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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-773050414 

DOS-2016-0002786

Onderwerp

Wijziging Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020

Advies

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-
Holland 2020.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij wordt geïnformeerd over het
GS-besluit tot wijziging van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland
2020.

3. Te bepalen dat de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020 wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020.

 

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten
op pagina 2 de zin onder “Financiën en dekking” als volgt te wijzigen:
“Met de vaststelling van de Begroting 2021 en het voorleggen van de  voorjaarsnota 2021 wordt u
verzocht in te stemmen met het subsidieplafond voor publieksbereik archeologie van €200.000.”

Bijlagen

 GS-brief aan PS – Wijziging Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland
2020

 Bijlage 1 Besluit tot wijziging Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland
2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 mei 2021 18 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief aan Provinciale Staten. 

De provincie heeft op grond van de Erfgoedwet en Omgevingswet taken op het terrein van

archeologie, waaronder het toegankelijk maken van de provinciale collectie en om publieksbereik

van archeologie te stimuleren. Om wat er archeologisch zoal in de bodem wordt gevonden meer

bekend, beleefbaar en benut te maken, is per 2016 de Subsidieregeling publieksbereik

archeologie Zuid-Holland gecreëerd. Met de subsidieregeling streeft de provincie ernaar om

mensen meer te fascineren voor archeologie en om het draagvlak voor archeologie onder de

inwoners van Zuid-Holland te vergroten. Draagvlak onder de bevolking zorgt er ook voor dat de

archeologische verhouding meer meeweegt bij afwegingen in de ruimtelijke ordening. 

De subsidieregeling sluit aan op het Verdrag van FARO met het uitgangspunt om burgers actief te

betrekken bij erfgoed. Met relatief kleine subsidiebedragen wordt subsidie verstrekt voor

archeologische publieksvriendelijke activiteiten, met het inrichten van een ruimte waar

geïnteresseerden (inter)actief mee kunnen doen aan archeologie, een archeologische

tentoonstelling, publicatie of het openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving.

De vorige en huidige subsidieregelingen hebben van 2016 tot en met 2020 bijna 100 projecten

ondersteund, met in totaal € 1,5 miljoen aan provinciale subsidie. De subsidieregeling werd

jaarlijks fors overvraagd, met uitzondering van 2020 vanwege corona, en voorziet in een

maatschappelijke behoefte. 

De vorige subsidieregeling is op 31 december 2019 geëindigd. In 2020 is een nieuwe versie van

de regeling vastgesteld die grotendeels gelijk is aan de vorige subsidieregeling. In het najaar van

2020 heeft een evaluerende enquête plaats gevonden onder meerdere initiatiefnemers die in de

afgelopen jaren subsidie hebben ontvangen via deze subsidieregeling. Samenvattend is de

respons zeer positief. Men ziet het als een goede kans om een mooi archeologisch project neer te

zetten en veel mensen te betrekken en blij te maken met archeologie. Gezien de wettelijke taken,

de aandacht ervan in het coalitieakkoord, de positieve respons op de enquête en het succes van

de afgelopen jaren, wordt de subsidieregeling in 2021 opnieuw opengesteld. Tevens met

doorvoering van een aantal wijzigingen ter verbetering van de subsidieregeling.

Ten behoeve van de voortgang van publieksbereik archeologie wordt aan Gedeputeerde Staten

geadviseerd om: 

  Het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

2020 vast te stellen. 

  De GS-brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het besluit

tot wijziging van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020.

In de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020 zijn enkele artikelen (ten

opzichte van de voormalige subsidieregeling) gewijzigd:

  Toevoegen van definities van de activiteiten inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden

(inter)actief mee kunnen doen aan archeologie en organiseren van een aansprekende

archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek.
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  Toevoegen van een extra rangschikkingscriterium voor de samenwerking met andere

(archeologische) partijen. 

  Openstelling van de tranche van 1 augustus tot en met 21 september 2021.  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW   : € 200.000,00 in 2021 (subsidieplafond)  

Ambitie 4                           : Concurrerend Zuid-Holland

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

In de begroting 2021 is het subsidieplafond voor de Subsidieregeling publieksbereik archeologie

Zuid-Holland 2020 gesteld op € 250.000,00. In de voorjaarsnota 2021 wordt dit verlaagd naar 

€ 200.000,00. Voor de wettelijke taak archeologisch depot wordt in 2021 € 50.000 geraamd. 

Dekking hiervoor wordt gevonden in de beschikbare middelen in de begroting 2021, beleidsdoel

4.3 erfgoed cultuur en toerisme. Het betreft de middelen beschikbaar gesteld voor erfgoed in het

Coalitieakkoord 2020 – 2023.

 

Er zijn geen risico’s. Er wordt subsidie toegekend tot maximaal het desbetreffende plafond.   

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische gevolgen. De Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-

Holland 2020 vormt samen met de Algemene Subsidieverordening de juridische grondslag om

projectsubsidies voor publieksbereik archeologie te verlenen. 

De vaststelling van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020 door

Gedeputeerde Staten wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Vervolgens kunnen

subsidieaanvragen binnen de openstelling van de subsidieregeling worden ingediend. 

Voor deze regeling is destijds een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-

beleid) gebruik te voorkomen. De wijzigingen van deze regeling zorgen er niet voor het

risicoprofiel niet opnieuw moet worden bepaald, deze blijft ongewijzigd. Deze regeling valt onder

arrangement 1 en heeft een midden risicoprofiel (in verband met de hoogte van het

subsidiebedrag tot € 25.000). Dit betekent direct vaststellen en desgevraagd op basis van de

steekproeven een verantwoording over de prestatie. Om dit risicoprofiel beheersbaar en

aanvaardbaar te maken, is het aantal uit te voeren steekproeven direct gekoppeld aan dit

risicoprofiel.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 2016 is de voorgaande Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2016 voor de

jaren 2016 tot en met 2019 opgesteld. In 2020 is de Subsidieregeling publieksbereik archeologie

Zuid-Holland 2020 voor 1 jaar gewijzigd en vastgesteld. In het Coalitieakkoord 2019 - 2023 ‘Elke

dag beter. Zuid-Holland’ wordt ingezet op de continuïteit van publieksbereik voor archeologie. 

 

3 Proces
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Gedeputeerde Staten besluiten over de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

2020. Provinciale Staten hebben bij de begrotingsbehandeling en voorjaarsnota 2021 besloten

over het bijbehorende subsidieplafond. Na publicatie van de Subsidieregeling publieksbereik

archeologie Zuid-Holland 2020 in het Provinciaal Blad kunnen subsidieaanvragen van 1 augustus

tot en met 21 september 2021 worden ingediend. 

Publieksbereik archeologie heeft een relatie met de erfgoedlijnen en de netwerktafel Ontstaan

van Holland. Binnen deze netwerken kan er ook sprake zijn van archeologische activiteiten. 

 

4 Participatie en rolneming

 

De provincie Zuid-Holland heeft 2 perspectieven van overheidssturing. Enerzijds is de rol

informerend en meewerkend.  De provincie ondersteunt de archeologische initiatieven uit de

samenleving financieel. De provincie Zuid-Holland heeft ook een wettelijke en rechtmatige rol. De

provincie houdt zich aan het financiële en juridische kader van de wettelijke voorschriften, volgend

uit de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2013.

 

5 Communicatiestrategie

 

Partners en geïnteresseerden worden actief op de hoogte gesteld via social media en de website

van de provincie Zuid-Holland. 

 


