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Toelichtinq
Tijdens de laatste Statenvergadenng (22 juni 2015 j.l.) heeft
momenteel gesprekken zijn over steun aan de Boften¡verf in
die hierover gesteld.

MEC
C.P. van Doorn
2196
Chantal.van. Doom@provincie-
utrecht.nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer G. van Leeuwen
van de SGP betreffende Botterwerf in
Spakenburg

14 juli 2015
81 5823FF
1 juli 2015
81 5801 F8

BIJLAGE ONDERWERP

gedeputeerde Pennarts aangegeven dat er
Spakenburg. Hierbij beantwoorden we de vragen

1. Op welke wijze is de provincie betrokken bij deze gesprekken? Is zij gesprekspartner of heeft zij een
meer zijdelingse rol? ls het in het kader van de functie als intermediair of ook vanuit het
kerntakenpakket van de provincie?

Antwoord
De provincie en specifiek de afdeling Cultuur, Erfgoed en Recreatie is directe gesprekspartner voor de
gemeente Bunschoten-Spakenburg over de Bottenryerfen ook over de Botters.
Vanuit Erfgoed is gekeken naar de staat van de Bottenrerf. Vanuit cultureel ondememerschap is ook aandacht
voor de samenwerking van de Botters. ln de beantwoording op de andere vragen lichten wij dit verder toe.

2. Is het College op de hoogte van het feit dat het voortbestaan van de Botterwert gedurende de
afgelopen jaren behoorlijk bedreigd is (geweest) door het ontbreken van voldoende financiële middelen
en vanwege de "concurrentie" van gesubsidieerde werven in de omgeving?

Antwoord
Het college is niet zozeer op de hoogte over de bedreiging van het voortbestaan, wel is zij op de hoogte van de
problematiek van het vertrek van de botters ivm de afnemende vraag naar tochten met de botters.
ln de afspraken in het kader van de Cultuurpacten (de pacten hebben als doel om de agenda op het gebied van
cultuur en erfgoed tussen de provincie en gemeenten te bestendigen en de gezamenlijke doelstellingen
zichtbaar te maken)
is aan het licht gekomen dat de problematiek vooral zit in het feit dat de botters uit de haven kunnen vertrekken
als zij dat willen en dat door de afnemende vraag naar bottertochten de eigenaren elkaar scherper zijn gaan
concureren.

3. Op welke wijze is het College bereid bij te dragen aan het behoud van deze unieke werf en is zijook
bereid om hierin financieel bij te springen?

Antwoord
Vanuit Erfgoed is gekeken met Monumentenzorg naar de staat van de Botterwerf. Uit de erfgoedmonitor blijkt
dat de rijksbeschermde onderdelen van de botterwerf in goede staat van onderhoud verkeren. De gemeente
heeft hierin de afgelopen tijd geinvesteerd.
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Voor wat betreft de samenwerking van de eigenaren van de botters heeft de gemeente de afgelopen maanden
een Masterplan ontwikkeld, dit plan moet nog naar het college van BenW en naar de Raad van Bunschoten-
Spakenburg.
Vooruitlopend op dit plan hebben wij een gesprek geinitieerd tussen de Economic Board Utrecht (EBU) en de
gemeente Bunschoten-Spakenburg. Het idee is dat we de leden van de EBU of het liefst hun netwerk betrekken
bij de problematiek van de botters met als doel een nieuw verdienmodel te ontwikkelen voor de bottertochten.

4. ls het College bereid om de botterwert ook'facilitair' bijte springen door bijvoorbeeld middelen ter
bevordering van cultureel ondernemerschap of stageplekken in te zetten?

Antwoord

Wij hebben vanuit Cultureel ondememerschap al een reservering gedaan voor een stimuleringsbijdrage aan het
ondernemerschap. De bijdrage zal concreet toegekend worden op basis van het vastgestelde Masterplan en de
vraag die daaruit voort vloeit van de gemeente.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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