gecommitteerd als partner. Om 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 bij de gemeente Utrecht en de door
haar opgerichte projectorganisatie.

Invulling partnerschap
De viering is een manier om de binding tussen stad en regio te versterken door provinciale ambities op het gebied
van cultuur, cultuurhistorie, toerisme en recreatie, natuur en water te koppelen aan de doelen van Utrecht 900. In
het document ‘Stad zonder muren’ dat door de gemeente Utrecht is vastgesteld t.b.v. de kaderstelling van de
viering Utrecht 900, zijn de gezamenlijke ambities van de gemeente en provincie Utrecht benoemd.
Wij hebben met de gemeente Utrecht afgesproken hier invulling aan te geven door onderstaande projecten, waar
passend, te koppelen aan provinciale programma’s en regelingen. Daarnaast richt de communicatiecampagne
vanuit Utrecht 900 zich ook op de regio en wordt deze via de provinciale kanalen ondersteund. Tot slot hebben we
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ons netwerk beschikbaar gesteld om het bedrijfsleven nog nadrukkelijker te betrekken bij de viering van Utrecht
900.
Aard en reikwijdte projecten
De projecten die tot op heden zijn ondersteund of kansrijk zijn voor een bijdrage, zijn:
Project
Theatervoorstelling Scheur in de tijd door Filiaal
Theatermakers
Grote 900 U Quiz, door de Stichting Utrechtse
Feesten
Stripboek 900 jaar Utrecht, door tekenaarscollectief
de Inktpot.
Korenfestival Utrecht Zingt
Publieksprogramma thema Water

Bedrag
€ 50.000

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Totaal

€ 10.000
€ 371.000

€ 7.500
€ 3.500
€ 200.000
€ 100.000

Regeling
Publieksbereik
erfgoed
Publieksbereik
erfgoed
Publieksbereik
erfgoed
Begrotingssubsidie
Programma
Cultuur en
Leefomgeving
NHW
-

Status
verleend
toegezegd
in procedure
verleend
in procedure
in procedure
-

Het Korenfestival Utrecht Zingt en het publieksprogramma Water spelen zich gedeeltelijk af in de regio. De grootste
provinciale bijdragen gaan daarmee naar projecten met een regionaal karakter.
Conclusie
Provincie Utrecht ondersteunt de gemeente Utrecht – waar mogelijk en passend binnen de provinciale
beleidskaders – optimaal bij (de voorbereiding van) de viering van Utrecht 900. Met de bovengenoemde projecten
en de communicatiecampagne Utrecht 900 worden inwoners uit de hele provincie betrokken bij de viering. Ik
beschouw de toezegging hierbij als afgedaan.
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