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AANVAARD 

Motie Provinciale Staten van Utrecht 2020: 

ook aandacht voor Immaterieel Erfgoed 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 03 juni 2020 ter bespreking van 
agendapunt nr. 5: Vaststelling Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 "Voor Jong & Altijd" 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 

• Een van de Meerjarendoelen van de Provincie op het terrein van het Cultuur- en 
Erfgoedprogramma 2020-2023 is het beheer van Utrechts Erfgoed te verbeteren en de promotie 
ervan meer te richten op een breed en divers publiek; 

• Naast aandacht voor Materieel Erfgoed, aandacht voor behoud en ontwikkeling van Immaterieel 
Erfgoed binnen onze Provincie van belang is omdat het mensen verbindt, tradities een intrinsieke 
waarde in zich dragen en mensen zich door regionale tradities kunnen identificeren met waar zij 
wonen; 

• Binnen de Provincie Utrecht betekenisvol Immaterieel Erfgoed aanwezig is zoals: de Sint Maarten 
Viering in de stad Utrecht, de Nationale studenten-roeiwedstrijden Varsity op het Amsterdam 
Rijnkanaal, Koningsdag met vrijmarkten en het Bloemencorso in Leersum; 

Overwegende dat: 

• Bij de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw Cultuur- en Erfgoedprogramma er door 
GS nadrukkelijk is gevraagd om aandacht voor nieuwe accenten in het beleid voor 2020-2023; 

• Er niet alleen in het verleden in het Cultuur en Erfgoedbeleid van de Provincie maar nu ook in de 
nieuwe Cultuur- en Erfgoednota nauwelijks tot geen aandacht is voor Immaterieel Erfgoed; 

• Aandacht voor Immaterieel Erfgoed waardevol is voor de inwoners van onze Provincie en voor 
mensen die onze Provincie speciaal hiervoor willen bezoeken; 

Verzoeken GS: 

• Bij de uitvoering van het Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 "Voor Jong & Altijd" er 
nadrukkelijk ook aandacht wordt besteed aan het Immateriële Erfgoed, door bijvoorbeeld het 
beschikbaar stellen van subsidies en het promoten van activiteiten; 

• Diverse partners, welke een binding of belang hebben bij het in stand houden van ons 
Immaterieel Erfgoed in de Provincie Utrecht, te betrekken bij de uitvoering van het Immaterieel 
Erfgoedbeleid en hier meer samenhang en afstemming (ook in relatie tot het Materieel Erfgoed) in 
te brengen en 

•Inde uitwerking van de doelenboom een indicator op te nemen t.a.v. het Immaterieel Erfgoed. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Erwin Kamp 
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