
1 /3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744863149 DOS-2016-
0006773

Onderwerp

Evaluatie aanjaagfunctie herbestemming rijksmonumenten en besluit vervolg.

 
Advies
 

1 . Kennis te nemen van het eindrapport door onderzoeksbureau Tympaan “Evaluatie aanjagen

herbestemming rijksmonumenten provincie Zuid-Holland” van 13 mei 2020.

2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten wordt geïnformeerd over de evaluatie

van de aanjaagfunctie herbestemmen rijksmonumenten met het besluit over het vervolg.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie van de aanjaagfunctie

herbestemmen rijksmonumenten.

4. Vast te stellen het persbericht over de evaluatie van de aanjaagfunctie herbestemmen

rijksmonumenten.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
 

1 . Evaluatierapport “Evaluatie aanjagen herbestemming rijksmonumenten provincie Zuid-

Holland” van 13 mei 2020.

2. GS brief aan PS genaamd “Evaluatie aanjagen herbestemming rijksmonumenten en besluit

over vervolg.

3. Persbericht

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 7 juli 2020 7 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

 

De onafhankelijke evaluatie laat een positief beeld zien van de inzet van aanjagers bij de

herbestemming van rijksmonumenten. De volgende redenen worden vermeld in het eindrapport om

met de aanjaagfunctie door te gaan:

feit dat monumenteigenaren niet thuis zijn in de wereld waarin ze zich moeten begeven. Zij geven

aan tevreden te zijn over de geboden ondersteuning van de provincie die gekenmerkt wordt door

maatwerk. 

en een verwachte toename van (dreigende) leegstand van rijksmonumenten.

zodat deze herbestemmingen worden doorgezet. 

 

Het advies is daarom om de aanjaagfunctie op structurele wijze te continueren. Tot 1 augustus 2020

heeft de provincie opdracht verleend aan de drie extern ingehuurde aanjagers (zie voor de

besluitvorming hierover de passage in de brief). In verband met het uitgangspunt van GS om externe

inhuur te beperken en omdat de inzet van de aanjagers een fors deel van het beschikbare budget

voor herbestemming beslaat, is het advies om een interne vacature open te stellen voor een

specialist op het gebied van herbestemmen van erfgoed.  

 

Daarnaast is het advies om de contracten van de huidige externe aanjagers nog één maal te

verlengen tot einde van dit jaar zodat het vervolg kan worden georganiseerd.

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl. B.T.W.: Het structurele herbestemmingsbudget biedt ruimte om verlenging van 5

maanden voor de huidige aanjagers (ca. 120.000 euro) te financieren. Dit komt ten laste van het

budget voor adviezen op maat voor herbestemming. De jaarlijkse lasten van de huidige drie externe

aanjagers komen op € 274.500 (60 uur per week). De kosten van een interne aanjager zullen lager

uitvallen (schaal 12-13 voor 36 uur dus ca. € 110.000).

Programma   : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

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

 

Juridisch kader

De contracten van de huidige aanjagers kunnen conform de Europese aanbestedingsregels max.

voor 6 maanden op dezelfde voorwaarden worden verlengd. Het advies is om ze 5 maanden te

verlengen tot het einde van het jaar.

 

Personeel

Formatieve ruimte voor een nieuwe schaal 12-13 moet worden gevonden in de personeelsbegroting

van de provincie.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie voor een korte terugblik over de besluitvorming de passage in de GS brief aan PS in de bijlage.

 

3 Proces

 

In eerdere besprekingen met de Statencommissie BMM is een positieve grondhouding gebleken

tegenover de aanjagers. Gedeputeerde De Zoete heeft in de vergadering van september 2019

toegezegd om een eventuele voortzetting van de aanjaagfunctie te bespreken. Dit is 16 september

2020 in de Commissie BMM geagendeerd. Zie bijgaand de concept-GS brief aan PS. 

Op verzoek van de Statencommissie BMM is op 15 juli 2020 een gesprek gepland tussen enkele

Statenleden en de aanjagers. 

 

4 Participatie

 

Als basis voor de evaluatie heeft het onderzoeksbureau Tympaan met 32 mensen gesproken. Dit

waren 16 eigenaren en gemeenten, 10 experts op het gebied van herbestemmen (ook van andere

provincies), de drie huidige aanjagers en het ambtelijke begeleidingsteam van de provincie (3 pp).  

 

5 Communicatiestrategie

 

Na de GS vergadering wordt het evaluatierapport openbaar alsmede het persbericht en de

publiekssamenvatting.

 


