
Geachte heer Van den Hoven, 
 
U had vragen gesteld n.a.v. de presentatie over het Europees Erfgoedjaar door gedeputeerde Henri 
Swinkels afgelopen vrijdag 19 januari. Hierbij de beantwoording van uw vragen.  
 

1) Kunt u gedetailleerd aangeven welke financiële middelen door de provincie in het Jaar van 
het Cultureel Erfgoed worden geïnvesteerd? Graag een uitputtend overzicht.  

  
We sluiten aan op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed vanuit bestaande doelstellingen 
binnen het erfgoedkader. Het Europees Erfgoedjaar is een middel om deze doelstellingen te 
behalen. De investering in dit Jaar is daarmee al begroot binnen bestaande budgetten. Hieronder 
een overzicht van de investeringen per thema. 

  
1. Zuiderwaterlinie – Vanuit de verhaallijn Bevochten Brabant benutten we het jaar m.n. als 

kans om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Dit 
doen we i.s.m. de aangesloten partners. In september 2016 is een intentieovereenkomst 
getekend met 25 verschillende partners, met de intentie de Zuiderwaterlinie gezamenlijk tot 
ontwikkeling te brengen en (inter)nationaal op de kaart te zetten.  
Om dit mogelijk te maken zijn reeds middelen begroot in de begrotingswijziging van juni 
2017. Inmiddels is gezamenlijk met de Zuiderwaterlinie gemeentes en Provincie Noord-
Brabant geïnvesteerd in een Zuiderwaterlinie breed ontwikkelingsprogramma: de 
Linieplanner (60% PNB, 40% gemeentes). Daarnaast investeert de Provincie in twee grote 
publieksevenementen van Stichting Zuiderwaterlinie Events die als vliegwiel moeten dienen 
om ook in de toekomst publiek, partners en investeerders aan de linie te verbinden. Het 
betreft hier een investering van €500.000.  

2. Youth Summit – Vanuit de jongerenlijn uit het erfgoedkader organiseren we i.s.m. een aantal 
andere regio’s (o.a. provincie Overijssel en Gelderland) een Youth Summit tijdens het 
Europese Europa Nostra congres in Berlijn. Tijdens de Summit komen Europese jongeren die 
zich bezighouden met erfgoed bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Kosten per 
regio bedragen ca. €15.000. 

3. Night of Light Vanuit de verhaallijn Religieus Erfgoed is een belangrijke opgave om de 
leegstand van kerken aan te pakken. Dit is tevens een Europees vraagstuk, waarbij Brabant 
een vooroplopende positie heeft. De RCE wil in december de kerkenleegstand op bijzondere 
manier aan de kaak stellen, met een nachtelijk festival in kerken. Het plan is om dit eveneens 
in andere Europese landen te gaan organiseren. Momenteel wordt nog gewerkt aan de 
concretisering van de plannen. Het benodigde budget is daarom nog niet helder, maar dit 
wordt gedekt vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de verhaallijn Religieus Brabant.  

  
2) Kunt u aangeven op basis van welke onderliggende mandaten deze investeringen worden 

gedaan? 
  

Zoals reeds bij vraag 1 aangegeven is er budget gereserveerd voor de activiteiten in het Europees 
Erfgoedjaar in het erfgoedkader en de bijbehorende begrotingswijziging uit juni 2018. De 
investeringen worden daarmee gedaan vanuit onderliggend mandaat van PS aan GS. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Amarins Hielkema  


