Bijlage
Tabel Toetsing aan afwegingskader Alertheidsbudget in relatie tot de “Financiële bijdrage provincie ZuidHolland voor een kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee”
Wegingscriterium

Toelichting

GS-Voorstel
Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland voor
kwaliteitsverbetering Fort Prins Frederik te GoereeOverflakkee

Aansluiting op

Het initiatief moet

coalitieakkoord

aansluiten, voortbouwen of Voortzetting erfgoedbeleid met daarin opgenomen de
een plus zetten op de
erfgoedlijnen staan in het coalitieakkoord benoemd. Het
doelen uit het
voorstel past tevens bij de doelen van het voormalig IRP
coalitieakkoord

Urgentie

Ja

en gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee: versterken
recreatie en regionale uitstraling

Er moet sprake zijn van een Ja
duidelijke maatschappelijke De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 1 februari
en/of politieke urgentie
2018 het fort aangekocht. Indien geen budget
beschikbaar wordt gesteld, leidt dit niet tot de gewenste
kwaliteitsverbetering aan de oostzijde van het fort.

Regionaal draagvlak

Financiële dekking

Het is van belang dat zowel Ja
PZH als de regio het
PZH heeft subsidie verstrekt voor restauratie van de
initiatief omarmen en
geschutstoren en reconstructie van de toegangsbrug
steunen

aan de oostzijde van het fort. Kwaliteitsverbetering van
het fort aan de oostzijde is door PZH en door de
betrokken wethouder zeer gewenst.

Aanspraak op het
alertheidsbudget is alleen

Ja
De aard van de kwaliteitsverbetering (aankoop gronden)

opportuun als blijkt dat het laat niet toe middelen te onttrekken uit de budgetten
initiatief niet gedekt kan
voor erfgoed, deze budgetten zijn programmatisch
worden uit bestaande
belegd.
programma’s of via de
normale P&C-cyclus
Meerwaarde van PZH Inzet van

Ja

alertheidsmiddelen kan
De middelen uit het alertheidsbudget dragen ertoe bij
tijdelijk iets opvangen dat dat de oostkant van het fort vrij gemaakt wordt van
niet meteen (maar later wel) bebouwing wat een flinke kwaliteitswinst voor het fort
in programma’s geregeld
kan worden. De middelen
kunnen de beslissende

oplevert. Zonder deze bijdrage heeft de gemeente
Goeree-Overflakkee niet voldoende budget om dit
alleen met eigen middelen te realiseren.

helpende hand betekenen
waar partners/regio’s niet
zelf ( genoeg) geld hebben
Meerwaarde voor PZH Inzet van
alertheidsmiddelen

Ja
Door het (mede) mogelijk maken van de kwaliteitsslag

bestendigt de relatie met
partners/regio’s.
Bijvoorbeeld door

op de oostkant van het fort, wordt de relatie met de
gemeente Goeree-Overflakkee in ieder geval
bestendigd zo niet verbeterd. De middelen uit het

irritatie/ergernis te

Alertheidsbudget zorgen ervoor dat het college van

voorkomen of weg te
nemen. De middelen
kunnen leiden tot

B&W ook zelf weer voorstellen doet richting
gemeenteraad om extra middelen beschikbaar te stellen
voor het fort.

vervolgafspraken en/of
bijdragen van
partners/regio’s.
Tijdig effect

Ja
Initiatieven die nog deze
coalitieperiode
Het college van B&W werkt voortvarend aan de
effect/meerwaarde hebben kwaliteitsverbetering van het fort. Voor het vrij maken
verdienen de voorkeur (zie van de oostzijde van het fort wil de gemeente graag de
ook verwerking in
tijd hebben tot eind 2019.
begroting: € 5 mln. in 2018
en € 5 mln in 2019).

