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Middels deze brief informeren wij u over ons besluit van 9 oktober 2018 om het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 vast te stellen. In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen

2019 staan alle projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. U ontvangt het Maatregelenpakket erfgoedlijnen

2019 in de bijlage.

 

Vanaf 2012 werkt de provincie Zuid-Holland aan de ontwikkeling en het beleefbaar maken van

zeven erfgoedlijnen. Het ontwikkelen van erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Daar zijn zo’n

280 externe partners bij betrokken, georganiseerd in zogenaamde erfgoedtafels. Jaarlijks geven

de erfgoedtafels ons een zwaarwegend advies over de uitvoeringsprojecten die bijdragen aan het

behalen van de ambities voor hun erfgoedlijn. Dit advies verwerken wij in het Maatregelenpakket

erfgoedlijnen. Ook dit jaar hebben wij de adviezen van de erfgoedtafels ontvangen. Dit heeft

geleid tot een mooi pakket met maatregelen voor 2019 die ons erfgoed beter bekend, zichtbaar

en toegankelijk maken.

 

Vorig jaar bent u geïnformeerd over de kwaliteitsslag erfgoedlijnen, waarbij de erfgoedtafels hun

ambities hebben aangescherpt en vastgelegd in ambitie kaarten. Iedere erfgoedtafel heeft een

daarbij aansluitend afwegingskader ontwikkeld voor de beoordeling van projecten. Op deze

manier maken de erfgoedtafels een scherpe en onderbouwde selectie van projecten die als

advies aan ons worden verstuurd. Dit leidt ertoe dat de kwaliteitsslag doorwerkt in het bijgaande

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019. 

 

In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 zijn 63 projecten opgenomen voor een totaal

subsidiebedrag van € 3.146.930. Hier staat een geldelijke cofinanciering door derden tegenover

van € 5.151 .387 en € 923.825 in de vorm van de inzet van vrijwilligers (inzet uren vrijwilligers x

€ 35).

http://www.zuid-holland.nl
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Financiën en Dekking

In 2019 is € 3.375.000 beschikbaar voor erfgoedlijnen. Dit bedrag bestaat uit:

· € 2.000.000 incidentele middelen voor erfgoedlijnen. Deze middelen zijn in het

Hoofdlijnenakkoord  jaarlijks beschikbaar gesteld oor de periode 2016-2019;

· € 1 .150.000 reguliere middelen voor restauratie van rijksmonumenten;

· € 225.000 incidentele middelen uit de intensivering op cultureel erfgoed. Conform het

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt jaarlijks € 1 ,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de

periode 2016-2019. In 2019 wordt € 225.000 hiervan ingezet voor de erfgoedlijnen, zodat

er meer goede projecten kunnen worden gefinancierd.

 

Van de beschikbare middelen wordt € 3.220.050 ingezet voor subsidie ten behoeve van projecten

in erfgoedlijnen. De overige middelen ad € 154.950 worden ingezet voor opdrachten t.b.v.

erfgoedlijnen.

 

Bij de vaststelling van de Begroting 2019 op 14 november 2018 wordt aan u voorgesteld om het

subsidieplafond 2019 voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland bij te stellen van 

€ 3.444.000 naar € 3.220.050. Dit is € 73.120 hoger dan de som van de subsidiebedragen voor

de projecten uit het bijgaande Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019. De reden hiervoor is dat er

financiële ruimte wordt gelaten voor een extra project in de erfgoedlijn Atlantikwall, te weten

‘Verbeteren binnenklimaat museum locatie Fort 1881’ van € 73.120. Indien Stichting Fort 1881 de

eerder verleende subsidie voor het project ‘Restauratie en ontwikkeling van bezoekerscentrum

Fort Hoek van Holland’ uiterlijk 31 december 2018 afrondt conform de subsidieafspraken willen

Gedeputeerde Staten in 2019 subsidie verlenen voor het verbeteren van het binnenklimaat van

het museum. Indien de overkapping van het Fort 1881 dus vóór 31 december 2018 geplaatst is,

zullen GS begin 2019 besluiten over een wijziging van Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

waarbij het project ‘Verbeteren binnenklimaat museum Fort 1881’ alnog wordt toegevoegd.   

 

De beschikbare subsidiemiddelen worden als volgt verdeeld over de zeven erfgoedlijnen:

Erfgoedlijn Bijdrage provincie 

(budget erfgoed) 

Cofinanciering Cofinanciering in de

vorm van inzet

vrijwilligers

(€ 35 p/uur)

Atlantikwall € 242.790 € 190.450 € 300.510

Goeree Overflakkee € 553.115 € 1 .481.399 € 126.175

Landgoederenzone € 1 .099.400 € 1 .390.480 € 147.630

Limes € 293.500 € 521.500 € 120.540

Oude Hollandse Waterlinie € 327.125 € 717.808 € 1 .400

Trekvaarten € 384.000 € 551 .500 € 205.100

Waterdriehoek  € 247.000 € 298.250 € 22.470

Totaal        € 3.146.930 € 5.151.387 € 923.825
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Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de projecten die in 2019

worden gesubsidieerd ten behoeve van de ontwikkeling en het beleefbaar maken van de

erfgoedlijnen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  

Bijlagen:

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

 

 


