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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744622759 DOS-2020-
0005154

Onderwerp

Doorontwikkeling erfgoedlijnen 2020

 
Advies

1 . Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin PS worden geïnformeerd over het voornemen om

erfgoedlijnen structureel te borgen bij de Begroting 2021 en worden gevraagd te bepalen:

o de integrale aanpak van erfgoedlijnen te versterken;

o geen nieuwe erfgoedlijn te starten; 

o geen bestaande erfgoedlijn stop te zetten; 

o de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee te concentreren tot de noordkant van het eiland en

uit te breiden richting Voorne Putten en Hoeksche waard. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel Doorontwikkeling

erfgoedlijnen 2020.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om uit het Statenvoorstel de
zin(en)/tekst  t.a.v. het voornemen om erfgoedlijnen structureel te borgen in de begroting te
verwijderen.
 

Bijlagen
1 . Statenvoorstel Doorontwikkeling erfgoedlijnen 2020

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

 

Met Motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen van 27 juni 2018 hebben Provinciale Staten

gevraagd om een voorstel te doen voor de doorontwikkeling van erfgoedlijnen en om een voorstel

te doen voor het toevoegen, uitbreiden of stopzetten van erfgoedlijnen. 

Met de GS-brief van 11 september 2018 zijn PS geïnformeerd over de wijze waarop de motie in

behandeling is genomen. In deze brief werd een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke

nieuwe erfgoedlijn rondom de maritieme industrie van Hoek van Holland tot en met Gorinchem.

Met de GS-brief van 21 januari 2020 hebben PS dit onderzoek ontvangen. Daarbij is aangegeven

dat GS zich in 2020 bezinnen op een vernieuwde aanpak van erfgoedlijnen. De bespreking over

Doorontwikkeling erfgoedlijnen staat geagendeerd voor de Statencommissie BMM van 16

september 2020. 

 

Met bijgaand Statenvoorstel worden Provinciale Staten geïnformeerd over het voornemen om

erfgoedlijnen structureel te borgen in de begroting. Een definitief voorstel hiertoe wordt

opgenomen in de besluitvorming over de Begroting 2021 en wordt gekoppeld aan de integrale

afweging bij het traject Begroting in evenwicht (BIE; in de meerjarenbegroting 2021 -2024).

Daarnaast wordt aan Provinciale Staten gevraagd om in te stemmen met:

2. Het versterken van de integrale aanpak van de erfgoedlijnen, waarbij verbindingen

worden gelegd met andere provinciale opgaven zoals energietransitie, transitie van de

landbouw, verstedelijking, natuur en recreatie. 

3. Het voorstel om geen nieuwe erfgoedlijn te starten in verband met de beperkte middelen,

mede als gevolg van de coronacrisis. Het voorstel om geen bestaande erfgoedlijn stop te

zetten. En het voorstel om de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee te concentreren tot de

noordkant van het eiland en uit te breiden richting Voorne Putten en Hoeksche Waard. 

 

Financieel en fiscaal kader 

Totaalbedrag excl. BTW  : €1 ,5 mln. structureel vanaf 2021

Programma   : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Voor erfgoedlijnen zijn in het coalitieakkoord al middelen

beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 t/m 2023. Inclusief de structurele gedecentraliseerde

rijksmiddelen is daarmee € 3,5 mln. per jaar beschikbaar voor erfgoedlijnen tot en met 2023. 

Het voornemen is om in de Begroting 2021 voor te stellen om vanaf 2021 € 1 ,5 miljoen structureel

beschikbaar te stellen voor erfgoedlijnen. In de periode 2021 -2023 blijft het totaal € 3,5 miljoen,

maar het incidentele karakter hiervan in deze periode wordt daarmee structureel. In de periode

2021 -2023 vindt dekking plaats vanuit de bestaande incidentele middelen voor Cultuur uit het

coalitieakkoord (2020-2023).  

De structurele borging na 2023 vraagt € 1 ,5 miljoen provinciale middelen per jaar vanaf 2024 ten

laste van de algemene reserve. Dit voornemen tot structurele verwerking in de

meerjarenbegroting 2021 zal worden gekoppeld aan de integrale afweging bij het traject

Begroting in evenwicht (BIE; in de meerjarenbegroting 2021 -2024).

Beheersmaatregelen  : n.v.t. 
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Juridisch kader

Vanwege de relatie met Motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen van 27 juni 2018 worden de

besluiten aangaande de doorontwikkeling van de erfgoedlijnen voorgelegd aan Provinciale

Staten. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

1 . Omgevingsbeleid Zuid-Holland: Erfgoedlijnen ontwikkelen en beleefbaar maken

2. Coalitieakkoord 2019-2023: “We gaan door met onze erfgoedlijnen. Daarnaast moet er

ruimte zijn voor andere initiatieven, zoals investeringen in de oude Hollandse steden. We

verkennen hoe onze aanpak van erfgoedlijnen kan bijdragen aan de verbinding tussen

steden, dorpen en waardevolle landschappen.”

3. Motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen en GS brief met behandelvoorstel Motie 814

PZH-2018-660102345. 

 

3 Proces

 

 

De provincie werkt samen met vele externe partners bij het ontwikkelen van erfgoedlijnen. De

structurele borging van erfgoedlijnen in de begroting draagt bij aan de zekerheid en

investeringsbereidheid van externe partners. 

De structurele borging van de erfgoedlijnen loopt vooruit op het concernbrede onderzoek naar

structureel en incidenteel beleid en de budgettering daarvan (Begroting structureel in evenwicht).

 

Ten behoeve van het draagvlak bij externe partners, dient het stopzetten, uitbreiden of het starten

van een erfgoedlijnen in nauwe samenwerking met de erfgoedtafels te worden opgepakt.

Verschuiving en uitbreiding van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee geschiedt daarom in nauw

overleg met de erfgoedtafel. 

 

De uitvoering van de erfgoedlijnen wordt eens in de twee jaar gemonitord. In 2019 zou de monitor

over de jaren 2017 en 2018 moeten worden uitgevoerd. Vanwege de onzekerheid over de

voortzetting van de erfgoedlijnen na 2019, is de monitor in 2019 uitgesteld. Momenteel wordt

alsnog de monitor uitgevoerd over de jaren 2017-2019. In de monitor wordt rekening gehouden

met de nieuwe (meer integrale) koers van de erfgoedlijnen.

In het najaar 2020 zal de monitor erfgoedlijnen over de periode 2017-2019 worden opgeleverd.

De monitor zal, samen met het besluit over het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021, ter

informatie aan PS worden toegestuurd. 

 

4 Participatie

 Zie Statenvoorstel.

 

5 Communicatiestrategie

 

Over de besluiten van PS m.b.t. de doorontwikkeling erfgoedlijnen zal actief worden

gecommuniceerd naar de erfgoedtafels en externe partners. 


