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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Motie 'Historisch Steenbergen' 

Steenbergen; 27 oktober 2015 

Aan de Raad, 

Op 16 juli 2015 heeft uw raad een motie "Historisch Steenbergen" aangenomen waarbij het college wordt 
opgedragen om: 

1. de aangekondigde subsidieaanvraag van de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen welwillend 
te beoordelen en deze beoordeling z.s.m. aan de Gemeenteraad kenbaar te maken; 

2. de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen voor het jaar 2015 z.s.m. een eenmalige 
vergoeding te verlenen die toereikend is voor het lenigen van de nu bestaande kritieke situatie, 
met name de thans dringende achterstallige onderhoudskosten; 

3. bij de onder 1 genoemde beoordeling tevens te willen bepalen of deze eenmalige vergoeding zal 
worden beschouwd als een voorschot dan wel een incidentele subsidie; 

4. nog vóór vaststelling van de begroting 2016 een voorstel aan de gemeenteraad te doen voor 
structurele verbetering van de financiële situatie van historisch onderzoek in onze gemeente. 

Door middel van deze raadsmededeling willen wij u informeren over de behandeling van de motie. 
Gezien de samenhang worden punt 1 t/m 3 gezamenlijk behandeld. 

1. Subsidieverzoek Stichting Stadsarcheologie Steenbergen 
Wij zijn nog in afwachting van het aangekondigde subsidieverzoek en het veranderplan van de Stichting 
Stadsarcheologie Steenbergen. De officiële beoordeling van de aanvraag kan pas plaatsvinden nadat de 
formele subsidieaanvraag ook daadwerkelijk door ons college is ontvangen. Zoals bij elk verzoek zal het 
college bezien welke mogelijkheden er zijn om de stichting te helpen. Uw raad heeft hiervoor een kader 
meegegeven in de vorm van de Algemene Subsidieverordening. De specifieke activiteiten die in 
aanmerking komen voor subsidie staan beschreven in een nadere regeling. Deze regeling is gebaseerd 
op de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten, vastgestelde beleidsdoelen op het gebied van kunst, 
cultuur en erfgoed en de Algemene Subsidieverordening. 

Achtergrond aangekondigd subsidieverzoek 
Vanzelfsprekend is ons college altijd bereidt om instellingen te helpen met het oplossen van knelpunten, 
wanneer daar mogelijkheden toe zijn. Hoewel er geregeld contact is met de Stichting Stadsarcheologie 
Steenbergen heeft de stichting nog niet eerder de problematiek omtrent het achterstallig onderhoud 
kenbaar gemaakt. Daarom is naar aanleiding van de motie contact opgenomen met de stichting over de 
knelpunten. De stichting heeft aangegeven dat het hun ontbreekt aan de middelen om de 
verwarmingsketel te kunnen vervangen, opdracht te kunnen geven voor het uitvoeren van het 
buitenschilderwerk en nog wat ander klein onderhoud. De totale kosten van het onderhoud, inclusief het 
vervangen van de verwarmingsketel, bedragen ca. 66.000,- (incl. btw). De stichting heeft aangegeven zelf 
de mogelijkheden te onderzoeken om meer inkomsten te genereren, mede om in de toekomst onderhoud 
uit te kunnen voeren aan het gebouw. De pogingen die zij tot op heden heeft ondernomen om extra 
inkomsten te generen hebben echter nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Onder andere zijn 
donateurs/sponsors gezocht bij de lokale middenstand. Helaas zonder resultaat. In het verleden heeft de 



stichting ook bij het coöperatiefonds van de Rabobank een verzoek gedaan voor een bijdrage in de 
onderhoudskosten. Dat verzoek is afgewezen omdat routinematig onderhoud en restauratie van 
gebouwen niet in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. Hetzelfde argument wordt vaak ook 
door andere fondsen gebruikt om een subsidieverzoek af te wijzen. Het nu aangekondigde 
subsidieverzoek ziet ook toe op het routinematig onderhoud van het gebouw en niet op een concreet 
project of een activiteit welke gericht is op een specifieke doelgroep. Vaak zijn er wel subsidies te 
verkrijgen voor een specifiek project of een eenmalige activiteit die bijdraagt aan het versterken van de 
sociale cohesie. 

Archeologische opgravingen 
De stichting bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om door middel van archeologisch bodemonderzoek 
meer inzicht te verkrijgen in het verleden van Steenbergen en haar bewoners en dit te delen met 
geïnteresseerden. De stichting draagt met haar inzet bij aan het creëren van draagvlak voor ons 
cultuurhistorisch erfgoed. Het college onderschrijft het maatschappelijk belang van het werk van de 
stichting. Er is daarom ook geregeld contact met de stichting over bijvoorbeeld archeologische 
opgravingen. Zo informeert de gemeente de stichting actief over archeologische opgravingen zodat zij 
mee kan kijken en inwoners kan voorzien van informatie over het cultuurhistorisch erfgoed van de 
gemeente. Sinds de wijziging van de monumentenwet in 2007, mogen de stadsarcheologen zelf geen 
archeologische opgravingen meer uitvoeren. Een gecertificeerd bedrijf moet worden ingehuurd. De 
kosten van de opgraving komen voor rekening van de projectontwikkelaar. 
Doordat de stichting vaak wel aanwezig is bij een opgraving kan zij de professionele, gecertificeerde 
bedrijven ondersteunen, maar bovenal ook zelf kennis vergaren over het verleden van Steenbergen. Op 
die manier kunnen de vrijwilligers van de stichting geïnteresseerden meer uitleg geven over vondsten en 
de geschiedenis ervan. Vaak gebeurt dit al op de locatie waar de opgraving wordt uitgevoerd. Op basis 
van de relevante wetgeving en richtlijnen moeten de van belang zijnde bodemvondsten worden 
overgedragen aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten in Den Bosch. De gedane vondsten die niet 
overgedragen hoeven te worden aan het provinciaal depot worden doorgaans geschonken aan de 
Stichting Stadsarcheologie Steenbergen. 

Waarderingssubsidie 
Het college is blij met de inzet van de stichting omdat hun inzet bijdraagt aan het creëren van draagvlak 
en kennis over de lokale geschiedenis. Voor hun inzet ontvangt de stichting een jaarlijkse subsidie ad. 
6400,-. Een zogeheten basissubsidie. Dit is een subsidie voor activiteiten en/of producten die bijdragen 
aan het versterken van de sociale samenhang in de maatschappij, waarbij het college geen invloed wilt 
uitoefenen op de georganiseerde activiteiten. Naast de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen zijn er 
veel meer organisaties die een basissubsidie ontvangen omdat zij de sociale samenhang in de 
maatschappij versterken. Het verhogen van de basissubsidie voor één instelling is niet wenselijk in 
verband met de precedentwerking die hier van uitgaat. 

Conclusie 
Ons college ziet op basis van het door uw raad meegegeven kader op dit moment geen mogelijkheden 
om de stichting te helpen met de onderhoudskosten van hun gebouw. Ons college toetst het formele 
subsidieverzoek na ontvangst nog zorgvuldig aan het door uw raad meegeven kader en zullen u 
informeren over de uitkomst. 

2. Structurele verbetering financiële situatie historisch onderzoek 
In uw motie vraagt u om voor de begrotingsbehandeling 2016 een voorstel te doen om te komen tot een 
structurele verbetering van de financiële situatie van het historisch onderzoek in onze gemeente. Het 
verbeteren van de financiële situatie kan mogelijk worden door middel van het instellen van een 
subsidieregeling. Gezien de huidige beleidsdoelstellingen en het raadsprogramma, is door ons college in 
het kader van de begroting geen voorstel gedaan voor het instellen van een subsidieregeling voor het 
verbeteren van de financiële situatie van het historisch onderzoek. 
Daarbij komt dat er reeds een wettelijk kader is dat ingaat op wanneer (cultuur)historisch onderzoek 
verplicht is. In 2016 wordt de erfgoednota geactualiseerd waarbij het onderwerp, historisch onderzoek, 
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wordt betroken. Mocht uit de actualisatie blijken dat het instellen van een subsidieregeling op het gebied 
van (cultuur)historisch onderzoek wenselijk is, wordt dit voorgelegd aan uw raad. 

Hieronder is een nader toelichting opgenomen over de wettelijke basis voor het uitvoeren van historisch 
onderzoek en de rol van de vrijwilligers. 

Wettelijke verplichting historisch onderzoek 
In de wetgeving, gemeentelijke beleidsplannen en verordeningen staat beschreven wanneer het 
uitvoeren van (cultuur)historisch onderzoek verplicht is. Archeologisch onderzoek is slecht één variant in 
het spectrum van verplichte onderzoeken. Andere voorbeelden zijn: een bouwhistorisch onderzoek, 
kleurhistorisch onderzoek en een geomorfologisch georiënteerd onderzoek naar bijvoorbeeld 
landschapsstructuren. Het uitgangspunt is dat dit door een gecertificeerde, professionele instelling 
gebeurt. De kosten voor het uitvoeren van een onderzoek zijn in het beginsel voor rekening van de 
projectontwikkelaar. De gemeente ziet toe op de kwaliteit van het onderzoek en een juiste uitvoer. Veelal 
is het onderzoek gekoppeld aan de vergunningverlening. 

Historisch onderzoek door vrijwilligers 
Naast de professionele instellingen zijn er in onze gemeente ook verenigingen en stichtingen actief die in 
meer of mindere mate historisch onderzoek uitvoeren. Naast de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen 
kunt u bijvoorbeeld denken aan de Heemkundekringen, de Molenstichting maar ook de musea. Daarnaast 
kennen wij ook personen die historisch onderzoek doen, maar niet zijn aangesloten bij een vereniging. 
Veelal is het onderzoek dat door de vrijwilligers wordt uitgevoerd, gericht op een specifieke locatie of 
thema, zoals archeologie, heemkunde, molens, bouwhistorie, militair erfgoed, etc. Daarom worden al 
deze partijen betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk cultuur- en erfgoed beleid. Ook voor de 
realisatie van de beleidsdoelstelling op het gebied van cultuurhistorie wordt de inzet gevraagd van deze 
instellingen en individuen. In het huidige cultuurhistorische beleid dat door uw raad is vastgesteld wordt 
met name ingezet op het beleefbaar en beter zichtbaar maken van het reeds bekende erfgoed. Een 
voorbeeld hiervan is de organisatie van de jaarlijkse open monumentendag waarbij samen met deze 
vrijwilligers een breed publiek kennis kan maken met de historie en het erfgoed in onze gemeente. 

Conclusie 
Indien uw raad middelen beschikbaar stelt is het mogelijk om een subsidieregeling in te stellen voor het 
uitvoeren van historisch onderzoek. Wij verwachten overigens niet dat die subsidieregeling substantieel 
zal bijdragen aan het behalen van de huidige (cultuur)historische beleidsdoelen. Dit mede gezien de 
verplichtingen die in de wetgeving reeds zijn opgenomen omtrent het uitvoeren van historisch onderzoek. 
Wanneer uw raad besluit om een subsidieregeling in te willen stellen, specifiek gericht op het uitvoeren 
van historisch onderzoek, lijkt het voor de hand te liggen om qua systematiek aan te sluiten bij het 
bestaande subsidiebeleid. Dit houdt in dat er een aparte activiteitensubsidieregeling wordt opgesteld met 
daarin de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Gedacht kan worden aan: het uitvoeren van 
veldwerk, dossieronderzoek, het deelnemen aan de open monumentendag en voorlichting geven op 
scholen. 

Hoogachtend 
burgemeester 
de lo re aris 

en wethouders van Steenbergen, 
de burgemeester, 

R.A.J.M. Bogéţs J.A.M. 


