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Onderwerp
Intentieverklaring Provincie Zuid-Holland en vfonds inzake project 75 jaar Vrijheid
Advies
1.

Aan te gaan de intentieverklaring met de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en

2.

Veteranenzorg in het gezamenlijk investeren in het herdenken, vieren en koesteren van 75
jaar vrijheid in de provincie Zuid-Holland.
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de intentieverklaring van de provincie
Zuid-Holland en de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg in het
gezamenlijk investeren in het herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar vrijheid in de
provincie Zuid-Holland.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring van de provincie ZuidHolland en de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg inzake het
gezamenlijk investeren in het herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar vrijheid in de
provincie Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:
- om in de publiekssamenvatting de afkorting ‘vfonds’ de eerste keer voluit te schrijven en ‘vfonds’
consequent met een kleine letter ‘v’ te schrijven;
- om uit te zoeken of van de € 1 mln. ook de organisatiekosten moeten worden betaald en, indien
nodig, het GS-voorstel op dat punt te verduidelijken;
- om in het GS-voorstel toe te voegen hoe de ingediende projecten getoetst zullen gaan worden,
indien de eerder vastgestelde subsidieregeling daarin niet voorziet;
- voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang.
Bijlagen
Intentieverklaring Provincie – vfonds in het gezamenlijk investeren in het herdenken,
vieren en koesteren van 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland.
GS brief aan PS inzake de intentieverklaring in het gezamenlijk investeren in het
herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland.
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Toelichting voor het College

Met dit besluit wordt een intentieverklaring met de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid
en Veteranenzorg (vfonds) aangegaan. Deze intentieverklaring voorziet in het gezamenlijk
investeren in het herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar Vrijheid in de provincie ZuidHolland. Er wordt een gezamenlijke ambitie benoemd waarbij de focus met name ligt op de
landelijke start van de Bevrijdingsdag in Zuid-Holland op 5 mei 2020, de Maand van de Vrijheid,
de Invictus Games The Hague 2020, de bevrijding van Indië en de viering van 75 jaar Verenigde
Naties.
De Commissaris van de Koning zal de intentieverklaring met het vfonds ondertekenen. Met deze
intentieverklaring worden voor de provincie geen nieuwe activiteiten benoemd, maar wordt de
gezamenlijke inzet met het vfonds op een aantal belangrijke landelijke activiteiten onderstreept.
Context
In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd.
De provincie Zuid-Holland is, net als alle andere provincies, door het Nationaal Comité 4 en 5 mei
uitgenodigd om samen met hun aandacht te besteden aan 75 jaar vrijheid om het herdenken,
vieren en koesteren en de gesprekken over vrijheid op gang te brengen. De periode loopt van 31
augustus 2019 (Start van de Bevrijding in Zeeland en West-Brabant) tot en met 24 oktober 2020,
wanneer in Den Haag de viering van 75 jaar Verenigde Naties het sluitstuk vormt van het
lustrumjaar.
Intentieverklaring Provincie – vfonds
Het vfonds sluit met alle provincies in Nederland intentieverklaringen omtrent de activiteiten in het
kader van 75 jaar vrijheid. Evenals de provincie vindt ook het vfonds het van belang dat er in
samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties, activiteiten worden
georganiseerd die het belang van vrijheid uitdragen.
Met dit document leggen beide partijen een gezamenlijke intentie vast. Er wordt een gezamenlijke
ambitie uitgesproken om een inhoudelijk programma voor Zuid-Holland te realiseren rondom 75
jaar vrijheid dat met name gefocust is op de landelijke start van de Bevrijdingsdag in Zuid-Holland
op 5 mei 2020, de Maand van de Vrijheid, de Invictus Games The Hague 2020, de bevrijding van
Indië en de viering van 75 jaar Verenigde Naties.
Financieel en fiscaal kader
In de intentieverklaring nemen we een bedrag op van € 1.000.000,00. Dit bedrag valt binnen het
vastgestelde financiële kader en sluit aan bij de activiteiten die de provincie in het kader van 75
jaar vrijheid aan het ontwikkelen is. Met de intentieverklaring wordt geen claim gelegd door het
vfonds op provinciale middelen. Het is meer een bevestiging van het programma van 75 jaar
vrijheid in Zuid-Holland dat al reeds in uitvoering is en waarop nu vfonds als partner wordt
opgenomen. In dit bedrag zijn vooralsnog ook de organisatiekosten voor de start van de nationale
viering 5 mei 2020 in de provincie Zuid-Holland meegenomen. Bij Voorjaarsnota zijn wel
additionele middelen aangevraagd bij PS voor de start van de landelijke viering in Zuid-Holland
om zo een breder programma rondom 75 jaar vrijheid mogelijk te maken.
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Totaalbedrag excl. BTW

: € 0,00

Programma

: Programma 4 - Bestuur en Samenleving

Financiële risico’s
Er zijn geen financiële risico’s omdat de afspraken binnen de huidige financiele kaders passen.
Juridisch kader
Er zijn geen juridische risico’s verbonden aan het sluiten van deze intentieverklaring met het
vfonds. Met de intentieverklaring wordt alleen uitgesproken dat de provincie en het vfonds inzet
plegen op het financieren van de genoemde initiatieven in het kader van het project 75 jaar
Vrijheid. Juridische verplichtingen worden pas aangegaan, indien te zijner tijd positief wordt
besloten op subsidieaanvragen dan wel indien er opdracht wordt verstrekt voor het uitvoeren van
een activiteit.

2 Voorafgaande besluitvorming
In uw college is eerder, op 3 en 10 juli 2018, over dit onderwerp gesproken. Daaropvolgend
hebben PS op 14 november 2018 besloten om twee keer € 500.000,00 (eenmalig in 2019 en
eenmalig in 2020) vrij te maken voor het realiseren van de door het Nationaal Comité gevraagde
lustrumcampagne, getiteld ‘75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland’. Op 16 april 2019 is de
subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland vastgesteld. M.b.t. toekomstige besluitvorming;
het subsidieplafond (€ 600.000,00) en extra middelen voor de kosten van de organisatie van 5
mei 2020 (€ 350.000,00 verdeeld over 2019 en 2020) worden in de Voorjaarsnota (VJN)
meegenomen. De VJN wordt op 3 juli 2019 door PS vastgesteld. Besluitvorming hierover vormt
geen onderdeel van of risico voor deze intentieverklaring.

3 Proces
Er is over de inhoud van de intentieverklaring zowel met interne als externe partijen gesproken.
Daarbij is samen met het vfonds gezocht naar het vorm geven van een intentieverklaring die het
mogelijk maakt om bepaalde onderdelen uit het programma 75 jaar Vrijheid Zuid-Holland nader
uit te lichten.
De intentieverklaring met het vfonds in het gezamenlijk investeren in het herdenken, vieren en
koesteren van 75 jaar vrijheid in de provincie Zuid-Holland ligt ter vaststelling voor aan GS op 25
juni 2019. Na vaststelling van de intentieverklaring door GS zal de Raad van Bestuur van het
vfonds op 28 juni besluiten over deze intentieovereenkomst. De officiële ondertekening van het
document zal op een nader te bepalen moment plaatsvinden.

4 Participatie
De rol van de provincie in het programma 75 jaar vrijheid is voornamelijk het stimuleren en
aanjagen van maatschappelijke initiatieven gericht op het herdenken, vieren en koesteren van
vrijheid. Daarbij past ook om samenwerkingen aan te gaan met partijen die hetzelfde doel
nastreven. Een intentieverklaring samen met het vfonds past heel goed binnen deze strategie van
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het programma.
Er zijn voorafgaand aan het opstellen van de intentieverklaring diverse gesprekken geweest met
het vfonds. Op basis hiervan is de intentieverklaring aangepast en heeft deze een meer en
duidelijk Zuidhollands karakter gekregen.

5 Communicatiestrategie
Voor het programma 75 jaar Vrijheid is een communicatiestrategie gemaakt. Onze partners
worden actief benaderd om het programma van 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland bekend te maken.
Van de ondertekening van de intentieverklaring (datum nog nader te bepalen) zal een persbericht
worden gemaakt samen met het vfonds en zal gedeeld worden onder andere op de provinciale
webpagina van 75 jaar vrijheid zie www.zuid-holland.nl/actueel/75-jaar-vrijheid.

4/4

