
Bijlage 1 
Inspraakreactie van wethouder Waalwijk uit Utrechtse Heuvelrug tijdens de digitale vergadering van 
de Statencommissie BEM van 24 juni 2020 
 
Geachte Statenleden, 
 
Ik ben Hans Waalwijk, wethouder van onder andere cultuur in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Ik wil eerst grote waardering uitspreken voor het feit dat ook de provincie haar verantwoordelijkheid 
neemt in het overeind houden van de cultuur. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want de noden zijn 
groot, ook in de wat kleinere gemeenten van onze provincie. Daar wil ik speciaal aandacht voor 
vragen. 
Ik vind het heel logisch dat de provincie goed met de stedelijke regio’s samenwerkt om de 
cultuurprogramma’s overeind te houden en daar goed te kijken of de hoofdstructuur van de cultuur 
overeind blijft, maar cultuur blijft overeind wanneer er ook cultuur in de gewone samenleving plaats 
vindt. Daarom is het belangrijk dat er ook aandacht is voor wat er gebeurt in de kleinere gemeenten. 
 
Heel concreet is mijn vraag aan de provincie of het vervolg van het programma, het overleg met de 
stedelijke regio, uitgebreid zou kunnen worden met bijvoorbeeld twee wethouders van wat kleinere 
gemeenten, zodat dat geluid ook gehoord wordt en we op die manier een evenwichtige uitrol van 
het programma zouden kunnen bewerkstelligen.  
 
Een tweede probleem dat wij signaleren is de zogenaamde cofinanciering. In onze dorpen vindt veel 
cultuur plaats en is er veel cultureel erfgoed. De meeste van u kennen Huize Doorn, ik hoop eigenlijk 
dat ook iedereen Kasteel Amerongen kent. Dat zijn natuurlijk belangrijke en grote zaken van 
cultureel erfgoed. Ook daar werken heel veel vrijwilligers. Maar tal van aanpalende kleinere musea 
en kleinere activiteiten die cultureel van aard zijn, maken de provincie tot wat ze zijn. Ze zijn ook zeer 
aantrekkelijk voor heel veel toeristen, zowel uit de stedelijke regio als van wat verder weg. Al die 
culturele activiteiten worden door vrijwilligers overeind gehouden. 
Wat heeft dat nu te maken met het probleem van cofinanciering? De gemeente Utrechtse Heuvelrug 
heeft 50.000 inwoners, navenant is ook de begroting kleiner. Cofinanciering is voor een gemeente zo 
groot als Utrechtse Heuvelrug eigenlijk een wassen neus, daar kunnen we helemaal niet aan 
meedoen. Aan de andere kant begrijp ik heel goed dat de provincie van ons commitment verwacht. 
Mijn voorstel is dat de provincie overweegt dat de inzet van vrijwilligers ook gezien kan worden als 
cofinanciering. Daarmee laat de samenleving zien zelf de culturele activiteiten overeind te houden en 
daarmee als het ware een bijdrage te leveren aan de cofinanciering. Want onze begroting laat dat 
niet toe, zeker met de huidige problemen niet. Dat zal u genoegzaam bekend zijn. 
 
Voorzitter, dat waren mijn twee punten. Graag deelname van twee wethouders uit wat kleinere 
gemeenten aan het bestuurlijk overleg en cofinanciering door middel van inzet van vrijwilligers. 
 
Dank u vriendelijk. 


