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Bijlagen

1

Om de inwoners van Zuid-Holland bekend te maken met wat er archeologisch zoal in de bodem

wordt gevonden, is in 2016 de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

opgesteld. Het doel van de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland is om het

draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te

verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten, die leiden tot een beter beschermd, bekend

en beleefbaar cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Met relatief kleine subsidies is ingezet op de

inrichting van ruimtes waar men (inter)actief mee kan doen aan archeologie, archeologische

tentoonstelling(en), publicatie(s) en het openbaar toegankelijk maken van archeologische

opgraving(en). 

 

Door de subsidieregeling zijn veel publieksgerichte archeologische activiteiten georganiseerd. De

regeling heeft tussen 2016 en 2019 circa 80 projecten ondersteund, met een totaalbedrag van

circa € 1 ,3 miljoen aan provinciale subsidie. Zo is interactief en vaak op originele wijze kennis

gemaakt met het verborgen verleden onder onze voeten. Eerder is subsidie verleend aan

bijvoorbeeld het Streekmuseum Goeree-Overflakkee voor het project archeoloog in één dag en

de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) Rijnstreek voor de opgraving met publiek

van de Merovingische boerderij in de Zanderij. Daarnaast heeft Stichting Archeologie en Publiek

(SAP) met behulp van onze subsidie een expositie op scholen met vondsten uit het provinciaal

Archeologisch Depot georganiseerd. Andere geslaagde projecten zijn de 3D

gezichtsreconstructie van Julius Caesar en het jaarlijks Hollands Historisch Festijn in Den Haag. 

 

Wij willen de successen van de archeologische publieksactiviteiten in de aankomende jaren

voortzetten. Met deze brief informeren wij u over ons besluit om de subsidieregeling

Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 vast te stellen (bijlage 1 ). 

 

http://www.zuid-holland.nl
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Inhoud

Gedeputeerde Staten hebben op 12 mei 2020 de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie

Zuid-Holland 2020 vastgesteld. In verband met het verstrijken van de werkingsduur van de

subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 (tot 31 december 2019), is de

subsidieregeling opnieuw vastgesteld (zie bijlage 1 ).  

 

De Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 is een instrument om

uitvoering te geven aan publieksbereik van archeologie en draagvlakvergroting voor archeologie.

De vorige subsidieregeling kende een werkingsduur tot en met 31 december 2019. Om uitvoering

te kunnen blijven geven aan publieksbereik archeologie is de werkingsduur van de nieuwe

subsidieregeling vooralsnog vastgesteld tot 31 december 2023. 

 

Er zijn enkele wijzigingen in de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

ten opzichte van de eerdere subsidieregeling opgenomen: 

- Artikel 6 Subsidievereisten: Naast de thema’s van de Provinciale Onderzoeksagenda voor

archeologie (POA), is ook de Tweede Wereldoorlog archeologie als thema opgenomen. Dit is een

steeds actueler en belangrijk thema in de archeologische wereld, ook gezien de viering van 75

jaar Vrijheid in 2020.

- Artikel 9 Rangschikking: Het onderdeel ‘hoeveelheid bereikte doelgroepen’ is vervangen in ‘het

soort archeologische activiteit’. Met dit onderdeel wordt beter op de inhoud en op het beleidsdoel

om het draagvlak voor archeologie te vergroten gestuurd. Hoe actiever de archeologische

activiteit, hoe meer archeologie beleefd wordt (met meer punten). 

- Artikel 10 Subsidieverplichting: Niet binnen één jaar, maar binnen twee jaar na de 

bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening moeten de activiteiten zijn gerealiseerd.

De regeling is ook bedoeld voor vrijwilligers en particulieren die geen professionele organisatie

achter zich hebben. Een termijn van twee jaar is voor hen een meer realistische

uitvoeringsperiode. 

 

In het kader van de Coronacrisis wordt ook voor gepaste maatregelen en oplossingen voor de 

activiteiten voor publieksbereik archeologie gekeken. Met een langere indieningstermijn voor

subsidieaanvragen en een langere uitvoeringstermijn van gesubsidieerde activiteiten wordt hierin

voorzien. 

 

Proces

Om uitvoering te geven aan de ambitie om in te blijven zetten op publieksbereik van archeologie

besluiten Gedeputeerde Staten over de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland

2020. Provinciale Staten hebben besloten over het bijbehorende subsidieplafond voor het jaar

2020. 

 

Participatie

De provincie Zuid-Holland heeft gezien het financiële en juridische kader van de Algemene

subsidieverordening (Asv) een wettelijke en rechtmatige rol bij het stimuleren van publieksbereik

archeologie. Bij de totstandkoming van de subsidieregeling is samengewerkt met de vakafdeling,

Juridische afdeling en bureau Subsidies. 
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Financiën en dekking

Met de vaststelling van de 1 e Begrotingswijziging 2020 (PS, 22 april 2020) heeft u ingestemd met

het subsidieplafond 2020 voor publieksbereik archeologie van € 250.000,00 en zijn de

desbetreffende middelen beschikbaar gesteld. 

 

Procedure 

Na publicatie van de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 kunnen

subsidieaanvragen worden ingediend. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden

projecten getoetst op staatsteun en andere subsidievereisten. 

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over het besluit tot vaststelling

van de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020. 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlage 1 : Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020


