
Motie 99A Benut het DNA van Utrecht voor de opgaven van nu 

Gewijzigde versie 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 10 november 2021, ter behandeling van de 
programmabegroting 2022 

Constaterende 
• Dat in de provincie Utrecht maatschappelijke opgaven zoals wonen, werken en recreëren

om ruimte vragen en overheden fors geld bijleggen om in locaties daarvoor te voorzien;
• Dat eigenaren van monumenten soms met moeite het hoofd financieel boven water

houden.

Overwegende 
• Dat gebruik de beste manier is om een monument te behouden;
• Dat er in het verleden altijd een heden was; erfgoed heeft zich ontwikkeld en zal zich ook

nu moeten blijven ontwikkelen om meerwaarde te bieden en onderhouden te worden;

Voorts overwegende 
• Dat in de praktijk (gedeeltelijke/ tijdelijke) functiewijziging van monumenten vaak

vastloopt op regelgeving zelfs zonder dat sprake is van uitbreiding van de bebouwing;
Voorbeelden waar het om kan gaan: wonen met verschillende huishoudens, het
tijdelijk creëren van informele werklocaties, (tijdelijke) kleinschalige horeca en
combinatie van functies die botsen met gemeentelijke en provinciale
vergunningsregels;

• Dat toegenomen gebruik van onze monumenten helpt om het erfgoed beleefbaar en
betaalbaar te houden en de identiteit van onze provincie zichtbaar te maken;

• Dat de oorspronkelijke woonhuisfunctie van monumenten ook vaak niet meer aansluit bij
functie die et monument nu heeft of kan hebben;

• Dat in de provincie Utrecht subsidies voor restauratie van erfgoed alleen worden
toegekend aan oorspronkelijke (niet-)woonhuizen waardoor de instandhouding van
(rijks)monumenten in gevaar kan komen.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten 
• Bij restauratiefondsen en verenigingen van eigenaren te inventariseren tegen

welke regels en andere obstakels eigenaren of huurders van monumenten
aanbotsen om (tijdelijke) functies in hun monumenten te huisvesten, zoals
gebrek aan restauratiesubsidies voor rijksmonumenten met een
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(oorspronkelijke) woonfunctie als deze een maatschappelijke gebruiksfunctie 
vervullen. 

• In 2022 Provinciale Staten hierover te informeren. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
  
Arthur Kocken, VVD 
  
Ted Dinklo, JA21 


