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GS-Voorstel


Besluitnummer

PZH-2017-611690759 (DOS-2017-

0006860)

Contact

                      

              

                       

Onderwerp:


Vaststellen maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 en besluit tot wijziging Subsidieregeling

erfgoedlijnen Zuid-Holland

Publiekssamenvatting:

Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept de oorspronkelijke identiteit en biedt
kansen voor economische spin-off. De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan
toekomstige generaties. Dit vraagt om het bekend, zichtbaar en toegankelijk maken van het
erfgoed voor  inwoners van de provincie, liefhebbers en toeristen.

De provincie Zuid-Holland richt zich daarbij op groepen monumenten die aan één geografische
lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of trekvaart) en één verhaal vertellen. Dit zijn de zeven
erfgoedlijnen; de Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, de Landgoederenzone, de Limes, De Oude
Hollandse Waterlinie, de Trekvaarten en de Waterdriehoek.

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidies te verlenen aan projecten die bijdragen aan het
beleefbaar maken van deze zeven erfgoedlijnen. De projecten waarvoor subsidie kan worden
aangevraagd zijn opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018.

Advies:

1. Vast te stellen het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 met een totaalbedrag van
€ 4.579.058 onder voorbehoud van vaststelling van het subsidieplafond door Provinciale
Staten bij de begroting 2018;

2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-
Holland, waarmee de indieningstermijn wordt verkort van drie maanden naar zes weken;

3. Vast te stellen de GS brief waarmee PS worden geïnformeerd over de voortgang van de
kwaliteitsslag Erfgoedlijnen;

4. Vast te stellen de GS brief waarmee PS worden geïnformeerd over:
a.  het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018;
b.  het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland;
c.  de GS brief over de voortgang van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen
d.  het advies van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit m.b.t. de kwaliteitsslag
erfgoedlijnen;
e. de tweede monitor erfgoedlijnen.
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5. Te bepalen dat het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 en het besluit tot wijziging van
de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland worden gepubliceerd in het Provinciaal
Blad nadat Provinciale Staten kennis hebben genomen hiervan;

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel Vaststellen
maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 en het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland;

7. Vast te stellen het persbericht over het besluit tot vaststelling van het maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2018 en het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-
Holland.

8. Aan de besluiten voortkomend uit de adviezen onder 1 tot en met 7 geheimhouding op te
leggen tot het moment dat Provinciale Staten de begroting  2018 hebben ontvangen
onder verwijzing naar artikel 55 Provinciewet, juncto artikel 10, tweede lid onder letter g
van de Wet openbaarheid van bestuur.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

 GS brief– Erfgoedlijnen 2018  - DOS-2017-0006860;
 Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018;
 Besluit tot wijziging Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland;
 GS brief over de voortgang van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen;
 Advies Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit over de kwaliteitsslag erfgoedlijnen;
 Tweede monitor erfgoedlijnen;
 Persbericht m.b.t. besluit tot vaststelling van het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 en het

besluit tot wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland.
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1 Toelichting voor het College

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

van het erfgoed in de zeven erfgoedlijnen. Dit doet de provincie samen met zo’n 250 externe

partijen, die zich hebben georganiseerd in de erfgoedtafels. De erfgoedtafels hebben een

streefbeeld vastgesteld voor hun erfgoedlijn en adviseren Gedeputeerde Staten op basis van dit

streefbeeld over de te subsidiëren projecten.

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.

Het advies is om het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 vast te stellen onder voorbehoud van

vaststelling van het subsidieplafond 2018 voor de erfgoedlijnen door Provinciale Staten bij de

begroting 2018 (8 november 2017). Het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 is opgesteld op

basis van de adviezen van de erfgoedtafels.


Daarnaast wordt geadviseerd om de indieningstermijn voor subsidies in het kader van

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland te verkorten van 3 maanden naar 6 weken. Hierdoor

kunnen subsidieaanvragen sneller worden afgehandeld en kan er eerder gestart worden met de

uitvoering. De potentiële subsidieaanvragers zijn via de erfgoedtafels op de hoogte gesteld over

het voornemen om de indieningstermijn te verkorten. Er worden geen problemen voorzien ten

aanzien van het niet tijdig kunnen indienen van de subsidieaanvragen.

Om de indieningstermijn te verkorten zal artikel 4 van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-

Holland als volgt moeten worden gewijzigd:

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv kunnen aanvragen voor subsidies als bedoeld in

artikel 2 worden ingediend met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal

blad waarin het maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt geplaatst tot en met zes weken na de

datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt

geplaatst.

Om Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen wordt

geadviseerd om de GS brief hierover vast te stellen. Met deze GS brief worden Provinciale Staten

op de hoogte gesteld van de stappen die de erfgoedtafels hebben genomen om hun ambities aan

te scherpen en projecten kritisch te beoordelen via een afwegingskader.

Tot slot is het advies om de algemene GS brief vast te stellen, waarmee Provinciale Staten

worden geïnformeerd over bovengenoemde besluiten van GS, het advies van de Provinciaal

adviseur ruimtelijke kwaliteit over de kwaliteitsslag erfgoedlijnen en de tweede monitor

erfgoedlijnen over de periode 2015-2016.
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Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag exclusief BTW : € 4.661.881

Programma : Programma 3– Aantrekkelijk en concurrerend


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

In 2018 is € 4.661.881 beschikbaar voor de erfgoedlijnen. Dit bedrag bestaat uit:

 € 2.000.000 incidentele middelen voor de erfgoedlijnen. Deze middelen zijn jaarlijks

beschikbaar gesteld voor de periode 2016-2019.

 € 1.514.381  reguliere middelen voor de restauratie van rijksmonumenten.

 € 200.000 incidentele middelen uit de intensivering op cultureel erfgoed. Jaarlijks wordt €

1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2016-2019. In 2018 wordt €  200.000

hiervan ingezet voor de erfgoedlijnen.

 € 147.500 reguliere middelen t.b.v. herbestemming van monumenten.

 € 800.000 extra incidentele middelen t.b.v. uitvoeringsprojecten in 2018. De verhoging

van het middelen voor de erfgoedlijnen dient nog door Provinciale Staten te worden

vastgesteld bij de begroting 2018.

Van de beschikbare middelen wordt € 4.579.058 ingezet voor projecten uit het maatregelenpakket

erfgoedlijnen 2018. De overige middelen worden ingezet voor opdrachten t.b.v.

communicatie/marketing van de erfgoedlijnen (i.s.m. de afdeling Communicatie), de Erfgoeddag,

de organisatie van de erfgoedtafels en een opdracht ter voorbereiding op een grootschalig

evenement in 2021 in de erfgoedlijn Waterdriehoek (Delta 2021).

Om uitvoering te geven aan alle projecten uit het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 wordt

aan Provinciale Staten gevraagd het subsidieplafond 2018 voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen

Zuid-Holland vast te stellen  op € 4.579.058. Het voorstel voor vaststelling van de het

subsidieplafond ligt voor aan Provinciale Staten bij de vaststelling van de begroting 2018 op 8

november 2017.

Juridisch kader:

Het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 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 om de restauratieprojecten en de projecten van Stichting

Stelling 33 (Bunkbed), Stichting tot behoud van Historische Buitenplaats Ockenburgh (Duurzame

herontwikkeling Ockenburgh), Archeon (Zwammerdamschepen), het Nationaal Jenevermuseum

(Herinrichting Nationaal Jenevermuseum) en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (Duurzame

aanpassing historisch schip Jantina). Dit betekent dat deze subsidies ter kennisgeving moeten

worden verstuurd aan de Europese Commissie.
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Geheimhouding

Aan het geadviserde besluit wordt geheimhouding opgelegd tot het moment dat Provinciale

Staten de begroting 2018 hebben vastgesteld. Dit geschiedt overeenkomstig artikel 55 van de

Provinciewet, juncto artikel 10, tweede lid onder letter g van de Wet openbaarheid van bestuur.

Aan de subsidie is het voorbehoud gekoppeld van de vaststelling van de begroting 2018 en het

zou Provinciale Staten onevenredig benadelen indien dit besluit het proces over de vaststelling in

Provinciale Staten zou beïnvloeden.

2 Proces

Bij de realisatie van de erfgoedlijnen wordt samengewerkt met zo’n 250 in- en externe partijen,

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

middenveld, vrijwilligers, ondernemers en onze boekjaarinstellingen zoals Erfgoedhuis, Zuid-

Hollands Landschap en Probiblio. Rond elke erfgoedlijn zijn ‘erfgoedtafels’ gevormd, waar deze

partijen in wisselende samenstelling aanzitten. De tafels geven een zwaarwegend advies aan de

provincie over de te subsidiëren projecten via het maatregelenpakket erfgoedlijnen.

De 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 de beleidsvelden Mobiliteit voor onder andere

fietspaden, met Waterrecreatie bij de erfgoedlijnen Trekvaarten, Oude Hollandse Waterlinie,

Waterdriehoek en Goeree-Overflakkee, met Ruimte bij ruimtelijke ontwikkelingen en met DBI bij

de realisatie van aanlegsteigers.

3 Communicatiestrategie

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

partijen communiceren zelf over de uit te voeren projecten.

De 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 besluit tot vaststelling  van het

maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 nadat Provinciale Staten kennis hebben genomen hiervan.

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de vaststelling van het maatregelenpakket

erfgoedlijnen via de website van de provincie en via twitter en wordt het persbericht met de

erfgoedtafels gedeeld.

Tot slot worden het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 en het besluit tot wijziging van de

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland gepubliceerd in het Provinciaal Blad nadat

Provinciale Staten kennis hebben genomen hiervan.
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