
Motie Houd de wind in de zeilen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2020, 

constaterende dat

- De coronacrisis een grote impact heeft op de vloot en de museumhaven van Bunschoten door een 

forse afname aan inkomsten uit bedrijfsuitjes, vaartochten en overige commerciële activiteiten,

- De vloot grote (financiële) uitdagingen kent om vitaal te blijven,

- Er vooralsnog geen uitzicht is op verbetering en vaste lasten doorlopen,

overwegende dat

- Het ensemble van historische scheepswerf, museumhaven en de actieve vloot van grote waarde is 

voor de Bunschotense cultuur,

- De erfgoedwaarde van het ensemble hoog en uniek is voor de provincie Utrecht,

- Met de huidige subsidieregelingen de organisaties rond de vloot en haven tussen wal en schip dreigen 

te vallen,

- Het ministerie van OCW mogelijk in haar 2e tranche steunpakket aandacht geeft aan de bruine vloot 

en dat daar in Q1 2021 meer duidelijkheid over zal komen,

- De provincie haar eigen steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector 1e tranche evalueert en begin 

2021 de resultaten daarvan bekend zijn,

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- Dit jaar nog in overleg te treden met de gemeente Bunschoten over de museumhaven en aan PS een 

memo voor te leggen welke mogelijkheden er zijn voor steun op de korte termijn;



- Te onderzoeken welke mogelijkheden voor steun er voor de Bunschotense museumhaven en 

bijbehorend varend erfgoed zijn (in samenhang met Tranche II van OCW) en hierover in Q1 2021 een 

voorstel aan de Staten voor te leggen.

- In de museumvisie (behandeling in Q2 2021) in een speciaal hoofdstuk een visie te presenteren op 

behoud van varend erfgoed (totaal van havens, boten, werven) in de provincie, waarbij vooraf is 

overlegd met beherende organisaties en betrokken gemeenten. 

En gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekend door
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