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DATUM 14-2-2020 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Voorbereiding bustour en thematafels Commissie BEM d.d. 19 februari 2020 

Inleiding 

Op uw verzoek en met plezier organiseren wij voor u, samen met de griffie, een inhoudelijke middag waarin u 

eerst een bezoek brengt aan een molen en daarna organiseren we een aantal thematafels waarin we graag met u 

in gesprek gaan over een aantal dilemma’s.  

 

Tijdens een informatiebijeenkomst op 13 november 2019 hebben wij met u gesproken over het beleid voor 

Cultuur & Erfgoed voor de periode 2020-2023. Wij hebben een presentatie gegeven over de hoofdlijnen van het 

beleid en u heeft input gegeven voor nieuwe denkrichtingen. Deze input hebben wij meegenomen in onze 

gedachtenvorming. Tevens hebben wij in deze sessie toegezegd om u in het nieuwe jaar te informeren over de 

voortgang en eventuele dilemma’s aan u voor te leggen. Daarnaast hebben SIMAV en SDUM u een uitnodiging 

gestuurd om een bezoek te brengen aan een molen in Vijfheerenlanden en die uitnodiging heeft u geaccepteerd.  

 

Context Programma Cultuur en Erfgoed 

Het cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 is per 2021 een kaderstellend beleidsprogramma onder de 

omgevingsvisie, maar loopt vooruit op de definitieve vaststelling daarvan. Het is de opvolger van de cultuur- en 

erfgoednota ‘Alles is NU’ 2016-2019. Het provinciaal cultuur- en erfgoedbeleid volgt een vaste cyclus van vier 

jaar, in verband met afspraken met andere overheden en partnerorganisaties. Dit creërt ook gelegenheid het 

beleid elke bestuursperiode te herijken; zo geven we nu vorm aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe 

energie voor Utrecht’. Het beschikbare budget is vastgesteld met het coalitieakkoord en reeds verwerkt in de 

begroting 2020. Het programma zal een doorkijk geven naar de voorgnomen besteding van het budget voor de 

jaren 2021-2023. 

 

Totstandkoming van de inhoudelijke lijnen 

Het cultuur- en erfgoedprogramma is mede gebaseerd op de tussenevaluatie van de cultuur- en erfgoednota 

2018 – waarvoor de input van interne en externe stakeholders is opgehaald - en op de tussenevaluatie door de 

partnerorganisaties in 2019. Met diverse stakeholders zijn aanvullende gesprekken gevoerd om ideeën op te 

halen en het draagvlak voor onze voornemens te verifiëren. 

Ons cultuur- en erfgoedbeleid stoelt voor een belangrijk deel op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dat 

geldt voor het bibliotheek- en monumentenbeleid, onze inspanningen voor de Romeinse Limes als beoogd 

UNESCO Werelderfgoed, onze taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie. Daar is sprake van een 

grote mate van continuïteit. In de cultuur- en erfgoedsector is bovendien sprake van een samenhangend ‘bestel’ 

van subsidie-afhankelijke organisaties, waaraan niet zonder een zorgvuldig proces getornd kan worden.  

 

Nieuwe accenten leggen we op de bijdrage van cultuur en erfgoed aan de transities van de leefomgeving, het 

maatschappelijk rendement van monumentenzorg, cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en een 

hoogwaardig aanbod dat meebeweegt met de stedelijke groei. We vernieuwen ons molenbeleid en ons 

museumbeleid, en willen meer aandacht geven aan varend erfgoed, religieus erfgoed en industrieel erfgoed. 

 

Voor de bijeenkomst van 19 februari hebben we een aantal gespreksthema’s gekozen op basis van uw vragen en 

opmerkingen op 13 november en het bezoek aan Vijfheerenlanden. We organiseren vier thematafels waarbij ook 
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een aantal externe partners zullen aanschuiven. Dit geeft u de mogelijkheid om een goed beeld te vormen van de 

dilemma’s. We zullen onze beleidsvoornemens aan u presenteren en gaan daarover graag met u in gesprek. De 

dilemma’s betreffen:  

 

A. Molenbeleid:  

Nu de molens van SIMAV zijn toegevoegd aan onze provincie, is een herziening nodig van het huidige 

beleid, waarin alle budget en aandacht uitgaat naar de Stichting De Utrechtse Molens (SDUM).  

 

B. Nieuwe categorieën erfgoed:  

Het coalitieakkoord kondigde aan dat we aan de slag willen met religieus erfgoed, varend erfgoed en 

industrieel erfgoed als nieuwe ‘erfgoedthema’s’. We zullen met u bepreken welke beleidsinstrumenten we 

daarbij kunnen inzetten.  

 

C. Maatschappelijke bibliotheek:  

In het coalitieakkoord wordt de rol van de bibliotheek beschreven als “een belangrijke functie in het  

bevorderen van participatie en het verminderen van laaggeletterdheid. Ook is het bij uitstek een plek voor  

ontmoeting. De toegankelijkheid en maatschappelijke functie van bibliotheken moet daarom worden 

versterkt”. De vraag die we met u willen bespreken is hoe we de beperkte extra middelen willen inzetten.  

 

D. Cultuureducatie op het Voortgezet onderwijs:  

Er komen extra middelen voor de uitbreiding van cultuureducatie op het Voortgezet Onderwijs met specifieke 

aandacht voor het vmbo. De vraag is hoe we dit gaan vormgeven? De behoeften van scholen liggen erg 

uiteen en de betrokkenheid van gemeenten ook. Gaan we hier heel sturend in opereren of meer 

vraaggericht? Gaan we de scholen ‘ontzorgen’ of is het eigenaarschap van scholen belangrijker? 

 

In twee rondes zullen steeds twee van bovenstaande dilemma’s worden besproken, waardoor u bij in totaal 2 

thema’s kunt aanschuiven. Met de uitkomsten van deze sessie zullen we het beleid verder uitwerken.  

Programma middag 19 februari 

De middag start met het bezoek aan de molen, georganiseerd door SIMAV en de griffe. Op locatie bij de 

Bonkmolen zal SIMAV u informeren over het cultuurhistorisch belang van de molen en de relatie met het 

landschap en het ‘veld’, de beheerpraktijk en financiële problematiek. Op uitnodiging van SIMAV zijn Paul Vesters 

van Stichting De Utrechtse Molens en Leo Endedijk van De Hollandsche Molen hier ook bij. U kunt daarna kort de 

Bonkmolen bekijken. Aansluitend maken we een bustour door Vijfherenlanden waarbij we u een en ander zullen 

toelichten over de omgeving. Bij terugkomst op het Provinciehuis starten de thematafels. We sluiten de middag af 

met een borrel.  

Deel 1: Bezoek molen en Vijfherenlanden  

12.30 uur: Verzamelen CIE BEM voor hoofdentree Provinciehuis 

12.45 uur: Vertrek bus naar Bonkmolen  

13.15 uur: aankomst bij de molen, toelichting door SIMAV (in de bus) en aansluitend een korte bezichtiging  

14.00 uur: vertrek voor bustour VHL. Onderweg krijgt u informatie over de omgeving waar we doorheen rijden en 

wordt er nog een korte tussenstop gemaakt voor een theaterwandeling. 

15.30 uur: retour op provinciehuis, ontvangst met koffie en thee  

 

Deel 2: Thematafels 

16.00 uur: start deel thematafels, plenaire aftrap in Commissiekamer 

16.15 uur: ronde 1 thematafels (A. Molenbeleid en C. Maatschappelijke bibliotheek)  

16.45 uur: ronde 2 thematafels (B. Categorieën erfgoed en D. Cultuureducatie op het VO)  

17.15 uur: plenaire afsluiting in Commissiekamer 

17.30 uur: Afsluiting met borrel 

 

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een gedeelte van het programma bij te wonen. We adviseren u om stevig 

schoeisel aan te trekken voor de buitenactiviteiten.  

 


