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Bijlagen

Bij de behandeling van de provinciale begroting 2018 heeft u de motie Aanbod aan het Rijk 

inzake restauratie Rijksmonumenten (Motie nummer 755) aangenomen. 

Met Motie 755 vraagt u ons om:

1. In het licht van de vrijkomende Rijksfinanciering te bepalen welke extra inzet voor de 

restauratie, herbestemming en toegankelijk maken van Rijksmonumenten Zuid-Holland 

wenselijk is, mede gelet op de uitgevoerde erfgoedmonitor;

2. De extra inzet te vertalen in een aanbod aan het Rijk, teneinde te bewerkstelligen dat 

een substantieel deel van de beschikbare Rijksfinanciering in Zuid-Holland wordt 

besteed, waarmee Rijksmonumenten kunnen worden gerestaureerd, herbestemd en 

toegankelijk gemaakt;

3. Daartoe de gesprekken met de Minister aan te gaan, de Staten in het eerste kwartaal 

van 2018 te rapporteren over de voortgang van deze besprekingen en waar nodig 

financiële middelen aan de Staten te vragen om dit ook te kunnen realiseren. 

Zoals u in uw motie vraagt, zullen wij een aantal grote Zuid-Hollandse Rijksmonumenten die 

behoefte hebben aan restauratie en herbestemming onder de aandacht brengen bij de Minister

door middel van een brief. De aangereikte monumenten worden geselecteerd op basis van 

informatie uit de Erfgoedmonitor en in overleg met de monumenteneigenaren. U zult onze brief 

aan de Minister ter informatie ontvangen.

Daarnaast wordt er in IPO verband gesproken over het aanbieden een meerjarenprogramma 

(inclusief budget) voor een gezamenlijke aanpak van grote restauratieopgaven aan het Rijk. 

Hierin zal ook aandacht worden besteed aan Rijksmonumenten met een grote restauratieopgave 

in de provincie Zuid-Holland.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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