Subsidieregeling en toelichting
Paragraaf 7.10 Cultuur- en erfgoedparticipatie
Artikel 7.10.1. Begripsomschrijvingen
1. In deze paragraaf worden verstaan onder:
a. Advies-fase: de fase waarin conceptaanvragen aan Gedeputeerde Staten en aan het publiek
worden voorgelegd voor advies;
b. Beoordelings-fase: de fase waarin aanvragen worden voorgelegd voor beoordeling door
Gedeputeerde Staten;
c. Stem-fase: de ten hoogste vier weken durende fase waarin aanvragen door Gedeputeerde
Staten worden voorgelegd voor beoordeling door het publiek;
d. Doe-fase: de fase waarin de gesubsidieerde activiteit wordt uitgevoerd en waarover de
subsidieontvanger Gedeputeerde Staten en het publiek informeert over de voortgang en de
uitvoering.
2. In afwijking van artikel 7.1.1, aanhef en onder e, wordt in de paragraaf onder erfgoed mede
verstaan immaterieel erfgoed dat de sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities,
uitdrukkingen, bijzondere kennis en vaardigheden omvat die gemeenschappen en groepen erkennen
als een vorm van cultureel erfgoed.
Artikel 7.10.2 Subsidiabele activiteit
Subsidie als bedoeld in artikel 11 van de AsG kan worden verstrekt voor activiteiten die op
vernieuwende wijze bijdragen aan cultuur- of erfgoedparticipatie.
Artikel 7.10.3 Criteria
Subsidie wordt slechts verstrekt indien:
a. de activiteiten zijn gericht op cultuur- of erfgoedparticipatie;
b. de activiteiten passen binnen de doelstellingen van Beleef het mee! Beleidsprogramma Cultuur
en Erfgoed 2017 – 2020;
c. de begroting voor de activiteiten ten minste € 13.500,- aan subsidiabele kosten omvat;
d. de activiteiten zullen worden voorbereid en uitgevoerd door partijen uit ten minste twee
verschillende disciplines of sectoren;
e. de aanvraag is gebaseerd op een conceptaanvraag die voor advies is voorgelegd in de Adviesfase;
f. de activiteiten een maximale looptijd van twee jaar hebben;
g. aan de aanvraag in de Stem-fase ten minste 75 stemmen zijn toegekend.
Artikel 7.10.4 Aanvrager
In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de AsG kan subsidie ook aan andere personen dan
rechtspersonen worden verstrekt.
Artikel 7.10.5 Hoogte van de subsidie
Een subsidie bedraagt € 10.000,-.
Artikel 7.10.6 Weigeringsgronden De subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager al een aanvraag
ter beoordeling heeft voorliggen in de Beoordelings- of Stem-fase.
Artikel 7.10.7 Verslagverplichting
De subsidieontvanger is verplicht in de Doe-fase verslag te doen van de voortgang en uitvoering van
de gesubsidieerde activiteiten.
Lees de volledige regeling Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.10 (Cultuur- en
erfgoedparticipatie).
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Toelichting
Paragraaf 7.10 Cultuur- en erfgoedparticipatie
Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die op vernieuwende wijze bijdragen aan cultuur- en
erfgoedparticipatie onder burgers in hun vrije tijd. Onder cultuur- en erfgoedparticipatie wordt
verstaan elke vorm van het actief beoefenen en artistiek ontwikkelen van of betrokken zijn bij
cultuur en erfgoed, specifiek in de vrije tijd (artikel 7.1.1, aanhef en onder c). Wat betreft cultuur kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan uitingsvormen als muziek, dans, toneel, beeldende kunst,
vormgeving, film, E-cultuur, literaire cultuur, urban en allerlei dwarsverbanden tussen de disciplines.
Wat betreft erfgoed kan het zowel om materieel als immaterieel (cultureel) erfgoed gaan. Een
wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon
op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is ‘dynamisch,
levend erfgoed’.
Door vernieuwende activiteiten te ondersteunen kan de diversiteit van het aanbod worden vergroot.
Er wordt voorzien dat daarmee een breder publiek actief deel zal nemen aan de activiteiten op het
gebied van cultuur en erfgoed. Via deze subsidie willen we de artistieke, inhoudelijke, methodische
of organisatorische vernieuwing van actieve cultuur- en erfgoedparticipatie in de vrije tijd mogelijk
maken. Vernieuwing wordt in het bijzonder gezocht door in te zetten op de samenwerking tussen
partijen uit verschillende disciplines of sectoren en daarmee in het combineren van activiteiten op
het gebied van cultuur en erfgoed met elkaar en met andere sectoren zoals zorg, sport en natuur.
Vernieuwing wordt daarnaast gezocht in de inzet van de nieuwe participatie- en
presentatiemogelijkheden die het internet biedt. In het bijzonder doordat het voorleggen van
conceptaanvragen, het indienen, de behandeling en beoordeling van de aanvragen in beginsel
verloopt via een interactief digitaal platform. Met dit platform creëren Gedeputeerde Staten een
directere communicatie tussen de provincie en de aanvragers en tussen aanvragers onderling. Ook
betrekt de provincie het publiek bij het tot stand komen van initiatieven en bij de beoordeling
daarvan.
Het aanvragen en verantwoorden van de subsidie kent vier fasen: de Advies-fase (niet gelimiteerd in
tijd), de Beoordelings-fase (van in beginsel enkele weken), de Stem-fase (van maximaal vier weken)
en de Doe-fase (van maximaal twee jaar). De interactie tussen aanvrager en de provincie verloopt in
principe via het provinciale digitaal platform.
In de Advies-fase leggen aanvragers ideeën of conceptaanvragen via het platform voor aan de
provincie en het publiek. Zij maken op het platform een projectpagina aan en beheren deze zelf.
Aanvragers krijgen van een medewerker van de provincie, van een coach en van het publiek adviezen
om hun aanvraag te versterken, aan te vullen en te verduidelijken. Een aanvraag verblijft in deze
Denk mee-fase totdat de aanvrager zijn (uitgewerkte) voorstel indient als subsidieaanvraag. Dan start
de Beoordelings-fase en gaat de beslistermijn van maximaal 13 weken lopen.
In de Beoordelings-fase beoordelen Gedeputeerde Staten in de eerste plaats of de aanvraag
compleet is. Als dat niet het geval is, dan wordt de aanvrager overeenkomstig artikel 4:5 van de
Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag aan te vullen. In dat geval wordt
de beslistermijn opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde
termijn ongebruikt is verstreken (artikel 4:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht).
Daarnaast wordt beoordeeld of voldoende aannemelijk is dat voldaan kan worden aan de specifieke
voorwaarden die gelden om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Als duidelijk is dat hier geen
sprake van is, dan kan een aanvraag in deze fase reeds geweigerd worden op grond van artikel 9,
aanhef en onderdeel c, van de AsG. In deze fase wordt een aanvraag bovendien geweigerd als de
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aanvrager al een aanvraag ter beoordeling heeft voorliggen in de Beoordelings- of Stem-fase (artikel
7.10.6). Op deze manier wordt voorkomen dat aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden de
Stem-fase bereiken. Dit laat onverlet dat Gedeputeerde Staten ook tijdens of na verloop van de
Stem-fase een aanvraag nog kunnen – of soms zelfs moeten – weigeren als daar in de AsG of
Algemene wet bestuursrecht gronden voor zijn aan te wijzen. Bij een eerste positieve beoordeling
door Gedeputeerde Staten zetten zij de aanvraag door naar de Stem-fase.
In de Stem-fase wordt de aanvraag beoordeeld door een waardering van het publiek. Een aanvraag
verblijft maximaal vier weken in de Stem-fase. Het publiek spreekt zijn waardering uit door het
initiatief zijn stem te geven. Bij een totaal van 75 stemmen of meer krijgt de aanvraag een positief
advies en ontvangt de aanvrager in beginsel de subsidie van € 10.000,-. Uiteraard tenzij door de
verstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden (artikel 4:25, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht). Bij het verstrekken van subsidie wordt de volgorde in acht genomen
waarin de aanvragen zijn ingediend. De uitkomst van de Stem-fase wordt als advies voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten, dat een definitief besluit neemt over de subsidieaanvraag.
Wanneer Gedeputeerde Staten een positief advies over een aanvraag heeft overgenomen en tot
subsidieverstrekking is overgegaan, komt de aanvraag in de Doe-fase terecht. In deze Doe-fase voert
de aanvrager de activiteiten uit en informeert Gedeputeerde Staten en het publiek over de
uitvoering van de activiteiten (artikel 7.10.7). De aanvrager houdt bijvoorbeeld een weblog bij op het
digitaal platform, waaruit blijkt dat en hoe de activiteit waarvoor subsidie is gevraagd wordt of is
uitgevoerd. Dat kan door tekst, maar ook door film- of beeldmateriaal te plaatsen. Daarbij kan
gedacht worden aan informatie zoals welke lessen geleerd zijn bij de voorbereiding en uitvoering,
hoeveel deelnemers er hebben deelgenomen, hoe deze deelnemers de activiteiten hebben ervaren.
Deze – zeker voor een subsidie van € 10.000,- – bijzondere verslagverplichting vloeit voort uit de te
verwachten bijdrage hiervan aan het verspreiden van kennis en ervaringen die deze subsidieregeling
mede tot doel heeft.
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