
1/5

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757978429 DOS-2020-

0008102

Onderwerp

Vaststelling Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021

Advies

1. Vast te stellen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021;

2. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen

2021 gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad;

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Staten worden geïnformeerd

over het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021, de Monitor erfgoedlijnen 2017-2019 en de

voortgang van de verkenning naar de inclusiviteit van de erfgoedlijnen;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot vaststelling van het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GS-voorstel en de brief aan
PS de zin ‘Indien dan nog budget resteert zal bij Voorjaarnota 2021 …’ te verwijderen.

Bijlagen

1.  Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021

2.  Monitor erfgoedlijnen 2017-2019

3.  Publiekssamenvatting Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 december 2020 8 december 2020



2/5

1 Toelichting voor het College

 

Jaarlijks stellen GS het Maatregelenpakket erfgoedlijnen vast op advies van de erfgoedtafels. Het

voorstel is om het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 vast stellen. In het Maatregelenpakket

erfgoedlijnen staan alle projecten, aanvragers, bedragen en prestaties waarvoor subsidie kan

worden aangevraagd met de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020.

Daarnaast wordt voorgesteld om bijgaande GS brief aan PS vast te stellen waarmee PS worden

geïnformeerd over de Monitor erfgoedlijnen 2017-2019 en de aanpak van verkenning naar de

inclusiviteit van de erfgoedlijnen. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag BTW nvt  : € 3.127.749

Ambitie                : 4 Concurrerend Zuid-Holland/ 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme

Financiële risico’s  : Geen. 

Beheersmaatregelen  : n.v.t. 

In de begroting 2021 is € 3,5 miljoen beschikbaar voor het beleefbaar maken en ontwikkelen van

de erfgoedlijnen. Dekking hiervoor is gevonden in de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor

erfgoed in het Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland. en de gedecentraliseerde

middelen t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten.

Het subsidieplafond 2021 voor de Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 is reeds door

PS vastgesteld bij de begroting 2021 op € 3,4 mln. De overige € 100.000 wordt ingezet voor de

praktische uitvoering van de erfgoedlijnen zoals het organiseren van erfgoedtafels, communicatie

en opdrachten ten behoeve van de doorontwikkeling erfgoedlijnen.

Het subsidiebedrag van de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 tezamen

betreft € 3.127.749. Dit betekent dat het subsidieplafond 2021 niet wordt bereikt. Het resterende

budget voor 2021 wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de erfgoedlijnen, in het bijzonder de

uitbreiding van de erfgoedlijnen Goeree-Overflakkee en Waterdriehoek.

Juridisch kader

Het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 hangt samen met de Subsidieregeling erfgoedlijnen

Zuid-Holland 2020. Met deze subsidieregeling kunnen uitsluitend subsidies worden verleend aan

de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Uit een eerste globale toets van de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 is

gebleken dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Naar verwachting valt een aantal

projecten onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening onder de categorie steun voor

cultuur en instandhouding van het erfgoed en het Monumentenkader. Het gaat hierbij om de

projecten van Archeon en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de restauratieprojecten. Dit

betekent dat deze subsidies ter kennisgeving worden verstuurd aan de Europese Commissie. 

De projecten worden uitgebreid getoetst op staatsteunregels en andere geldende wet- en

regelgeving op het moment dat de subsidieaanvraag is ingediend. 
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Nadat GS het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 hebben vastgesteld, zal deze worden

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Vervolgens kunnen subsidieaanvragen worden ingediend

voor de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021.

Eén van de organisaties die is opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 als

subsidieontvanger staat in het register voor misbruik & oneigenlijk gebruik.

Bij deze organisatie is in het verleden (tot max. 3 jaar geleden) geconstateerd dat niet alle aan de

subsidie verbonden verplichtingen zijn nageleefd. Deze organisatie heeft niet adequaat de actieve

meldingsplicht nageleefd. Dit heeft geleid heeft tot een vaststelling die meer dan 50% lager is dan

maximaal verstrekt was en daarmee ook tot de opname in het register voor misbruik & oneigenlijk

gebruik.

De projecten die deze organisatie hebben voorgedragen voor subsidie in 2021 dragen in grote

mate bij aan de beleefbaarheid van de erfgoedlijnen. Bovendien zijn voor de projecten geen

omgevingsvergunningen nodig, waardoor er minder kans is op extreme vertraging in de

uitvoering. Om deze reden heeft de erfgoedtafel geadviseerd om de projecten van deze

subsidieontvanger toch op te nemen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021. Op advies van

de erfgoedtafel zijn de voorgedragen projecten en de desbetreffende organisatie wel opgenomen

in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021. Het is mogelijk dat dit gaat leiden tot extra

verplichtingen of aanvullende verantwoordingvereisten voor deze subsidieontvanger. De

subsidieontvanger zal na afloop van het project in ieder geval worden gevraagd om aan te tonen

dat de activiteit is uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan (in het kader van de

steekproefsgewijze controle). In het kader van de privacy en het niet openbaar zijn van het

register voor misbruik & oneigenlijk gebruik wordt de naam van de desbetreffende organisatie niet

genoemd.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Omgevingsvisie: Ontwikkelen en beleefbaar maken van erfgoedlijnen

Coalitieakkoord 2013-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland

 

3 Proces

 

Gedeputeerde Staten besluiten over het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021. Provinciale

Staten hebben over het bijbehorende subsidieplafond 2021 besloten bij de begroting 2021.

Met bijgaande GS brief worden PS geïnformeerd over het GS besluit tot vaststelling van het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021, de Monitor erfgoedlijnen 2017-2019 en de voortgang van

de verkenning naar inclusieve erfgoedlijnen. 

Na vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 door GS, zal het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Na deze

publicatie kunnen subsidieaanvragen gedurende een indieningstermijn van 6 weken worden

ingediend. 

Erfgoedlijnen hebben een relatie met andere beleidssectoren van de provincie Zuid-Holland. Er is

een sterke relatie met groen en water. Een aantal projecten in de erfgoedlijnen wordt gefinancierd
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vanuit de middelen voor waterrecreatie en groen t.b.v. het beleven van het erfgoed via het water,

zoals het realiseren van aanlegplekken langs de Trekvaarten bij onder andere Park Vreugd en

Rust in Voorburg en de Aelbrechtskolk in Rotterdam. Deze projecten zijn niet opgenomen in het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021. Bovendien is er een relatie met de Nationale Parken,

waarin alle erfgoedlijnen gelegen zijn. Erfgoed verrijkt de beleving van de Nationale Parken en

kan ervoor zorgen dat bezoekers in het gebied beter worden gespreid. Tegelijkertijd kan het merk

van de Nationale Parken helpen om de bekendheid met het erfgoed te vergroten, meer bezoek

naar erfgoedlocaties te trekken en meer inkomsten te genereren.

In het kader van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland kunnen ook projecten in aanmerking

komen die geen subsidie ontvangen in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-

Holland 2020. De verbinding tussen erfgoedlijnen, recreatie, sport en gezond & veilig wordt

versterkt. Hierover worden PS met een aparte brief geïnformeerd. Tot slot zijn er relaties met

verstedelijking (landschapspark Zuidvleugel), infrastructuur, energie en ruimte. 

Met de doorontwikkeling van de erfgoedlijnen wordt beoogd om de integrale samenwerking met

andere beleidsterreinen verder te versterken.

 

4 Participatie en rolneming

 

De provincie Zuid-Holland heeft een samenwerkende rol bij het ontwikkelen van erfgoedlijnen.

Het ontwikkelen van erfgoedlijnen is een complexe opgave die de provincie samen met andere

partijen wil realiseren. 

Er wordt in co-creatie samengewerkt met vele in- en externe partijen, waaronder de Rijksdienst

voor Cultureel Erfgoed, gemeenten, maatschappelijk middenveld, vrijwilligers, ondernemers en

onze boekjaarinstellingen zoals Erfgoedhuis Zuid-Holland en Probiblio.

Rond elke erfgoedlijn is een erfgoedtafel gevormd, waar deze partijen in wisselende

samenstelling aanzitten. De erfgoedtafels staan open voor iedereen en worden voorgezeten door

onafhankelijke voorzitters. De provincie is ambtelijk vertegenwoordigd in deze erfgoedtafels. Eén

keer per jaar heeft de gedeputeerde een intervisieoverleg met de voorzitters van de erfgoedtafels.

De erfgoedtafels hebben voor hun eigen erfgoedlijn een ambitie vastgesteld en een bijbehorend

afwegingskader voor de beoordeling van uitvoeringsprojecten. Op basis van de ambitie en met

behulp van het afwegingskader geven de erfgoedtafels een zwaarwegend advies aan de

provincie over de te subsidiëren projecten. Op basis van deze adviezen stellen Gedeputeerde

Staten het Maatregelenpakket erfgoedlijnen vast. 

De deelnemers aan de erfgoedtafels realiseren zelf cofinanciering voor de uitvoering van de

projecten. Naast geldelijke cofinanciering wordt ook de inzet van vrijwilligers (a € 35 p/uur) gezien

als cofinanciering.

 

5 Communicatiestrategie

 

Erfgoedlijnen worden breed gedragen door vele partijen in de provincie Zuid-Holland en lenen

zich daarom goed voor positieve communicatie over de rol van de provincie, samen met partners,

bij het beschermen, beleefbaar maken en benutten van erfgoed. 

Er zal een nieuwsbericht worden verstuurd over het besluit tot vaststelling van het

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021. De erfgoedtafels worden geattendeerd op dit

nieuwsbericht. Daarnaast zal over de besluiten worden bericht via social media en de website van

de provincie.
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