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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld 

onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

• Het College in de Kadernota 1,2 miljoen euro per jaar voor 2024-2027 heeft vrijgemaakt voor het 

voorzetten van de extra investeringen in de cultuur- en erfgoedpartners. 

• Het structurele budget voor cultuur, erfgoed en toerisme (ambitie 4.3) in de jaren 2024-2027 5,8 

miljoen euro per jaar lager is dan in 2023. 

• Het College in de Kadernota aankondigt bij begroting met een voorstel komen op onderstaande 

onderdelen; “Erfgoedlijnen, Toerisme, Groot onderhoud molens, Publieksbereik archeologie, 

Cultuurhistorische landschappen en Erfgoeddeal en Restauratie en herbestemming 

rijksmonumenten.” 

 

Overwegende dat: 

• De provincie Zuid-Holland in vergelijking met andere provincies een beperkte inzet pleegt op 

cultuur, erfgoed en toerisme. 

• Het grootste deel van het beleid historisch gezien structureel van aard is, maar een deel ook 

structureel gefinancierd is en een ander deel steeds per Collegeperiode incidenteel gefinancierd is, 

• Het College en PS de wens hebben structurele taken ook structureel te financieren. 

• De minister van BZK dit standpunt deelt en daarop ook aandringt bij de provincie. 

 

Provinciale Staten spreekt uit dat:  

• Cultuur, erfgoed en toerisme een structurele provinciale taak is waarvoor structureel middelen op 

de begroting moet staan voor die taken die historisch gezien structureel van aard zijn. 

 

Dragen het college op:  

• Per 1 september met een voorstel te komen hoe het College het bestaande beleid voor cultuur, 

erfgoed en toerisme na 2023 structureel vormgeeft en hoe zij dit gaat financieren. Het resultaat van 

dit voorstel in de ontwerpbegroting 2023 financieel te verwerken. 

 

en gaan over tot de orde van de dag!  
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