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Wijziging Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten

Zuid-Holland 2013.

Geachte Statenleden,

Met de beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017 - 2020 zel de

provincie Zuid-Holland zich actief in voor behoud en restauratie van rijksmonumenten. De

provincie wil het erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. Monumenten vertellen

het verhaal van Zuid-Holland. Zi¡ voegen kwaliteit toe aan hun omgeving, zoals identiteit,

aantrekkelijkheid en levendigheid.

De provincie houdt deze monumenten in stand door restauratie en herbestemming te stimuleren

en verleent hiertoe subsidie via de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland

2013. Eigenaren van rijksmonumenten (zijnde niet woonhuizen) kunnen op basis van deze

subsidieregeling jaarlijks restauratiesubsidie aanvragen ten behoeve van de instandhouding van

deze monumenten.

Om leegstand van monumenten te voorkomen, bevordert de provincie daarnaast het

herbestemmen van deze monumenten. Herbestemming is het geven van een nieuwe functie aan

een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan. De kosten voor restauratie en renovatie

van een monument kunnen hoog uitpakken en niet altijd gedekt worden door de (nieuwe)

exploitatie van het monument. Bovenstaande subsidieregeling is daarom in december 2016

uitgebreid om herbestemming te stimuleren. We willen herbestemming bevorderen door,

aanvullend op de restauratie werkzaamheden, subsidie beschikbaar te stellen voor maatregelen

die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduuzaming van het

monument.

Om het monument meer te kunnen beleven is bevordering van de publieke toegankelijkheid

essentieel. Het monument dient dan ook minimaal 30 dagen per jaar geopend te zijn voor het

publiek. Met de voorliggende wijziging van de Subsidieregeling Restauratie Rijkmonumenten

Zuid-Holland 2013 wordt een extra weigeringsgrond toegevoegd aan de paragraaf
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hct'boEtornrning biJ r,nonurnontcn dic rninder dan dit aantal dagen voor het publlck toogankelijk
z[n. Mct dozç oxtra,wcigcnir.rgcgrond wordt hct belang vsn de publieke toogankclljkhcid van dc
opcnbcnc ll¡noüc van hct monurmcnt gowaarborgd.
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tscEluit van Gedeputeerde Staten van 7 novcrnber 2017 tot wijziging van de Subsidieregoling

Restauratio Rijksmonumenton Zuid-Holland 201 3.
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