GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2021-763596924
DOS-2020-0005792

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

12 januari 2021

12 januari 2021

Onderwerp
Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed

Advies
1.

In te trekken, het Statenvoorstel met besluitnummer PZH-2020-760396658, waarin
Provinciale Staten gevraagd wordt toestemming te verlenen voor het treffen van de
Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed;

2.

Vast te stellen, het gewijzigde Statenvoorstel met besluitnummer PZH-2021-763596924,
waarin Provinciale Staten gevraagd wordt toestemming te verlenen voor het treffen van de
Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed;

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit betreffende de wijziging van het
Statenvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het treffen van de Centrumregeling
Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het Statenvoorstel op p.2 in de

eerste en de laatste alinea ‘UNESO’ te corrigeren in ‘UNESCO’.
Bijlagen
1.

(Gewijzigde) Statenvoordracht met besluitnummer PZH-2021-763596924 betreffende het
verlenen van toestemming tot het treffen van de Centrumregeling Limessamenwerking
UNESCO Werelderfgoed.

2.
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Toelichting voor het College

In uw vergadering van 1 december heeft u een Statenvoordracht vastgesteld, waarin de Staten
gevraagd worden toestemming te verlenen voor het aangaan van een centrumregeling met de
provincies Utrecht en Gelderland voor het uitvoeren van de gezamenlijke taken als siteholder
van het beoogde UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes. Deze Statenvoordracht is
vervolgens aan de Staten gezonden.

Van de zijde van de griffie wordt nu gewezen op een korte passage in het voorstel, die bij
Provinciale Staten mogelijk voor enige verwarring kan zorgen. Het van PS gevraagde besluit
vermeldt dat inwerkingtreding zou plaatsvinden per 1 januari 2021. Blijkens de
inwerkingtredingsbepaling in de centrumregeling (art.23) was dit primair ook het streven. Maar
door het tijdsverloop wat met de besluitvorming rondom de totstandkoming van de
centrumregeling gemoeid is, is deze datum inmiddels gepasseerd, zodat inwerkingtreding van de
regeling niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Het passeren van 1 januari is echter geen probleem. In artikel 23 van de centrumregeling is al
regeling gehouden met de mogelijkheid dat deze datum misschien niet gehaald zou worden. Met
het oog daarop is in de regeling een alternatief inwerkingtredingsmoment benoemd, namelijk de
dag na publicatie, in geval de publicatie plaatsvindt na 1 januari. Nu 1 januari gepasseerd is,
wordt automatisch op dat alternatieve inwerkingtredingsmoment teruggevallen. Daar is geen
aanvullende actie van de deelnemers voor nodig. Het volgt al uit de regeling zelf.

Doordat in het Statenvoorstel nog de datum van 1 januari wordt genoemd, zou dit bij de Staten tot
vragen kunnen leiden op dit punt. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld de betreffende passage
uit de besluitformule te schrappen.

Financieel en fiscaal kader
Het financieel kader van de centrumregeling is aangegeven in het GS-voorstel tot vaststelling van
de aanvankelijk Statenvoordracht. De (geringe) tekstuele wijziging die nu wordt aangebracht
brengt geen wijziging in hetgeen daar gesteld is.

Voor de goede orde wordt hier slechts in herinnering geroepen wat in het eerder voorstel omtrent
het financiële kader van de centrumregeling is aangegeven, te weten:

Totaalbedrag excl. BTW

: € 180.000,00

Programma

: Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële

: Er zijn geen financiële risico’s.

risico’s

Juridisch kader
Het laten vervallen van de datum in de Statenvoordracht heeft geen juridische consequenties. Het
is ook niet aan de Staten om te bepalen op welk moment een gemeenschappelijke regeling
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waaraan de provincie deelneemt in werking moet treden. De Staten dienen op grond van artikel
40, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te geven tot het aangaan van
voorgelegde regeling. Het inwerkingtredingsmoment is in de tekst van die regeling opgenomen.
Met verlenen van de toestemming kunnen de staten geacht worden eveneens in te stemmen met
het in de regeling aangegeven inwerkingtredingsmoment.

Dat in het voorstel een datum genoemd is, was bedoeld ter verduidelijking van het
inwerkingtredingsmoment waarvan ten tijde van het opstellen van de concept-voordracht nog
werd uitgegaan, maar heeft inmiddels zijn informerende functie verloren.
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Voorafgaande besluitvorming

Zie toelichting voor het college

3

Proces

Zie toelichting voor het college.

4

Participatie en rolneming

N.v.t.

5

Communicatiestrategie

N.v.t.
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