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Onderwerp

Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws 

kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Sinds 2016 werkt de provincie Zuid-Holland aan het onder de aandacht brengen van een 

belangrijke periode in de ontwikkeling van Nederland en de provincie. Het project Ontstaan van 

Holland (1000-1300) richt zich op het stimuleren van het historisch bewustzijn rond dit thema, en 

de kennis over dit verleden in het algemeen te vergroten en daarmee de identiteit van de 

provincie te versterken en te stimuleren. 

De reden om juist nu dit thema op te pakken is omdat juist nu het momentum aanwezig is. 

Op 29 juli 1018 versloeg graaf Dirk III van Friesland, en daarna Holland bij Vlaardingen zijn 

landsheer, de toenmalige Duitse keizer Hendrik II. Op deze dag in 2018 kan de 1000ste 

verjaardag van het prille ontstaan van Holland gevierd worden. Vlaardingen en Zuid-Holland gaan 

hier dit jaar veel aandacht aan geven. In Vlaardingen zal middels een belevingsspektakel de 

overwinning van de Slag bij Vlaardingen worden gevierd en daarnaast zal de stad zich inkleden 

hoe deze eruit zag rond 1018. De viering van de overwinning zal plaatsvinden door het naspelen 

van de intocht van Dirk III en een multidisciplinair programma door de hele stad met 

podiumkunsten en markten. 

In juli 2018 komt daarnaast in de Broekpolder bij Vlaardingen een week lang het jaar 1018 tot 

leven met een groot middeleeuws kampement met ca 1200 re-enactors gekleed in middeleeuwse 

kledij. Het hoogtepunt van die week is de heropvoering van de befaamde veldslag tussen de 

legers van graaf Dirk III en de Duitse keizer Hendrik. Honderden ruiters, boogschutters en 

zwaardvechters zullen zorgen voor een levensecht grootschalig spektakel.

Het mogelijk maken van een dergelijk grootschalig evenement kost veel geld. Vlaardingen heeft 

daarom gevraagd om een eenmalige financiële bijdrage van € 110.000,00 teneinde de bouw en 

inrichting van het middeleeuwse kampement mogelijk te maken. Met deze eenmalige subsidie 

aan de gemeente Vlaardingen wordt een dergelijk grootschalig evenement mogelijk gemaakt.

Inhoud

Maatschappelijke opgave

Met deze subsidie moet het mogelijk worden om een zogenaamd middeleeuws legerkamp in te 

richten voor alle participanten uit binnen- en buitenland die een bijdrage leveren aan het 

herbeleven van de Slag bij Vlaardingen in de zomer van 2018 om zo het historisch bewustzijn 

rond dit thema te stimuleren en de kennis over dit verleden in het algemeen te vergroten en 

daarmee de identiteit van de provincie Zuid-Holland te versterken en te stimuleren.
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Er worden diverse activiteiten, symposia  en tentoonstellingen georganiseerd en er wordt een 

universitair promotieonderzoek aan gekoppeld. 

De herbeleving van de Slag bij Vlaardingen wordt een uniek evenement, zeker voor Zuid-Holland, 

maar ook voor Nederland als geheel. Nog niet eerder werd op zo’n grote schaal (meer dan 1.200 

deelnemers) een historische veldslag in Nederland uitgebeeld. Het evenement is misschien het 

best te vergelijken met de re-enactment van de Slag bij Waterloo uit 2015 die door 5.000 

historisch uitgedoste figuranten (re-enactors) uit vele landen werd uitgebeeld en door meer dan 

60.000 toeschouwers werd bezocht. Vlaardingen verwacht dan ook veel belangstelling uit binnen-

en buitenland. Alle figuranten zullen worden ondergebracht in een groot opgezet “middeleeuws 

legerkamp” dat gedurende de manifestatie voor bezoekers te bezichtigen zal zijn. Het te bouwen 

legerkamp komt te staan in de Broekpolder, ten noorden van het stadscentrum; een speciale 

bewegwijzerde loop- en fietsroute brengt bezoekers vanuit het centrum van de stad naar het 

manifestatie-terrein.

Financiën en dekking

Dekking van het subsidiebudget voor de incidentele subsidie van € 110.000,00 is in de begroting 

voorzien in Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend, Doel 3.6 Beschermd, bekend en 

beleefbaar cultureel erfgoed, budget Publieksbereik Archeologie 2018.

Juridische aspecten 

Door de verwachte schaalgrootte valt het evenement in Vlaardingen buiten de tot nu toe in de 

subsidieregeling publieksbereik Archeologie gehanteerde kaders. Immers, die regeling richt zich 

op het mogelijk maken van juist met name kleinschalige lokale activiteiten. De hoogte van de 

subsidie bedraagt maximaal € 20.000,00 conform de subsidieregeling publieksbereik 

Archeologie. Vanwege deze reden wordt in dit geval de subsidie aan de gemeente verstrekt

vanuit de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

Conform artikel 3 vijfde lid onderdeel a van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013

beslissen Gedeputeerde Staten uitsluitend over incidentele subsidieverleningen boven

€ 50.000,00 indien Provinciale Staten in een afzonderlijk besluit gelden voor de desbetreffende

specifieke activiteit beschikbaar hebben gesteld of hebben ingestemd met het daartoe strekkende

ontwerpsubsidiebesluit.

Proces

Beleidsuitvoering. Hiervoor wordt ook verwezen naar de brief d.d. 6 juni 2017 van Lid GS,

R.A. Janssen die als bijlage aan de subsidieaanvraag is toegevoegd.

De rol van externe partijen

De herdenking van de Slag bij Vlaardingen is een belangrijk onderdeel van het programma “het 

Ontstaan van Holland’, dat als prominent thema in de Provinciale Onderzoeksagenda is 

opgenomen. Rond dit programma is een stuurgroep geformeerd waarin naast Den Haag, Delft, 

Dordrecht  en Vlaardingen ook het Muiderslot en de provincie Noord-Holland deelnemen.
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Procedure

Vervolgproces

Met deze subsidie zal de gemeente Vlaardingen haar bijdrage aan de realisatie van de 

activiteiten in het kader van Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen

gestand doen.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 februari 2018, met het besluitnummer PZH-

2018-635663447;

Gelet op Artikel 4:23 derde lid onderdeel d van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 vijfde

lid onderdeel a van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

Besluiten:

In te stemmen met het bij dit besluit gevoegde ontwerpsubsidiebesluit van Gedeputeerde Staten

tot het verlenen van een incidentele subsidie 2018 ter grootte van maximaal € 110.000,00 voor de 

uitvoering van Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen aan 

gemeente Vlaardingen ten laste van doel 3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

van programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend.

Den Haag, 21 februari 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
- Subsidieaanvraag Middeleeuws kampement met opvoering slag bij Vlaardingen van 

Gemeente Vlaardingen (AV00209003)

- Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws kampement met opvoering van 

de Slag bij Vlaardingen

Den Haag, 6 februari 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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