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Onderwerp

Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland

kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-

Overflakkee

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 24 augustus 2017 het voorontwerp bestemmingsplan

Fort Prins Frederik  bij Gedeputeerde Staten (GS) ingediend. In hun reactie hebben GS de

gemeente Goeree-Overflakkee laten weten dat, naast het vrijmaken van de vestingwal van

(illegale) recreatieve bebouwing het wenselijk vinden dat ook de vestingvoet in het kader van

zichtlijnen en beleving van het fort vrijgemaakt wordt van dergelijke bebouwing.

Het fort is één van de onderwerpen van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Via het

Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2018 hebben GS een subsidie van € 263.325 toegekend aan de

gemeente Goeree-Overflakkee voor de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van

de toegangsbrug.

Aan Provinciale Staten (PS) wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van GS om

een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsimpuls van het fort door een financiële bijdrage te

leveren voor de aankoop van gronden van particuliere eigenaren op de vestingvoet aan de

oostkant van het fort.   Dit onder de voorwaarde dat de gemeente zelf ook extra financiële

middelen beschikbaar stelt en kiest voor het vrijmaken van bebouwing van de vestingvoet aan de

oostkant van het fort.

Inhoud

Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat is één van de acht kansrijke onderwerpen van de Erfgoedlijn

Goeree-Overflakkee. De ambitie is het fort uit 1 81 1 weer in oude luister te herstellen en een

eigentijdse nieuwe recreatieve bestemming te geven. Het fort participeert in het Waterpoort-

project en is onderdeel van de fortenstructuur waaronder ook fort Buitensluis in de Hoeksche

Waard valt. Fort Prins Frederik zet daarmee de liniegeschiedenis van de streek op de kaart. Via

het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2018 hebben GS een subsidie van € 263.325 toegekend

voor de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de toegangsbrug. Voor een

goede beleving  van het fort en het zicht op het Volkerak is het wenselijk dat de vestingvoet aan

de oostkant van het fort vrij wordt gemaakt van recreatieve bebouwing. Dit gaat de financiële

spankracht van de gemeente Goeree-Overflakkee te boven. De gemeente heeft op 1 februari


2018 het fort aangekocht en middelen gereserveerd om de vestingwal vrij te maken van

recreatieve bebouwing.  De kosten hiervan bedragen in totaal € 2 miljoen. Op het fort is sprake

van versnipperd particulier eigendom.

De ambitie van de provincie om in het kader van de zichtlijnen ook de vestingvoet geheel leeg te

maken van bouwing is volgens de gemeente niet haalbaar vanwege de hoge kosten die dat met
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zich meebrengt en de versnippering van particulier eigendom. Om de beleving van het fort te

vergroten wordt ingezet om de vestingvoet aan de oostkant van het fort vrij te maken van

recreatieve bebouwing. Daar loopt de recreatieve fietsroute, wordt de toegangsbrug

gereconstrueerd en is de kant waar het Volkerak zich bevindt. Het bedrag van € 175.000 is

gebaseerd op aankoop van   de betreffende particuliere percelen door de gemeente Goeree-

Overflakkee. Omvang van de percelen en de grondprijs per m2 zijn inmiddels bepaald.

Financiën en dekking

Bedrag:   € 175.000

Dekking:   Alertheidsbudget (Programma 5)

Risico’s:   Er zijn geen risico’s

Voorgesteld wordt de dekking voor de kwaliteitsimpuls van het Fort Prins Frederik te vinden in het

Alertheidsbudget. Dit is opportuun omdat alle wegingscriteria die wij hanteren voor inzet middelen

uit het Alertheidsbudget van toepassing zijn op dit initiatief. Zie voor een nadere toelichting de

bijlage.

Voor 2018 resteert een bedrag van €1.435.000 in het Alertheidsbudget. Dit is exclusief eventuele

wijzigingen naar aanleiding van eventuele moties en amendementen die u aanneemt bij

behandeling van de Voorjaarsnota.

De onttrekkingen aan het Alertsheidsbudget voor Prins Frederik zullen in de najaarsnota  2018 en

begroting 2019 worden verwerkt.


Dit voorstel kon niet integraal worden meegenomen met de Voorjaarsnota omdat op 23 mei jl.

nog bestuurlijk overleg plaatsvond met de gemeente Goeree-Overflakkee.

Juridische aspecten

De provinciale bijdrage zal in de vorm van een incidentele subsidie worden verstrekt aan de

gemeente Goeree-Overflakkee. Op grond van de Algemene subsidieverordening  Zuid-Holland

2013 (Asv) kunnen wij een incidentele subsidie van meer dan € 50.000,00 verstrekken, indien u

in een afzonderlijk besluit gelden voor de desbetreffende specifieke activiteit beschikbaar hebben

gesteld. Met dit Statenvoorstel wordt u gevraagd de provinciale bijdrage voor de aankoop van de

gronden op de vestingvoet aan de oostkant van het fort voor max € 175.000 beschikbaar te

stellen.

De incidentele subsidie zullen wij verstrekken op basis van de door de gemeente in te dienen

aanvraag en met inachtneming van de Asv. De gemeente is dan verantwoordelijk voor het

inachtnemen van de verplichtingen ingevolge de Asv en de voorwaarden waaronder de subsidie

wordt verstrekt.


Formele bevoegdheid van Provinciale Staten

Dit besluit neemt u gezien het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, onder a, van de Asv op grond

waarvan GS alleen een incidentele subsidie van meer dan € 50.000 kunnen verstrekken, indien

PS hiermee hebben ingestemd.
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Proces


Het voorstel zit in de uitwerkingsfase van het beleidsproces. De gemeente Goeree-Overflakkee


is betrokken bij de kwaliteitsimpuls op het fort. Over dit proces is twee keer bestuurlijk overleg

gevoerd tussen de provincie en de gemeente Goeree-Overflakkee.
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 juni 2018, met het besluitnummer PZH-

2018-651141648;


Gelet op Artikel 105 van de Provinciewet;


Besluiten:

1 . Een bijdrage beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls op Fort Prins Frederik te

Goeree-Overflakkee ter hoogte van € 175.000 in 2018 en 2019 ten laste van het

Alertheidsbudget en deze middelen via een incidentele subsidie beschikbaar te laten

stellen aan de gemeente Goeree-Overflakkee onder de voorwaarde dat de gemeente

Goeree-Overflakkee zelf ook extra financiën reserveert en de verbetering op de

vestingvoet aan de oostkant van het fort realiseert.

2. De desbetreffende onttrekking aan het alertheidsbudget voor deze kwaliteitsimpuls te

verwerken in de najaarsnota 2018 en de begroting 2019.

Den Haag, 27 juni 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
- Tabel Toetsing aan afwegingskader Alertheidsbudget in relatie tot de “Financiële bijdrage

provincie Zuid-Holland voor kwaliteitimpuls Fort Prins Frederik”

Den Haag, 5 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris, voorzitter,


drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


