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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-635663447 (DOS-2018-

0000299)

Contact

H. Aydin

070 - 441 82 33

h.aydin@pzh.nl

Onderwerp

Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag 

bij Vlaardingen

Publiekssamenvatting

De provincie verstrekt de gemeente Vlaardingen € 110.000,00 subsidie om een 

publieksmanifestatie rond de herdenking van 1000 jaar Slag bij Vlaardingen mogelijk te maken. 

Met het geld wordt een zogenaamd middeleeuws legerkamp ingericht voor participanten uit 

binnen- en buitenland die een bijdrage leveren aan het herbeleven van de Slag bij Vlaardingen in 

de zomer van 2018. Honderden re-enactors uit heel Europa komen dan naar Vlaardingen om hun 

kampement in de Vlaardingse Broekpolder op te slaan, waarmee het middeleeuwse ‘Flardinga’ 

weer tot leven komt. Het hoogtepunt zal de opvoering van de Slag bij Vlaardingen zijn. Met 

honderden re-enactors is het de grootste opvoering ooit van een middeleeuwse slag in 

Nederland. Hiermee zal op een boeiende en levendige wijze het verhaal over de slag en het 

verband met het Ontstaan van Holland verteld worden. Deze manifestatie is een hoogtepunt in 

het provinciale programma rond het thema ‘Ontstaan van Holland’ 1000 - 1300 dat bestaat uit 

meerdere evenementen, onderzoek en publieksactiviteiten.

Advies

1. Te verlenen een incidentele subsidie 2018 van maximaal € 110.000,00 aan gemeente 

Vlaardingen voor de activiteiten in het kader van Middeleeuws kampement met opvoering van de 

Slag bij Vlaardingen, onder voorbehoud van instemming met het hiertoe strekkende 

ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.

2. Vast te stellen het voorschot van € 88.000,00 aan gemeente Vlaardingen voor de activiteiten in 

het kader van Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen, onder 

voorbehoud van instemming met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1 door Provinciale 

Staten.

3. Vast te stellen het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld in te 

stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar H. Aydin Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Koster, HR digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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4. Vast te stellen de brief aan de gemeente Vlaardingen, inhoudende de besluiten onder 1 en 2, 

betrekking hebbende op een incidentele subsidie 2018 voor de activiteiten in het kader van 

Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor een 

incidentele subsidie 2018 aan gemeente Vlaardingen ten behoeve van de activiteiten in het kader 

van Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Statenvoorstel - Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws kampement 

met opvoering van de Slag bij Vlaardingen - DOS-2018-0000299
- Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws kampement met opvoering van 

de Slag bij Vlaardingen
- Subsidieaanvraag Middeleeuws kampement met opvoering slag bij Vlaardingen van 

Gemeente Vlaardingen (AV00209003)
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel

Door de schaalgrootte en het internationale karakter valt het evenement in Vlaardingen buiten de 

reguliere subsidieregeling Publieksbereik Archeologie die immers gericht is op met name 

kleinschalige lokale activiteiten. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 20.000,00 

conform de subsidieregeling publieksbereik Archeologie. Het evenement past daarentegen bij 

uitstek binnen het beleid met betrekking tot publieksbereik en het past ook binnen de kaders van 

onze Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie. Er is ruimte in het budget van de 

subsidieregeling Publieksbereik Archeologie.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag   : € 110.000,00

Programma : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel                     : Doel 3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, budget 

Publieksbereik Archeologie 2018

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s omdat, inzake deze specifieke 

(incidentele) subsidie, het subsidie bedrag is gemaximaliseerd tot genoemd totaalbedrag.

Betreft een incidentele subsidie 2018 ten laste van budget Publieksbereik Archeologie 2018.

Juridisch kader

Zie Statenvoorstel.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

Dit bezwaar wordt niet verwacht, omdat er conform de aanvraag subsidie verleend wordt.

2 Proces

Zie Statenvoorstel

3 Communicatiestrategie

De openbare informatie uit deze beschikking wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister:

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register wordt de

projectnaam en de naam van de subsidieontvanger vermeld. Adresgegevens en

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.
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