Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
N.K.O. Matil (PvdA) en J. van Oudenhoven (D66)
(d.d. 16 januari 2018)
Nummer
3359
Onderwerp
Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
In 2017 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een Varend Erfgoed subsidie
van 200.000 euro ter beschikking gesteld voor het realiseren van 10 ligplaatsen voor
historische schepen op de geplande locatie Zuidelijke insteekhaven van de
Stadswerven in Dordrecht .
Deze subsidie zou worden verstrekt aan het Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch,
als de gemeente Dordrecht een garantie zou stellen. Het college van Dordrecht zegt
deze garantie niet, of nog niet te kunnen geven aan het Burgerinitiatief, omdat niet alle
10 ligplaatsen op dit moment gegarandeerd kunnen worden op de beoogde locatie.
De redenen hiervoor zijn het aantal beschikbare ligplaatsen en lopende
huurcontracten.*
1.

Klopt het dat de gemeente Dordrecht tot 1 januari 2018 de tijd had om de garantie te
stellen aan het burgerinitiatief? Zo ja, is uitstel hiervan bespreekbaar?
Antwoord
De door de provincie Zuid-Holland bestemde subsidie voor Stichting Leefwerf de
Biesbosch komt voort uit het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2017, dat eind 2016 is
vastgesteld. Projecten uit het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2017 zijn gericht op
uitvoering van activiteiten in 2017. Volgens de subsidieregeling erfgoedlijnen provincie
Zuid-Holland (Artikel 8.a ‘Verplichtingen van de subsidieontvanger’) dienen de
activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend aan te vangen vóór 31 december van
het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt. Er is om die reden geen verder uitstel meer
mogelijk.
Het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2017 is opgesteld op basis van adviezen van de
erfgoedtafels. De aanvrager heeft zijn voorstel ingediend bij de erfgoedtafel
Waterdriehoek. Deze erfgoedtafel heeft een prioritering gemaakt voor alle aanvragen
voor 2017. Daarbij hebben de leden met elkaar besloten aan gedeputeerde voor te
stellen budget beschikbaar te stellen voor Leefwerf de Biesbosch. Vervolgens is dit
verzoek gehonoreerd en zodoende is het project opgenomen in het
Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2017.

* Bron: RTV Rijnmond 18-12-2017
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2.

Klopt het ook dat Dordrecht de garantie niet heeft verstrekt en daarmee de Provinciale
subsidie is komen te vervallen onder de geldende subsidievoorwaarden?
Antwoord
De provincie heeft aangegeven alleen subsidie te kunnen verstrekken voor een
ingediend plan met haalbare exploitatie. Er is daarbij aangesloten bij het besluit van
de gemeenteraad van Dordrecht die in december 2016 heeft ingestemd met dit
burgerinitiatief en budget beschikbaar heeft gesteld onder de voorwaarde van een
sluitende exploitatie. Stichting Leefwerf de Biesbosch heeft in zijn projectplan
aangegeven dat een exploitatie haalbaar is met tien schepen, een vaste
ligplaatsvergunning en een huurovereenkomst voor de locaties van tien ligplaatsen.
De aanvrager heeft dit meerdere malen bevestigd. Op 19 december 2017 heeft de
gemeenteraad van Dordrecht besloten akkoord te gaan met medewerking aan de
maximale inspanningsverplichting voor het realiseren van minimaal 7 en maximaal 10
ligplaatsen voor historische schepen vóór 2020. Een inspanningsverplichting is geen
garantie. Dat betekent dat niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden voor het
Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2017 en dat dus helaas geen subsidie verstrekt kon
worden.
Inmiddels is aan gemeente Dordrecht en aan aanvrager Stichting Leefwerf de
Biesbosch meegedeeld dat de subsidie is komen te vervallen.

3.

Ben u met het college van Dordrecht hierover in gesprek? Zo ja, welke mogelijke
oplossingen ziet u?
Antwoord
Gedurende het afgelopen jaar is er regelmatig overleg geweest met de gemeente
Dordrecht over Leefwerf de Biesbosch, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Op 12 juni 2017
en op 4 december 2017 heeft de gedeputeerde een brief gestuurd aan de wethouder
waarin nogmaals is aangegeven dat alleen subsidie verstrekt kan worden voor een
plan met een haalbare exploitatie. In beide brieven is verwezen naar de eindtermijn.

4.

Bent u bereid de Provinciale subsidievoorwaarden aan te passen om het
burgerinitiatief alsnog mogelijk te maken? Zo ja, welke voorwaarden?
Antwoord
De termijn voor subsidie uit het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2017 is inmiddels
verstreken.

5.

Kan de garantie van de gemeente op een later moment gesteld worden om op die
manier toch tot uitvoering van het burgerinitiatief te komen? Zo ja, waar hangt dit
vanaf? Op welke termijn zou dit kunnen?
Antwoord
Eind 2017 is het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2018 vastgesteld. In de loop van
2018 wordt het Maatregelenpakket 2019 voorbereid. De aanvrager is vrij om zijn
project opnieuw voor te leggen aan de erfgoedtafel Waterdriehoek om in aanmerking
te komen voor het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2019. Het is aan de leden van de
erfgoedtafel om met elkaar te besluiten of ze het project willen voordragen om
opgenomen te worden in het Maatregelenpakket 2019.
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Eerder is ook , vanuit het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2015, een bedrag van
€ 167.500,- beschikbaar gesteld voor hetzelfde project. Het project is destijds echter
ingetrokken vanwege het ontbreken van cofinanciering. Naar verwachting zal de
erfgoedtafel de aanvraag kritisch bekijken alvorens voor de derde keer budget
beschikbaar te stellen.
6.

Kan de Provincie zich vinden in de aangepaste voorwaarden om de 10 ligplaatsen niet
in een keer, maar gefaseerd uit te rollen en verspreid over meerdere werven? Zo ja,
waarom wel of niet?
Antwoord
De aanvrager kan, zoals hierboven vermeld, opnieuw een aanvraag doen bij de
erfgoedtafel Waterdriehoek. Voorwaarde daarbij zal zijn dat er garanties worden
gegeven voor een haalbare exploitatie.

Den Haag, 13 februari 2018,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,
drs. J.H. de Baas

F. Vermeulen
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