BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 20.0001857
Afdeling/eenheid/cluster:

Projectnaam:

Bijl.: Datum:

Steller:

Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanvraag Erfgoeddeal

3

MG Marinelli

25 augustus 2020

Portefeuille: M. Uitdewilligen
Onderwerp: Aanvraag Erfgoeddeal
Voorgesteld besluit
1. De aanvraag voor rijksbijdrage Erfgoeddeal voor 15 september 2020 indienen.
2. In uitgaande aanvraag-en matchingsbrief gemeentelijke matching bevestigen aan de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Deze bestaat uit in de begroting opgenomen gereserveerde projectgelden
met een totaal van ad € 661.000.
3. Instemmen met concept Projectplan Erfgoeddeal, wetende dat hier nog wijzigingen in kunnen
worden aangebracht naar aanleiding van de pitch voor het Rijk op 2 september.
4. De gemeenteraad informeren.
Inleiding
Er zijn meerdere projecten die de gemeente graag wil realiseren. Die hebben allemaal deels te maken
met erfgoed. De Erfgoeddeal vanuit het Rijk biedt een kans om deze projecten te realiseren. De
Erfgoeddeal bekostigt de meerkosten voor verhogen kwaliteit en personeelskosten en kosten voor
workshops en opstellen visies, geen kosten voor uitvoer technische werkzaamheden.
Voor de projecten geldt dat de financiën voor de uitvoering grotendeels beschikbaar zijn, maar dat het
ontbreekt aan tijd en budget om de benodigde vooronderzoeken, landschappelijke inpassing en
synergie tussen de projecten op een goede wijze vorm te geven. Door middel van de Erfgoeddeal
kunnen we de voorbereiding bekostigen en de integrale kwaliteit verhogen en daarvoor een
projectleider aantrekken.
De Erfgoeddeal is een rijksbijdrage (geen subsidie), die bij toekenning eind december gestort wordt in
het gemeentefonds. Voor de deal is een matching vanuit andere overheden noodzakelijk, in de
verhouding 52% (eigen bijdrage) - 48% (Erfgoeddeal). Voor de gewenste deal ten bedrage van
€ 661.000 is een matching nodig van € 716.083. Als gemeente hebben wij voor de genoemde
projecten € 661.000 in de begroting gereserveerd*. Voor het restant van de matching wordt overleg
gevoerd met Waterschap Zuiderzeeland.
Doelstelling
1. Verbinden van projecten op gebied toerisme en erfgoed.
2. Inhoudelijk kwaliteit verhogen en kosten voorbereiding door middel van rijksbijdrage
realiseren.
Argumenten
1. De rijksbijdrage maakt het mogelijk om met gewenste kwaliteit de voorgenomen projecten op
korte termijn te realiseren.
2. De Erfgoeddeal sluit aan bij gemeentelijk beleid op het gebied van toerisme en recreatie,
cultureel erfgoed en economische ontwikkeling. Er wordt in de uitvoering rekening gehouden
met motie 2020-06-14N.
Kanttekeningen
1. De benoemde dekking van de kosten vanuit Zuyderzeelijngelden is nog niet formeel
vastgelegd. Er ligt een aanvraag bij de raad over verdeling van de vrijval.
2. De leader aanvraag voor Zwartemeerdijk moet nog verder uitgewerkt worden.
3. College Waterschap Zuiderzeeland moet nog matchingsbijdrage in brief bevestigen.

4. Op 2 september moet een pitch gehouden worden. Besluit Rijk over de bijdrage valt begin
oktober. Tijdens de pitch kunnen nog aanscherpingen voor het projectplan worden gevraagd.
5. Bij positief besluit Rijk volgt daarna een college- en raadsbesluit over opname rijksbijdrage in
de begroting.

Planning/Uitvoering
Januari 2021-december 2022.
Bijlagen
1. Concept Projectplan Erfgoeddeal (in deze versie kunnen nog wijzigingen worden aangebracht
naar aanleiding van de pitch op 2 september)
2. Aanvraag- en matchingsbrief aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
3. Motie 2020-06-14N
* In de begroting staat voor fietspad Nagele Schokland € 200.000 gereserveerd, voor fietspad
Zwartemeerdijk € 367.000, voor bebording fietsknopennetwerk € 60.000 en voor routing Nagele €
34.000.

