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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-767142641 DOS-2020-

0004647

Onderwerp

Nieuw provinciaal archeologisch depot

Advies

1.  Vast te stellen brief aan Provinciale Staten, waarin PS geïnformeerd wordt over de

verkenning van mogelijke locaties voor een nieuw provinciaal archeologisch depot. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning van mogelijke locaties voor een

nieuw provinciaal archeologisch depot.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de brief aan Provinciale
Staten naast de genoemde criteria het criterium toe te voegen de vereisten waar het gebouw aan

moet voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van het binnenklimaat en de benodigde oppervlakte.

Bijlagen

GS-brief aan PS - Verkenning locatie nieuw provinciaal archeologische depot

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 maart 2021 2 maart 2021
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1 Toelichting voor het College

We zijn in 2020 in gesprek geweest met gemeente Alphen aan den Rijn en Archeon over de

gecombineerde vestiging van ons nieuwe depot met het Nationaal Romeins Scheepvaart

Museum (NRSM) en het entreegebouw van het Archeon. Het stichtingsbestuur en de VOF van

Archeon hebben geen overeenstemming bereikt over de governance. Daarop heeft ook de

gemeenteraad van Alphen het vertrouwen in het proces opgezegd, mede door de gemeentelijke

financiële situatie m.b.t. de coronacrisis. Daarom hebben we een eerste verkenning uitgevoerd

naar alternatieve locaties met de opties huur en koop, zonder de financiële consequenties op dit

moment exact te hebben doorberekend. Wel zijn we uitgegaan van ons in 2019 opgestelde

programma van eisen, waarin het benodigde vloeroppervlakte en andere technische eisen zijn

opgenomen. Dit programma voldoet nog steeds. We komen met een voorkeursoptie en een

voorstel voor financiering in het vierde kwartaal van 2021. In de begroting 2020 – 2023 is onder

“Ambities 4.3.2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek” een

intensivering van in totaal €1,2 miljoen opgenomen met het oog op de verhuizing en de nieuwe

huisvesting van het depot. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

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

Juridisch kader

De verkenning van locaties voor het nieuwe provinciale archeologische depot heeft in deze fase

geen juridische gevolgen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 N.v.t

 

3 Proces

 Zie de GS-brief aan PS.

 

4 Participatie en rolneming

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 


