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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-678781500 (DOS-2018-
0006407)

Onderwerp

Besluit tot wijziging Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

Advies
1 .  Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019,

waarmee het project 'Verbeteren binnenklimaat museumlocatie Fort 1881' van Stichting Fort
aan Zee voor een bedrag van € 73.120,00 wordt opgenomen in het Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2019;

2.  Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 na
vaststelling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het Besluit tot wijziging van het
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Besluit tot wijziging Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019.docx

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten 

A-Openbaar 5 maart 2019 
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1 Toelichting voor het College

 

Op 9 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

vastgesteld. Conform artikel 3 van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland kan de

provincie uitsluitend subsidies verlenen aan rechtspersonen en voor projecten uit het

maatregelenpakket erfgoedlijnen.

 

Provinciale Staten hebben het subsidieplafond 2019 voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-

Holland vastgesteld op € 3.220.050,00. Zoals beschreven in de GS-brief van 9 oktober 2018 aan

Provinciale Staten was dit subsidieplafond voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland €

73.120,00 hoger dan de som van de subsidiebedragen voor de projecten uit het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019. De reden hiervoor is dat er financiële ruimte is gelaten

voor een extra project in de erfgoedlijn Atlantikwall, te weten ‘Verbeteren binnenklimaat

museumlocatie Fort 1881’ van Stichting Fort aan Zee voor een bedrag van € 73.120,00. De

voorwaarde voor opname in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 van dit project was dat

Stichting Fort aan Zee het eerdere project ‘Restauratie en ontwikkeling van bezoekerscentrum

Fort Hoek van Holland’ waarvoor provinciale subsidie was verleend uiterlijk 31 december 2018

afgerond zou hebben conform de subsidieafspraken. Dit is gebeurd. De glazen overkapping is

namelijk voor het einde van 2018 geplaatst en daarom wordt nu voorgesteld het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 te wijzigen. 

 

Stichting Fort aan Zee wordt door deze wijziging in staat gesteld om een subsidie met een

maximale hoogte van € 73.120,00 aan te vragen voor het project ‘Verbeteren binnenklimaat

museumlocatie Fort 1881’. 

 

Financieel en fiscaal kader

Om uitvoering te geven aan alle projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 hebben

Provinciale Staten het subsidieplafond 2019 voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland

reeds vastgesteld bij de vaststelling van de begroting 2019. 

 

Totaalbedrag exclusief BTW : € 73.120,00 

Programma   : Programma 4 - Bestuur en Samenleving 

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

 

Juridisch kader

Gedeputeerde Staten dienen te besluiten over de wijziging van het Maatregelenpakket

erfgoedlijnen. In Artikel 3 van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland wordt namelijk

aangegeven dat subsidie uitsluitend kan worden verstrekt aan de rechtspersonen die voor de

betreffende activiteit zijn opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen. 

 

2 Proces

 

Geen bijzonderheden.
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3 Communicatiestrategie

 

Het voorliggende Besluit tot wijziging van het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 betreft een

kleine wijziging. Er wordt daarom niet actief gecommuniceerd over dit besluit.

 

Het besluit wordt wel gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

 


