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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-660102345 (DOS-2018-
0005958)

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen

Advies
1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor motie

814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt aangegeven hoe Gedeputeerde

Staten navolging geven aan motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen.
 

 
Besluit GS
Waar erfgoedlijnen in als instrument worden bedoeld wordt dit weergegeven door het specifieke
'de' te verwijderen. Voor het overige conform advies vastgesteld.
 

Bijlagen
- GS-brief aan PS met behandelvoorstel motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen 
- Motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11  september 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 en Kadernota 2019-2022 op 27 juni 2018 hebben

Provinciale Staten motie 814 aangenomen. Met deze motie vragen Provinciale Staten aan

Gedeputeerde Staten om een voorstel te doen voor de aanpak van de erfgoedlijnen voor de

komende jaren en het voorstel te doen voor een nieuwe erfgoedlijn. 

 

Met bijgaande GS-brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de wijze waarop

Gedeputeerde Staten deze motie behandelen.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW:       € 25.000 voor een 1 e verkenning in 2018 (binnen regulier budget)

Programma:                           3 - Aantrekkelijk en concurrerend

Financiële risico’s:                 N.v.t. 

 

In de huidige collegeperiode (2015-2019) is incidenteel jaarlijks € 2 miljoen beschikbaar gesteld

voor de ontwikkeling van de erfgoedlijnen. Voor de (doorontwikkeling van de) erfgoedlijnen in de

periode vanaf 2019 zijn geen financiële middelen beschikbaar gesteld. In de Begroting 2019 is

nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling van een nieuwe erfgoedlijn. Indien blijkt dat in

2019 extra middelen nodig zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe erfgoedlijn, zal dit in de

Voorjaarsnota 2019 worden ingebracht.  

 

Juridisch kader

Dit besluit heeft geen juridische consequenties. In de GS-brief aan PS wordt aangegeven hoe de

erfgoedlijnen zich verder zouden kunnen ontwikkelen in de periode 2019-2022. Daarnaast wordt

toegezegd om een verkennend onderzoek uit te voeren t.b.v. het ontwikkelen van een nieuwe

erfgoedlijn in de periode 2019-2022. Het betreft geen besluit over het daadwerkelijk voortzetten

van het erfgoedlijnenprogramma of het ontwikkelen van een nieuwe erfgoedlijn. 

 

2 Proces

 

Het behandelvoorstel in bijgaande GS-brief beschrijft hoe de provincie, samen met externe

partijen, vorm kan geven aan de verdere ontwikkeling van de bestaande erfgoedlijnen en een

onderzoek zal uitvoeren naar een mogelijke nieuwe erfgoedlijn. Begin 2019 zal het onderzoek

naar een mogelijke nieuwe erfgoedlijn zijn afgerond en worden Provinciale Staten geïnformeerd

over de uitkomsten hiervan. 

 

3 Communicatiestrategie

 

Over de behandeling van motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen zal actief worden

gecommuniceerd naar de erfgoedtafels en externe partijen die betrokken worden bij het

onderzoek naar een nieuwe erfgoedlijn. 

 


