
1/2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-599177706 (DOS-2016-

0002786)

Contact

L.A. van Swol

070 - 441 68 17

la.van.swol@pzh.nl

Onderwerp:

Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Publiekssamenvatting:

In het kader van de regeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland zijn 31 aanvragen 

ontvangen, waarvan 26 aanvragen aan de subsidievereisten voldoen en het minimum aantal  

punten hebben behaald. 

Subsidie kan worden toegekend aan de eerste 13 projecten met de meest behaalde punten 

binnen de rangschikking. Daarmee is het subsidieplafond van € 200.000 bereikt. Hierdoor 

kan geen subsidie worden verleend aan de overige 13 projecten die voldoen aan de 

provinciale doelen.

Aan Provinciale Staten wordt daarom gevraagd om eenmalig het subsidieplafond te 

verhogen naar € 370.000,00 door € 170.000,00 extra beschikbaar te stellen om zo de 

overige 13 aanvragen ook subsidie toe te kunnen kennen. 

Advies:

1. Statenvoorstel vast te stellen  waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om 

eenmalig het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2017 van de subsidieregeling 

publieksbereik archeologie Zuid-Holland te verhogen naar € 370.000,00 door 

€ 170.000,00 extra beschikbaar te stellen ten last van de intensiveringsmiddelen 

cultureel erfgoed 2018. 

2. Na vaststelling van het subsidieplafond door Provinciale Staten het subsidieplafond te 

publiceren in het Provinciaal Blad.

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de ophoging van het subsidieplafond 

publieksbereik Zuid-Holland.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: L.A. van Swol Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Koster, HR digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 juni 2017 28 juni 2017
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Besluit GS:

vastgesteld na tekstuele wijziging van beslispunt 1.

Bijlagen: geen

1 Toelichting voor het College

U wordt verwezen naar de statenvoordrecht.

Financieel en fiscaal kader:

Voor de uitvoering van de regeling is in 2017 een bedrag beschikbaar van € 200.000,-  Totaal is 

met 31 aanvragen voor een bedrag van € 475.586 subsidie aangevraagd. Hiervan zijn 26 

projecten subsidiabel met een bedrag van € 388.086,00. Een deel van dit tekort kan worden 

aangevuld met een subsidieteruggave uit het jaar 2016. Hierdoor resteert een tekort van

€ 170.000,- om alle 26, inhoudelijk goede, projecten mede te financieren.  PS wordt 

voorgesteld € 170.000,- beschikbaar te stellen uit de intensiveringsmiddelen cultureel 

erfgoed 2018.

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties. Door ophoging van het subsidieplafond worden alle 

projecten die in aanmerking komen gehonoreerd.

2 Proces

U wordt verwezen naar de statenvoordracht.

3 Communicatiestrategie

1. Publicatie in Provinciaal Blad

2. Alle aanvragers worden schriftelijk geïnformeerd.
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