Utrecht: Aandacht voor erfgoededucatie en toegankelijk en bereikbaar erfgoed voor inwoners en toeristen
Cultuureducatie en -participatie
De afgelopen jaren is cultuureducatie ondersteund op verschillende educatieniveaus en steeds
meer gemeenten nemen deel in cultuureducatie. Behoud en uitbreiding van het cultuureducatieprogramma staat in vrijwel alle programma’s.
Alleen de ChristenUnie en de PVV nemen geen sterk standpunt in wat betreft de vormgeving
cultuureducatie. De ChristenUnie omdat zij vinden dat de scholen de invulling het beste zelf
kunnen doen. En de PVV omdat zij vinden dat cultuureducatie geen kerntaak van de provincie
is. Het is interessant dat de PVV wel scholen willen betrekken bij historisch erfgoed en (nationaal) industrieel erfgoed.
Vitaliteit en leefbaarheid

Leefbaarheid wordt volgens het CDA vergroot door inwoners te verbinden met elkaar door
kunst en cultuur. Het CDA wil daarom versterking van cultuuronderwijs, bibliotheken en cultureel erfgoed. Niet alleen in de steden, maar juist ook daarbuiten. Culturele activiteiten in de
openbare ruimte zijn hierbij van groot belang.

De VVD steunt Unesco Werelderfgoed-nominaties, maar wil graag wonen en werken mogelijk
houden in en tussen erfgoed. D66 wil investeren in voldoende werklocaties en faciliteiten voor
makers van cultuur.

Toegankelijkheid van cultureel erfgoed is iets dat in Utrecht op een heel concreet niveau
speelt. De PvdA wil dat cultureel erfgoed met de fiets en te voet bereikbaar is. Voor D66 moeten landgoederen in publiek bezit alleen toegankelijk zijn met duurzame vervoermiddelen, zodat er evenwicht is tussen recreatie en natuurbescherming. Het erfgoedbeleid van D66 richt
zich verder op het herkenbaar blijven of herstellen van historisch erfgoed (bijvoorbeeld grenspalen of kerktorens). Leegstaand (agrarisch) vastgoed moet herbestemd worden, bijvoorbeeld
voor culturele activiteiten of kunstenaarsgemeenschappen.
Ook GroenLinks wil waardevolle landschapselementen en monumenten behouden en waar
mogelijk terugbrengen in het zicht. Initiatieven hiervoor willen ze (financieel) steunen. GroenLinks wil het Fonds Erfgoedparels voor onderhoud en restauratie van cultuurhistorische objecten verhogen. Voor dit fonds zouden publieke toegankelijkheid, het gebruik van duurzame
materialen en de realisatie van leerwerkplekken voorwaarden voor subsidieverlening zijn.
De provincie als schakel in de culturele keten

Voor de PvdA heeft de provincie een regierol over de afzonderlijke gemeentes: elke gemeente
moet samen met haar buurgemeente(n) een beeld schetsen hoe zij hun toekomst willen vormgeven. Het resultaat hiervan dient de provincie mee te nemen in de provinciale

Omgevingsvisie.

De PVV wil de huidige subsidies beperken, want subsidies hebben voor hen altijd een tijdelijk
karakter en moeten leiden tot zelfstandigheid. Toegankelijkheid van erfgoed is voor hen een
belangrijk subsidievereiste.

Ook de VVD is voor het verzelfstandigen van instellingen die subsidies krijgen. Zij willen dat de
provincie alleen bijdraagt als andere instanties dit ook doen en wanneer er een zelfstandige
instandhouding op langere termijn mogelijk is.
Economische groei en imago

Kunst en culturele activiteiten in de openbare ruimte zijn voor de D66 niet alleen belangrijk
voor de leefbaarheid, maar dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van de regio voor economische ontwikkelingen. De provincie heeft hierin eventueel een aanvullende rol. D66 wil dat de
provincie meer open staat voor mogelijke commerciële exploitatie van cultureel erfgoed.
GroenLinks wil ‘fair tourism’, waarin investeringen voor toerisme bijdragen aan cultuur. Waar
nodig willen ze de groei beperken zodat de druk op natuur en landschap beperkt blijft. Hierbij
focussen zij zich op duurzaam toerisme: ze investeren in verbetering van de infrastructuur en
spreiding.

Het promoten van (cultuur)toerisme ziet de ChristenUnie als een verantwoordelijkheid van
het bedrijfsleven en de toeristische sector. Het verbeteren van de toeristische infrastructuur is
wel een provinciale taak, waarbij de provincie waar mogelijk samenwerkt met andere overheden. De ChristenUnie voorziet net als de andere partijen een toenemende druk van toerisme
op de beschikbare voorzieningen van Utrecht. Daarom willen ze recreatieterreinen zoals parken beschikbaar en toegankelijk te houden als laagdrempelige voorzieningen.
De VVD heeft heel duidelijk twee doelgroepen binnen cultuurtoerisme gedefinieerd: Chinese
toeristen en watertoeristen.
Utrecht in Europees verband

D66 gelooft dat er op cultureel gebied nog veel te halen en te brengen valt. Europa moet beter
in beeld komen in Utrecht, en Utrecht moet bekender worden op Europese schaal. Samenwerkingsverband Regio Randstad kan daarbij helpen. D66 benadrukt wel dat de provincie daarnaast de samenwerking moet opzoeken met andere Europese regio’s en een actieve rol spelen
bij het beïnvloeden van Europees beleid (o.a. door subsidieaanvragen te vergemakkelijken).
De PVV wil juist stoppen met het lobbyen in Brussel want dat vinden zij een onrendabele investering.
(Bronnen: de beschikbare vastgestelde partijprogramma’s tot en met 21 januari 2018: D66,
PVV, PvdA, VVD, ChristenUnie)

