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Middelburg, 7 mei 2019
Geachte voorzitter,
Bij de behandeling van de Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 d.d. 11 maart 2016, is aan de
gedeputeerde Cultuur ruimte geboden te onderzoeken hoe de middelen die beschikbaar zijn voor de
vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet. Een hiertoe
ingesteld Samenwerkingsverband, bestaande uit (een afvaardiging van) de vrijwilligersorganisaties en de
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (nu Erfgoed Zeeland) heeft dit onderzoek uitgevoerd en op 25 april
2018 advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten.
Het advies van het Samenwerkingsverband heeft de basis gevormd voor ons voorstel (nr. 18021805)
inzake samenwerking van de vrijwilligersorganisaties in het cultureel erfgoed, dat wij bij brief van 25
september 2018 aan Provinciale Staten ter behandeling hebben doen toekomen.
Na behandeling in de Statencommissie Economie op 16 november 2018 is het voorstel geagendeerd
voor behandeling in Provinciale Staten van 7 december 2018.
Behandeling van het voorstel is echter uitgesteld omdat er nog vragen leefden die schriftelijk beantwoord
zouden worden.
Kort voor de hernieuwde behandeling in de Statencommissie Economie d.d. 11 januari 2019 hebben
twee organisaties correspondentie gevoerd met ons college. Deze correspondentie heeft ons er toe doen
besluiten voor te stellen om de behandeling van het Statenvoorstel uit te stellen, zodat er eerst bestuurlijk
overleg kon worden gevoerd met in ieder geval de twee organisaties. Gedeputeerde De Reu heeft
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de twee vrijwilligersorganisaties en de procesmanager,
het sectorhoofd Erfgoed en Ruimte van Erfgoed Zeeland. Laatstgenoemde is verzocht nogmaals met de
vrijwilligersorganisaties in overleg te gaan en te inventariseren op welke wijze het best tegemoet kan
worden gekomen aan de behoeften van de verschillende organisaties.
Inmiddels hebben de meeste gesprekken plaatsgevonden en verwachten wij eind mei 2019 advies van
de procesmanager. Op basis van dit advies zullen wij ons standpunt bepalen en het voorstel, al dan niet
aangepast, aan Provinciale Staten voorleggen.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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