
 

 

 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 5  Mienskip 
Onderwerp :  V B 28 Bestedingsritme Cofinanciering rijksbijdrage monumenten 
 

 

Toelichting: 
Voor twee Erfgoedprojecten is het nodig om middelen naar 2022 door te schuiven. Enerzijds 
betreft dit het project Takomst Fryske Pleats. Hiervoor moet nog een keuze in de variant ge-
maakt worden, wat gepland staat voor dit najaar. De uitvoering kan vervolgens begin 2022 
van start gaan. Anderszijds gaat het om de co-financiering die Stichting De Hollandsche Mo-
len verplicht stelt voor een calamiteit bij een molen waar door storm de kop met wieken af 
gewaaid is. Het exacte bedrag en de betaaltermijn voor deze co-financiering is nog onduide-
lijk, omdat er nog aanvragen voor cofinanciering bij andere fondsen in behandeling zijn. Ge-
plande start van de restauratie is begin 2022. Voorgesteld  wordt om in totaal € 105.000 door 
te schuiven naar 2022. 
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. Het doel van dit pro-
ject is om in 4-6 leegstaande of verwaarloosde karakteristieke panden, kwalitatief hoogwaar-
dige verblijfsrecreatie te realiseren, passend bij “slimme groei”. Dit gebeurt via een dorpsaan-
pak van onderop, wat aansluit op de DOM-werkwijze vanuit het beleid voor leefbaarheid en 
krimp. In 2021 vindt het selectietraject volgens een prijsvraagprocedure plaats, waarna in 
2022 de daadwerkelijke start van de realisatie zal zijn. De prijsvraagprocedure brengt iets 
meer kosten met zich mee dan vooraf gepland. Hiervoor is ruimte in het budget 2022, 
daarom wordt voorgesteld € 21.000 vanuit 2022 naar 2021 over te hevelen. 
 

 
 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Cofinanciering rijksbijdrage 
monumenten met € 84.000 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de 
reserve tijdelijke budgetten. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

5 Mienskip  -84.000 84.000    

 Totaal lasten -84.000 84.000 0 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-84.000 

 
 

84.000 

   

 Totaal baten -84.000 84.000 0 0 0 

 
  



 

 

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-84.000 

 
 

84.000 

   

 Totaal lasten -84.000 84.000    

Baten 

       

 Totaal baten 0 0    

 
  


