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Waarom nu? Dit heeft met Covid-19 te maken: Het Kabinet heeft in augustus 2020 besloten 
€ 15 miljoen beschikbaar te stellen voor de compensatie van de door corona gederfde 
inkomsten/omzetschade van varend erfgoed schepen (zie bijlage 2). Ook andere belanghebbenden 
dan de bruine chartervloot kunnen zich bij het ministerie OC&W melden. Het gaat om die schepen die 
(mede) als bron van inkomen dienen en een erkend (RVEN geregistreerd) varend erfgoed karakter 
hebben en die als gevolg van de corona maatregelen inkomsten- of omzet derving hebben geleden. 
Er is gemeentelijk overleg gevoerd met het bestuur van de Huizer Botterstichting. De Huizer 
Bottervloot kan ook in aanmerking komen voor deze compensatie mits we als gemeente Huizen 
aansluiten bij de Vereeniging van Zuiderzeegemeenten.

Argumentatie
De Vereeniging is inmiddels niet meer slapend, maar weer actief. Zij richt zich met name op de 
landelijke lobby voor de erkenning/status voor het Varende Erfgoed, aandacht en binding. De 
aandachtsgebieden zijn; varend cultureel erfgoed, museale verbinding, toeristische promotie op 
culturele verbinding. De doorstart is succesvol geweest en deze organisatie is weer een actieve 
vereniging. Dit is de reden dat de gemeente Bunschoten (voorzitterschap) ons verzoekt hier weer bij 
aan te sluiten. De contributie die wordt geheven wordt is laag (€ 500,- op jaarbasis) maar de waarde is 
er zeker, niet alleen voor de Botterstichting, maar ook voor de gemeente Huizen. De vraag om weer 
lid te worden van deze organisatie is nu extra actueel vanwege het mogelijke voordeel voor de 
Botterstichting. Dit is waarom zij ons verzoeken om weer bij deze verenigingen aan te sluiten. 
Overigens hebben de Huizer Botters dit jaar reeds € 60.000 financiële steun gekregen vanuit de 
gemeente om deze lastige Coronaperiode te overbruggen.

Alternatieven
Geen lid worden, in dat geval ontvangt de Huizer Bottervloot de compensatie niet.

Uitvoering en evaluatie
Het lidmaatmaatschap wordt na 3 jaar (in 2024) geëvalueerd.

Aanleiding
De gemeente Huizen is vele jaren lid geweest van de Vereeniging Zuiderzeegemeenten. Deze is in 
1983 opgericht met als doel: Het bevorderen van de belangen van de aangesloten gemeenten en 
haar inwoners voor zover die verband houden met hun relaties tot de vroegere Zuiderzee. In februari 
2019 heeft u besloten om niet mee te gaan in een doorstart van deze organisatie. Zij waren toen 
daarvoor al enige tijd ‘slapend’ (Zie bijlage 1). Zowel door collega-gemeente Bunschoten als door de 
Botterstichting worden wij nu verzocht om dat besluit terug te draaien en ons weer bij deze organisatie 
aan te sluiten.

Kaders
De botters zijn historisch erfgoed en dit voorstel heeft raakvlakken met ambitie 8 van de cultuurnota
2020-2023: Onderzoek doen naar de erfgoedwaarde met als doel het voorkomen van het verdwijnen 
van cultuurhistorisch erfgoed van Huizen.

Financiën
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 500,- per jaar nodig voor een bescheiden secretariaat en de 
vergaderkosten. Dekking voor de voorgestelde drie jaar (2021, 2022 en 2023) kan ten laste van 
grootboeknummer 58021000 Stimulering Kunst en Cultuur. Na drie jaar wordt dit lidmaatschap 
geëvalueerd en volgt eventueel een voorstel voor de periode vanaf 2024.

Communicatie
N.v.t.



-3-

Bijlaqen

Zie voor nota: vervolgvel11-12-2020/B&W voorstel toetreding Zuiderzeegemeenten 2021 - 2023

Maatschappelijk beleid 
Ontwikkeling,

1. B&W voorstel uit 2019
2. Kamerbrief Tweede steunpakket culturele en creatieve sector

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-


