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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-671263781 (DOS-2018-
0007786)

Onderwerp

Incidentele subsidie 2018-2019 aan gemeente Goeree-Overflakkee voor Verwijdering bebouwing

vestingvoet Fort Prins Frederik

Advies

1 . Een incidentele subsidie 2018-2019 te verlenen van maximaal € 175.000,00 aan

gemeente Goeree-Overflakkee voor het project Verwijdering bebouwing oostelijke

vestingvoet Fort Prins Frederik.

2. Een voorschot van € 140.000,00 te verlenen aan gemeente Goeree-Overflakkee voor het

project Verwijdering bebouwing oostelijke vestingvoet Fort Prins Frederik.

3. De brief vast te stellen aan gemeente Goeree-Overflakkee waarmee het besluit

meegedeeld wordt over de incidentele subsidie 2018-2019 voor het project Verwijdering

bebouwing oostelijke vestingvoet Fort Prins Frederik.

4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel voor een incidentele subsidie

2018-2019 aan gemeente Goeree-Overflakkee voor het project Verwijdering bebouwing

oostelijke vestingvoet Fort Prins Frederik.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

GS-brief aan gemeente Goeree-Overflakkee – Besluit Subsidieverlening voor het project

“Verwijdering bebouwing oostelijke vestingvoet van Fort Prins Frederik”

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 december 2018 27 maart 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat is één van de acht kansrijke onderwerpen van de Erfgoedlijn

Goeree-Overflakkee. De ambitie is het fort uit 1811 weer in oude luister te herstellen en een

eigentijdse nieuwe recreatieve bestemming te geven. Het fort participeert in het Waterpoort-

project en is onderdeel van de fortenstructuur waaronder ook fort Buitensluis in de Hoeksche

Waard valt. Fort Prins Frederik zet daarmee de liniegeschiedenis van de streek op de kaart. 

Voor een goede beleving van het fort en het zicht op het Volkerak is de provinciale ambitie dat de

vestingvoet aan de oostkant van het fort vrij wordt gemaakt van recreatieve bebouwing. Zeven

percelen aan de oostkant zijn particulier eigendom. Voor het verwerven van deze percelen

hebben Provinciale Staten op 27 juni jl. ingestemd met een bijdrage van € 175.000,00 uit het

Alertheidsbudget aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Voorwaarde voor het beschikbaar

stellen is dat de gemeente Goeree-Overflakkee zelf ook financiële middelen zou reserveren. Op

12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee ermee ingestemd om planologisch

te realiseren dat de oostkant van de vestingsvoet vrij gemaakt wordt van bebouwing alsmede een

bedrag van €1 .135.200,00 te reserveren voor verdere investering in het fort.

 

Deze aanvraag past niet in de subsidieregeling voor Erfgoedlijnen, omdat de aard van de

besteding  (aankoop gronden)  het niet toelaat middelen te onttrekken uit de budgetten voor

erfgoed. De aanvraag  is getoetst aan de wegingscriteria van het Alertheidsbudget. Het sluit aan

op het coalitieakkoord, urgentie, regionaal draagvlak, financiële dekking, meerwaarde van PZH,

meerwaarde voor PZH en tijdig effect. Een uitgebreide bijlage heeft voorgelegen bij het voorstel

richting Provinciale Staten. Het project draagt echter wel bij aan onze provinciale doelstelling om

de beleefbaarheid van cultureel erfgoed te vergroten. Om deze reden is er voor gekozen om een

incidentele subsidie te verstrekken.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 175.000,00

Programma   : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

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

 

Juridisch kader

Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) kunnen Gedeputeerde

Staten een incidentele subsidie van meer € 50.000,00 verstrekken, indien Provinciale Staten in

een afzonderlijk besluit gelden voor de desbetreffende specifieke activiteit beschikbaar hebben

gesteld. Met het Statenvoorstel van 27 juni 2018 hebben Provinciale Staten ingestemd met het

beschikbaar stellen van € 175.000,00 voor het project Verwijdering bebouwing oostelijke

vestingvoet Fort Prins Frederik.

 

Dit besluit hebben Provinciale Staten genomen conform het bepaalde in artikel 3, vijfde lid,

onderdeel a, van de Asv op grond waarvan Gedeputeerde Staten alleen een incidentele subsidie

van meer dan € 50.000,00 kunnen verstrekken, indien Provinciale Staten hiermee hebben

ingestemd.

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit
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bezwaar wordt niet verwacht, omdat er conform verzoek subsidie wordt verleend.

2 Proces

 

Dit besluit maakt onderdeel uit van de ambitie van de provincie om erfgoed in Zuid-Holland beter

te benutten en de beleefbaarheid te versterken. 

 

 

De gemeente Goeree-Overflakkee is voortvarend aan de slag gegaan om zo gebruik te maken

van het momentum. Deze aanvraag is echter per abuis ingediend terwijl de aankoop van de

percelen en het verwijderen van de bebouwing al plaatsvindt. Met deze subsidieverlening wordt

afgeweken van de weigeringsgrond voor activiteiten die reeds zijn gestart voor de

indieningsdatum van de subsidieaanvraag in artikel 1 1 eerste lid onderdeel a van de Asv.

Conform artikel 1 1 derde lid van de Asv kan hiervan worden afgeweken indien de activiteiten van

bijzonder belang zijn voor het bereiken van onze provinciale doelstelling. Het project Verwijdering

bebouwing oostelijke vestingvoet Fort Prins Frederik is van bijzonder belang voor de

beleefbaarheid van dit cultureel erfgoed. 

3 Communicatiestrategie

 

Gedeputeerde Janssen geeft op 7 februari 2019 het startsein voor de restauratie van Fort Prins

Frederik. 

 


