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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-662720571 (DOS-2018-
0006407)

Onderwerp

Vaststellen Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

Advies
1 . Vast te stellen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 met een totaalbedrag van 

€ 3.146.930.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Statenj worden geïnformeerd

over het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019.
3. Te bepalen dat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 wordt gepubliceerd in het

Provinciaal Blad nadat Provinciale Staten er kennis van hebben genomen (PS 19 december
2018).

4. Vast te stellen het persbericht over de vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen
2019.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel Vaststellen
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen
- GS-brief aan PS - Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019
- Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019
- Persbericht Vaststelling Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 oktober 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

 

1 Sinds 2012 werkt de provincie Zuid-Holland aan het beschermen, beleefbaar maken en benutten

van het erfgoed in zeven erfgoedlijnen. Dit doet de provincie samen met zo’n 280 externe partijen,

die zich hebben georganiseerd in de erfgoedtafels. De erfgoedtafels hebben een ambitie en

afwegingskader vastgesteld voor hun erfgoedlijn en adviseren Gedeputeerde Staten op basis van

deze stukken over de te subsidiëren projecten. 

2 

3 Om uitvoering te geven aan de erfgoedlijnen hebben Gedeputeerde Staten in 2013 de

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland vastgesteld. Met deze subsidieregeling kunnen

uitsluitend subsidies worden verleend aan projecten en partijen uit het Maatregelenpakket

erfgoedlijnen.

4 

Het advies is om het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 vast te stellen. Daarnaast is het

advies om de GS-brief aan PS vast te stellen, waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd

over het besluit van GS om het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 vast te stellen. Tot slot is

het advies om het persbericht over het besluit tot vaststelling van het Maatregelenpakket

erfgoedlijnen 2019 vast te stellen.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 3.375.000

Programma   : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

In 2019 is € 3.375.000 beschikbaar voor het beleefbaar maken en ontwikkelen van erfgoedlijnen.

Dekking hiervoor wordt gevonden in de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor erfgoedlijnen,

restauratie van rijksmonumenten en de intensivering op cultureel erfgoed. Voor de opbouw van

het plafond en de dekking ervan, zie GS-brief aan PS.

 

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.

 

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de Kadernota 2019-2022 het subsidieplafond

2019 voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland reeds vastgesteld op € 3.444.000.

Vanwege de bijstelling van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk voor de restauratie van

rijksmonumenten en omdat een deel van het beschikbare budget wordt ingezet voor opdrachten,

wordt bij de Begroting 2019 aan Provinciale Staten (14 november 2018) voorgesteld om het

subsidieplafond naar beneden bij te stellen op € 3.220.050. 

Zoals beschreven in de GS-brief aan PS is dit subsidieplafond voor de Subsidieregeling

erfgoedlijnen Zuid-Holland € 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
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Fort Hoek van Holland’ uiterlijk 31 december 2018 afrondt conform de subsidieafspraken, zal aan

u worden voorgesteld om het project ‘Verbeteren binnenklimaat museum locatie Fort 1818’ alsnog

toe te voegen aan het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019. 

 

Juridisch kader

Het besluit treedt in werking na Publicatie in het Provinciaal Blad. Het Maatregelenpakket

erfgoedlijnen 2019 wordt gepubliceerd nadat Provinciale Staten kennis hebben genomen van het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 (PS 19 december 2018).

 

Het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 hangt samen met de Subsidieregeling erfgoedlijnen

Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling kunnen uitsluitend subsidies worden verleend aan de

partijen en voor de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. 

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden projecten getoetst aan de geldende wet- en

regelgeving, waaronder staatssteun. Uit een eerste globale toets is gebleken dat er geen sprake

is van staatssteun. Wel valt een aantal projecten onder de Algemene

Groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun onder de categorie cultuur en instandhouding van

cultureel erfgoed. Het gaat hierbij de projecten van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en

Archeon. Dit betekent dat deze subsidies ter kennisgeving moeten worden verstuurd aan de

Europese Commissie. De restauratieprojecten vallen onder het staatssteunkader voor

monumentenzorg. Dit houdt in dat deze subsidies staatssteun betreffen welke toegestaan is.

2 Proces

 

Bij de realisatie van erfgoedlijnen wordt samengewerkt met zo’n 280 in- en externe partijen,

waaronder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, (samenwerkende) gemeenten, maatschappelijk

middenveld, vrijwilligers, ondernemers en onze boekjaarinstellingen zoals Erfgoedhuis en

Probiblio. Rond elke erfgoedlijn zijn ‘erfgoedtafels’ gevormd, waar deze partijen in wisselende

samenstelling aanzitten. 

 

Erfgoedlijnen hebben ook een relatie met andere beleidssectoren van de provincie Zuid-Holland.

Er is een sterke relatie met het Uitvoeringsprogramma Groen. De erfgoedtafels en de

landschapstafels stemmen hun projecten onderling af en versterken elkaar waar mogelijk. Naast

het beleidsveld Groen wordt samengewerkt met Mobiliteit, Waterrecreatie, Toerisme, Ruimte en

met DBI bij de realisatie van aanlegsteigers. Indien een project uit het Maatregelenpakket

erfgoedlijnen 2019 leidt tot werkzaamheden aan de provinciale vaarwegen geschiedt de

uitvoering daarvan, in afstemming met DBI, uitsluitend als het past binnen de provinciale

regelgeving en de eventueel benodigde ontheffing-/vergunningverlening heeft plaats gevonden.

 

3 Communicatiestrategie

 

Erfgoedlijnen worden breed gedragen door vele partijen in de provincie Zuid-Holland. Deze

partijen communiceren zelf over de uit te voeren projecten in afstemming met de provincie. 

Erfgoedlijnen lenen zich goed voor positieve communicatie over de rol van de provincie bij het

beschermen, beleefbaar maken en benutten (herbestemmen) van cultureel erfgoed. 

Er zal een persbericht worden verstuurd over het GS-besluit tot vaststelling  van het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 (zie bijgaand). Daarnaast zal aandacht worden besteed
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aan de vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 via de website van de provincie

en social media en wordt het persbericht gedeeld met de erfgoedtafels. 

 


