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MEMORANDUM 
 

PROGRAMMA CULTUUR & ERFGOED 2024-2027 

DATUM 23‑08‑2022 

VAN Gedeputeerde van Muilekom 

AAN Commissie BEM 

TELEFOONNUMMER 030 258 3500 

TEAM CER 

 

 

Inleiding 

Op 9 februari 2022 heeft u de ‘Werkwijze voor programma’s en projectbesluiten onder de Omgevingswet’ 

vastgesteld. Het huidige Programma Cultuur & Erfgoed loopt tot eind 2023 en daarom wordt dit najaar gestart met 

de voorbereiding van het Omgevingswet-programma Cultuur & Erfgoed 2024-2027, aan de hand van de nieuwe 

werkwijze. Met dit memo informeren we u over de voorbereiding van het nieuwe programma en over het idee om 

het huidige programma met een jaar te verlengen.  

 

Voorbereiding nieuwe programma 

De planning is om de eerste fase ten behoeve van de totstandkoming van het nieuwe programma Cultuur & 

Erfgoed (‘de verkenningsfase’) dit najaar te starten. Begin 2023 willen we de uitkomsten van deze verkenningsfase 

in de Commissie BEM aan de hand van een Statenbrief met u bespreken, zodat we de input van de huidige 

Statenleden nog mee kunnen nemen ten behoeve van de nieuwe beleidsperiode. De eventuele nadere 

kaderstelling en de verdere uitwerking van het programma worden na de verkiezingen in maart 2023 verder 

uitgewerkt.  

In de nieuwe werkwijze is opgenomen welke informatie in de verkenning dient te worden opgenomen. Dit betreft 

onder andere het resultaat van het voorgaande beleidsprogramma. Om die reden voert bureau DSP dit najaar een 

tussenevaluatie uit naar het huidige Programma Cultuur & Erfgoed. Zij voeren ook de toegezegde evaluatie naar 

het Steun- en Herstelpakket uit zodat de samenhang tussen beide onderdelen goed kan worden geborgd.   

 

Mogelijke verlenging huidige programma 

Aangezien in 2023 de provinciale verkiezingen plaatsvinden, en vier van de vijf fases van de nieuwe werkwijze pas 

plaats kunnen vinden na de formatie, betekent dit dat op z’n vroegst halverwege 2024 een besluit kan worden 

genomen over het nieuwe Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2024-2027. We willen u daarom in de 

volgende commissie d.d. 19 oktober 2022 middels een Statenvoorstel voorleggen om het huidige programma 

Cultuur & Erfgoed met een jaar te verlengen en die tijd te benutten om het programma 2025-2028 voor te bereiden. 

Verlenging met een jaar heeft als bijkomend voordeel dat de borging van de ‘Opgave Hollandse Waterlinies (2020-

2024)’ kan worden meegenomen in het programma. Het Waterlinie-programma is immers tot en met 2024 nog een 

eigenstandig programma en maakt geen deel uit van het huidige CEP. Ook de uitkomsten van het Steunpakket 

(eindevaluatie in 2024) kunnen op deze manier worden verwerkt in het programma. Aangezien gewerkt wordt met 

een vierjarig beleidsprogramma, valt de uitwerking van het programma hiermee ook in de toekomst in het jaar na 

de verkiezingen. Het grootste deel van de middelen zijn structurele middelen, maar aandachtspunt is dat voor een 

aantal specifieke beleidsonderdelen middelen nodig zijn voor 2024. Dit zal mee worden genomen in het 

Statenvoorstel en in de Kadernota/Kaderbrief 2024.  

 

Vervolgproces 

Cie 7 sept:      SB Update Steun- en Herstelpakket Cultuur & Erfgoed juni 2022 d.d. 5 juli 2022, besluit 

         Informatiesessie december 2022, memo Voorbereiding Programma Cultuur & Erfgoed 

Cie 19 okt:      SV mogelijke verlenging huidige programma Cultuur & Erfgoed  

Dec:                Eventuele Informatiesessie t.b.v. het Steun- en Herstelpakket  

Cie jan 2023:  SB verkenningsfase Programma Cultuur & Erfgoed, SB Steun- en Herstelpakket (uitwerking 2023) 


