
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 5 Mienskip 
Onderwerp :  V B 9 Erfgoeddeal K(l)eigoed 
 

 

Toelichting: 
In februari 2019 hebben dertien partijen, zowel overheid als maatschappelijke organisaties, 
de handen ineen geslagen om samen te werken aan een waardevolle leefomgeving. De Erf-
goed Deal streeft naar een zorgvuldig vormgegeven leefomgeving, waarin ons verleden tast-
baar is en waar we ons – ook in de toekomst – verbonden mee voelen. I.s.m. Waadhoeke en 
Noardeast Fryslân hebben we een aanvraag voor het project K(l)eigoed en daarmee een 
rijksbijdrage van € 450.000 gehonoreerd gekregen, bovenop een provinciale en gemeente-
lijke inbreng van in totaal € 500.000. Het doel van dit project is om in 4-6 leegstaande of ver-
waarloosde karakteristieke panden, kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie te realiseren, 
passend bij “slimme groei”. Dit gebeurt via een dorpsaanpak van onderop, wat aansluit op de 
DOM-werkwijze vanuit het beleid voor leefbaarheid en krimp. Om het project te realiseren is 
het gewenst de beschikbare middelen vanuit erfgoed, recreatie & toerisme en leefbaarheid 
op 1 plek in de begroting beschikbaar te hebben (Erfgoed). In 2021 vindt het selectietraject 
volgens een prijsvraagprocedure plaats, waarna in 2022 de daadwerkelijke start van de reali-
satie zal zijn. 
 

 
 

Voorstel: 
Een nieuw budget ‘Erfgoeddeal K(l)eigoed’ aan te maken en naar dit nieuwe budget over te 
hevelen € 250.000 van Recreatie en toerisme, de rijksbijdrage van € 450.000, de 
gemeentelijke bijdrage van € 50.000, de bijdrage uit erfgoed van € 120.000 en de bijdrage uit 
leefbaarheid en krimp van € 80.000. 
 
Daarnaast volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het nieuwe budget 
Erfgoeddeal K(l)eigoed met € 620.000 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair 
neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. 
 

 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

4 Economie – R&T  -250.000    

5 Mienskip – Rijk -450.000     

5 Mienskip – Gemeenten -50.000     

5 Mienskip – Erfgoed -120.000     

5 Mienskip – Leefberens -80.000     

5 Mienskip – Erfgoeddeal 700.000 250.000    

       

5 Mienskip - Erfgoeddeal -620.000 620.000    

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

620.000 

 
 
 

   

 Totaal lasten 0 620.000 0 0  

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

0 

 
 

620.000 

   

 Totaal baten 0 620.000 0 0 0 



 
Reserves 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

0 

 
 

620.000 

   

 Totaal lasten 0 620.000 0 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

620.000 

 
 

0 

   

 Totaal baten 620.000 0 0 0 0 

 
 
 
 
  


