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Geachte 

Met uw aanvraag van 24 mei 2022, vraagt u subsidie voor het project 
'ArcFieldlab: innovatieve sensortechnieken voor archeologisch veldonderzoek -
netwerk, kennisbank en disseminatie', uit te voeren in de periode van 1 
september 2022 tot en met 31 augustus 2024. In mijn administratie is uw 
aanvraag bekend onder nummer: -· Met deze beschikking beslis ik op uw 
aanvraag. 

Besluit 

Hierbij verleen ik u voor bovengenoemde periode een subsidie van ten hoogste 
€ 104.300,-. De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling 
subsidies OCW, SZW en VWS en op artikel 7 .1 van de Erfgoedwet. Dit is een 
projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder c 2° van de Kaderregeling 
subsidies OCW, SZW en VWS. 

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan 
en voorzien in de begroting. Het gaat om de volgende activiteiten: 
Het verzamelen en beschikbaar maken van kennis over innovatieve methoden en 
technieken in archeologisch veldonderzoek door: 
l. het opzetten van een kennisbank (openbaar digitaal platform) voor innovatieve
methoden en technieken van archeologisch veldwerk;
2. een overzicht te maken van in de afgelopen 10 jaar n ieuw ontwikkelde en
tijdens archeologisch veldwerk toegepaste methoden en technieken en deze via 
een kennisbank beschikbaar te stellen; 
3. voorbeelden van succesvolle toepassingen te ontsluiten in de vorm van best
practices waaruit de meerwaarde van de methoden en technieken voor 
archeologisch onderzoek duidelijk blijkt;
4. communicatie over de kennisbank;
S. organisatie van een aantal expertmeetings en kennissessies (workshops of
vergelijkbare bijeenkomsten), waarin de mogelijkheden en meerwaarde van
innovatieve veldtechnologie worden uitgelegd en ervaringen met de diverse
technieken worden uitgewisseld.
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De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 

31 augustus 2024. 

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk 

gerealiseerde kosten. Als u de activiteiten heeft verricht voor een bedrag dat lager 

is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil bij de vaststelling in 

mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden teruggevorderd. Daarnaast 

moet bij de eindverantwoording rekening worden gehouden met een eventuele 

terugvordering op basis van artikel 53, lid 6 van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening: Het steunbedrag kan nooit hoger zijn dan het 

verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de 

investering. U dient deze gegevens in de financiële eindverantwoording inzichtelijk 

te maken. De resultaten kunnen mogelijk leiden tot terugvordering van te veel 

betaalde subsidie. 

Motivering bij het besluit 

Het project levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van E-RIHS door 

opzetten van een kennisbank voor innovatieve technieken van veldonderzoek, 

inclusief een overzicht van technieken die de afgelopen tien jaar ontwikkeld zijn 

en aansprekende voorbeelden van succesvolle toepassingen. En daarnaast een 

aantal kennissessies en workshops te organiseren voor archeologen, 

onderzoekers, en technische experts. De subsidie wordt verleend conform de 

aanvraag, waarin de activiteiten en te behalen resultaten duidelijk beschreven 

zijn. 

Waaraan moet u voldoen? 

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van 

toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is 

opgenomen. 

Wet- en regelgeving 

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie: 

- Erfgoedwet;

- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies;

- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte

subsidies.

Tussentijdse rapportage 

Eens per kalenderjaar zendt u mij in maart (2023 en 2024) een 

voortgangsrapportage waarin u mij informeert over de realisatie van de 

activiteiten en afwijkingen ten opzichte van het activiteitenplan en/of begroting. 

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 

wet- en regelgeving onder uw aandacht. 
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Kennisgeving Algemene Groepsvrijstellingsverordeninq (AGVV) 

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 

worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie 

van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, 

L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: 

AGVV). 

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor 

cultuur en instandhouding van het erfgoed verenigbaar met de interne markt en 

vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits 

wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste lid tot en met het tiende lid van 

het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de 

AGVV. 

Kennisgeving en publicatie 

Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde 

verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van 

artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige 

subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens 

wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking 

bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid. 

Bewaartermijn en monitoring 

Op grond van artikel 12 AGVV dient u alle documenten met betrekking tot de 

subsidie minimaal 10 jaar te bewaren. Daarnaast dient er een goede 

dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek 

(monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de 

steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden. 

Meldingsplicht 

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U 

moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 

zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is 

dat: 

- de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel

zullen worden verricht, of

- niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan 

de subsidie verbonden zijn.

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, kunt u schriftelijk 

doen via subsidies@cultureelerfgoed.nl. Als u twijfelt of u iets moet melden, 

verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon. 

Verantwoording 

Voor de vaststelling van de subsidie dient u een verklaring van de werkelijke 

kosten en opbrengsten in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten 

waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen 

die aan de subsidie verbonden zijn. Ook toont u daarmee aan wat het totale 

bedrag is van de gerealiseerde kosten, de gerealiseerde opbrengsten inclusief 

bijdragen van derden en de gerealiseerde eigen bijdrage. 
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De inrichting van de verklaring komt overeen met de inrichting van de begroting 
en het activiteitenplan. De verklaring bevat, voor zover van toepassing, een 
analyse van verschillen tussen de begroting en realisatie. 
Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat is bekend gemaakt op 
de website www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws. 

Het formulier zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten 
uiterlijk moeten zijn verricht aan: subsidies@cultureelerfaoed.nl onder vermelding 
van-· Dit betekent dat het formulier uiterlijk op 1 februari 2025 moet zijn 
ingediend. 

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt? 

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de 
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder. 

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke 
boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke 
boete opleggen. 

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij 
subsidies wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik van 
subsidie. 

Wanneer ontvangt u de subsidie? 
U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag. U ontvangt in: 
Juli 2022: ( 104.300,-

Het voorschot maak ik aan u over op 

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling 
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking. 
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Heeft u vragen? 

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de InfoDesk te 

bereiken via telefoonnummer 033-4217456. Ik verzoek u bij elk contact met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het referentienummer van deze brief te 

gebruiken. 

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rïksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

algemeen directeur 

Heeft u bezwaar? 

Mocht u bezwaar hebben tegen dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U richt dit 

schriftelijke bezwaar aan de staatssecretaris van OCW en stuurt het onder 

vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den 

Haag. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op 

https ://www.duo.nl/zakelijk/oneens-met-duo/bezwaa r-maken.jsp 
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