GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-719876146 DOS-20160006773

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

14 januari 2020

N.v.t.

Onderwerp
Ontwikkelplan Erfgoedhuis Zuid-Holland

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het ontwikkelplan van het Erfgoedhuis
Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het ontwikkelplan van het Erfgoedhuis
Zuid-Holland

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 Ontwikkelplan Erfgoedhuis Zuid-Holland Staten
2 GS-brief aan PS waarmee het ontwikkelplan ter kennisgeving wordt aangeboden.
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Toelichting voor het College
Aanleiding en achtergrond
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een belangrijke maatschappelijke partner van de provincie ZuidHolland. Het Erfgoedhuis ontvangt jaarlijks een boekjaarsubsidie van de provincie voor het
ondersteunen van de provincie bij haar beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Activiteiten zijn
onder andere ondersteuning bij erfgoedlijnen in Zuid-Holland, deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers en advisering van gemeenten over hun wettelijke erfgoedtaken. De provincie vindt het
belangrijk dat het Erfgoedhuis een toekomstbestendige organisatie is, dat personeel en middelen
effectief en efficiënt worden ingezet en dat de activiteiten die het Erfgoedhuis uitvoert aansluiten
bij de vraag van de partners en ontwikkelingen in het erfgoedveld. De provincie heeft Kwink groep
daarom gevraagd om een externe doorlichting uit te voeren van het Erfgoedhuis. De bevindingen
van de doorlichting zijn gedeeld met de Staten per brief van 16 oktober 2018 met daarbij het
rapport Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland. Op basis van de bevindingen heeft het
Erfgoedhuis in overleg met de provincie een ontwikkelplan opgesteld. Dit ontwikkelplan wordt nu
met de Staten gedeeld.
Gedeputeerde De Zoete heeft het onwikkelplan op 4 december 2019 met het Erfgoedhuis
besproken en het plan voldoet aan de verwachtingen. Het ontwikkelplan bestaat uit drie
onderdelen. Voor elk onderdeel zijn doelstellingen en actiepunten geformuleerd. De drie
onderdelen in het plan zijn:
1 Versteviging van de relatie met stakeholders
2 Betere aansluiting van provinciaal beleid en uitvoering
3 Versterking van de interne organisatie
Deze onderdelen sluiten aan bij de bevindingen uit de doorlichting.
Financieel en fiscaal kader
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland ontvangt jaarlijks een boekjaarsubsidie voor activiteiten die het
erfgoedbeleid van de provincie ondersteunen. Daarnaast ontvangt het Erfgoedhuis ook middelen
van de provincie via opdrachten en toegekende incidentele subsidies.
Totaalbedrag boekjaarsubisidie: € 1 .675.273,00
Programma: 3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed
Financiële risico’s: niet van toepassing.
Juridisch kader
Geen opmerkingen.

2 Voorafgaande besluitvorming
Op 1 november 2017 heeft oud-gedeputeerde Janssen bestuurlijk overleg gevoerd met het
Erfgoedhuis. Tijdens dit overleg is afgesproken dat er een externe doorlichting van het
Erfgoedhuis plaatsvindt en dat de provincie Zuid-Holland deze doorlichting begeleidt en financiert.
Kwink groep heeft deze doorlichting in het voorjaar van 2018 uitgevoerd. Op 28 juni 2018 heeft de
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heer Janssen de bevindingen van deze doorlichting besproken met het Erfgoedhuis. De Staten
zijn bij brief van 16 oktober 2018 door GS geinformeerd over de uitkomsten van de doorlichting.
Het rapport van de doorlichting is toen ook aangeboden. In de Statencommissie Bestuur en
Middelen van 12 december 2018 is toegezegd dat de Staten het ontwikkelplan ontvangen. De
Staten hebben toen uitgesproken dit ontwikkelplan tegen die tijd graag te bespreken.

3 Proces
Op het moment dat de nieuwe directeur van het Erfgoedhuis eind 2018 aantrad, is zij gestart met
de gewenste doorontwikkeling van het Erfgoedhuis. Parallel daaraan is het ontwikkelplan
opgesteld. Het plan heeft nog een doorlooptijd van anderhalf á twee jaren. De actiepunten worden
daar waar nodig gezamenlijk opgepakt door het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de provincie.

4 Participatie
Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie
Op dit moment niet aan de orde.
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