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Bijgaand treft u het ontwikkelplan van het Erfgoedhuis Zuid-Holland (najaar 2019) aan.  

 

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een belangrijke ondersteuningsinstelling van de provincie Zuid-

Holland. Het Erfgoedhuis ontvangt jaarlijks een provinciale boekjaarsubsidie voor het

ondersteunen van de provincie bij haar beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Wij vinden het

daarom belangrijk dat het Erfgoedhuis een toekomstbestendige organisatie is, dat personeel en

middelen effectief en efficiënt worden ingezet en dat activiteiten die het Erfgoedhuis uitvoert

aansluiten bij de vraag van de partners en ontwikkelingen in het erfgoedveld. 

 

Om die reden is op 1 november 2017 met het Erfgoedhuis afgesproken dat er een externe

doorlichting van het Erfgoedhuis plaatsvindt en dat de provincie Zuid-Holland deze doorlichting

begeleidt en financiert. Het rapport van deze doorlichting heeft u met onze brief van 16 oktober

2018 ontvangen (PZH-2018-664228046). Op basis van de doorlichting hebben wij het

Erfgoedhuis gevraagd een ontwikkelplan op te stellen waarin aandacht wordt besteed aan een

betere aansluiting van beleid en uitvoering, een versteviging van de relatie met de stakeholders

en een versterking van de interne organisatie. In de Statencommissie Bestuur en Middelen van

12 december 2018 heeft u kenbaar gemaakt dit plan graag te willen bespreken.

 

Op 15 november 2018 is de huidige directeur van het Erfgoedhuis aangetreden. Zij heeft kennis

genomen van de bevindingen uit de doorlichting en is gestart met de gewenste doorontwikkeling

van het Erfgoedhuis. Parallel daaraan is gewerkt aan het ontwikkelplan. Dit plan is nu gereed. Wij

zijn van mening dat dit plan goed aansluit bij de opgaven waarvoor het Erfgoedhuis staat. Het

plan richt zich op de drie onderdelen die naar voren kwamen in de doorlichting. Voor elk

onderdeel is een nadere analyse uitgevoerd en zijn doelstellingen en actiepunten geformuleerd. 
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Het plan heeft een doorlooptijd van ongeveer nog anderhalf á twee jaren. Daar waar nodig zullen

wij samen met het Erfgoedhuis optrekken om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Dit is

bijvoorbeeld het geval bij een betere aansluiting van beleid en uitvoering. Dit punt raakt zowel de

provinciale organisatie als het Erfgoedhuis als uitvoerder van het provinciale beleid. Daarom is dit

onderdeel in het plan in overleg tussen beide organisaties uitgewerkt en wordt er ook samen aan

gewerkt. 

 

Tijdens het bestuurlijk overleg van gedeputeerde De Zoete op 4 december 2019 is gesproken

over het ontwikkelplan. In dat overleg heeft de gedeputeerde De Zoete haar zorgen geuit over

een eventuele te grote financiële afhankelijkheid van het Erfgoedhuis van de provinciale middelen

(boekjaarsubisidie, incidentele subsidies en opdrachten). Gedeputeerde De Zoete heeft

aangedrongen op een gezonde financieringsmix van provinciale middelen en andere middelen. 

 

Het Erfgoedhuis is één van de ondersteuningsinstellingen op het gebied van cultuur die heeft

aangedrongen op indexering van de boekjaarsubsidie. Daarover praten wij met u bij de

behandeling van de beleidsrijke begroting. 

 

Wij hopen u met deze brief en het ontwikkelplan van het Erfgoedhuis voor dit moment voldoende

geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen
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