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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-778280146 DOS-2021-

0004018

Onderwerp

Erfgoedmonitor PZH - Samenwerkingsovereenkomst data-uitwisseling RCE-PZH

Advies

1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling tussen Rijksdienst voor

het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland, ten behoeve van de provinciale

Erfgoedmonitor.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het aangaan van de

Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling tussen Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed en Provincie Zuid-Holland, ten behoeve van de provinciale Erfgoedmonitor.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel voor de

Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling tussen Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed en Provincie Zuid-Holland, ten behoeve van de provinciale Erfgoedmonitor.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door Gedeputeerde

Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te

geven aan mw. W. de Zoete, gedeputeerde Cultuur en erfgoed van de provincie Zuid-Holland, om

de samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling tussen Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed en Provincie Zuid-Holland, namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform  advies.

Bijlagen

 Samenwerkingsovereenkomst datauitwisseling RCE en provincie Zuid-Holland 010621

 Machtiging_CdK.Samenwerkingsovereenkomst datauitwisseling RCE en provincie Zuid-

Holland 010621

 GS brief - Erfgoedmonitor - Overeenkomst data-uitwisseling RCE-PZH

 Bijlage 1 actueel gezamenlijke standaard monitor onderhoud RM

 Bijlage 2 specificatie gegevens v.1.0 020321

 Bijlage 3 rapport-bio-versie-104

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 juli 2021 15 juli 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie voor meer informatie de GS-brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : nvt

Programma  : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Alle mogelijke juridische gevolgen zijn afgedekt middels de verschillende passages in de

Samenwerkingsovereenkomst, die is opgesteld in samenwerking met alle partijen en met

instemming van de juridische adviseur en met de provinciale Functionaris voor

Gegevensbescherming.

De CdK is bevoegd om, nadat Gedeputeerde Staten rechtsgeldig hebben besloten, op grond van

artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK

afgegeven machtiging wordt mevrouw W. de Zoete, gedeputeerde van cultuur en erfgoed,

gemachtigd om de overeenkomst namens de provincie te ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland

Op het gebied van erfgoed is in het Coalitieakkoord 2019-2023 een aantal onderwerpen benoemd

die bijzondere aandacht hebben, zoals het oog hebben voor het aanwezige culturele erfgoed. De

Erfgoedmonitor Z-H geeft de basis voor onze beleidsontwikkeling voor monumenten en geeft

inzicht in de staat van de rijksmonumenten in onze provincie. Op basis van deze gegevens kan

tevens worden bepaald wat de restauratiebehoefte is.

Bestuurlijke afspraken

  In december 2016 is door gedeputeerde Janssen per brief aan de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed (RCE) toegezegd dat de provincie Zuid-Holland in beginsel

voornemens is om periodiek de onderhoudsstaat van de rijksmonumenten in Zuid-

Holland te blijven monitoren. In 2016 is de eerste monitor ontwikkeld in Zuid-Holland,

daar heeft de RCE de helft aan bijgedragen.

 Jaarlijks wordt op basis van de gegevens uit de provinciale Erfgoedmonitor voor de

wettelijk vastgelegde beleidsindicator Restauratievolume (onderhoud matig-slecht) een

percentage gepubliceerd ten behoeve van de Jaarrekening.

N.B. Sinds 2016 wordt in Zuid-Holland de term ‘Erfgoedmonitor’ gehanteerd, daar waar de RCE

en veel andere provincies de term ‘Monumentenmonitor’ gebruiken voor de provinciale monitors.

De Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert feiten en cijfers over

al het erfgoed in Nederland en maakt daarbij voor het gebouwde erfgoed gebruik van de

geanonimiseerde data uit de provinciale monitors.  
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De in Zuid-Holland gebruikelijke naam Erfgoedmonitor is uitgelegd in een voetnoot bij de term

‘Monumentenmonitor’ in de Samenwerkingsovereenkomst.

3 Proces

 

Na ondertekening door de gedeputeerde zal de samenwerkingsovereenkomst worden

ondertekend door mevrouw S. Lammers, directeur RCE. Een kopie van het ondertekende

document zal ons worden toegezonden.

Het delen van de gegevens verloopt via Bureau Fenicks, dat de monitoring uitvoert.

 

4 Participatie en rolneming

 

De voorliggende Samenwerkingsovereenkomst voor het uitwisselen van de gegevens is tot stand

gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken partijen: RCE, IPO en Provincie Zuid-

Holland.

 

5 Communicatiestrategie

 

  Zie de publiekssamenvatting.

 Over het rapport Erfgoedmonitor Zuid-Holland 2020 en de restauratieopgave voor

rijksmonumenten is in maart 2021 een nieuwsbericht verschenen op de provinciale

website en in Zicht op Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-

2021/weg-gerestaureerde-zuid-hollandse-rijksmonumenten/

  Jaarlijks wordt voor de wettelijk vastgestelde indicator Restauratievolume het percentage

Onderhoud matig-slecht gepubliceerd in de Jaarrekening.

 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2021/weg-gerestaureerde-zuid-hollandse-rijksmonumenten/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2021/weg-gerestaureerde-zuid-hollandse-rijksmonumenten/

