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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-625653368 
(DOS-2016-0006773)

 

 

 

Contact

drs. A.M.J. van Brecht
070 - 441 87 76
amj.van.brecht@pzh.nl

Onderwerp

Kansen voor grotere restauraties en herbestemming in Zuid-Holland (uitwerking motie 755).
 

 

Publiekssamenvatting

De Minister van OCW zal in februari 2018 een brief versturen aan de Tweede Kamer met de

hoofdlijnen van het nieuwe cultuurbeleid en besteding van de beschikbare middelen voor grote

restauratieprojecten o.b.v. € 325 miljoen voor erfgoed uit het Regeerakkoord. Met de brief aan de

Minister van OCW wordt de waardering uitgesproken voor het Regeerakkoord en wordt in een

vroeg stadium aandacht gevraagd voor 3 grote restauratie- en herbestemmingsopgaven in Zuid-

Holland. Met dit aanbod willen GS het Rijk verder helpen in hun beleidsuitvoering voor grote

restauratie- en herbestemmingsopgaven van Rijksmonumenten. GS hebben dit ook aan PS

toegezegd door uitvoering te geven aan Motie 755 ‘Aanbod aan het Rijk inzake restauratie

Rijksmonumenten’ van 8 november 2017.  
 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de Minister van OCW waarmee kansen voor grotere restauraties en

herbestemming in Zuid-Holland worden aangegeven. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin door Gedeputeerde Staten aandacht wordt

gevraagd voor grotere restauraties en herbestemming in Zuid-Holland. 

 
Besluit GS
vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

Brief aan de Minister van OCW over de kansen voor grotere restauraties en herbestemming in

Zuid-Holland.

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. A.M.J. van Brecht Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Koster, HR digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 19 december 2017 19 december 2017
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1 Toelichting voor het College

 

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 2017 – 2021 van het Rijk is opgenomen dat er

€ 325 miljoen beschikbaar is voor behoud en toegankelijkheid van erfgoed. De Minister van OCW

zal in februari 2018 een brief versturen aan de Tweede Kamer met de hoofdlijnen van het

cultuurbeleid en besteding van de beschikbare middelen voor grote restauratieprojecten. Daartoe

wordt geïnventariseerd welke grote restauratieopgaven er zijn en welke klaarliggen om te starten.

Belangrijke thema’s zijn herbestemming, verduurzaming, toegankelijkheid en restauratie. De

Tweede kamer heeft de minister gevraagd om daarbij speciale aandacht te besteden aan de

monumentencategorieën kerken, groen erfgoed, historische plaatsen die het verhaal van de

geschiedenis vertellen en aan herbestemming. Uit overleg met OCW blijkt dat de € 325 miljoen

bestaat uit incidentele middelen voor de komende vier jaar. De verdeling over jaarschijven

betekent € 110 miljoen in 2018, € 140 miljoen in 2019, € 50 miljoen in 2020 en € 25 miljoen in

2021. Het budget staat nog niet op de begroting van OCW. Het ministerie van Financiën toetst het

bestedingsvoorstel aan de inhoud van het Regeerakkoord. 

 

Met de brief aan de Minister van OCW wordt:

- de waardering uitgesproken voor het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’;

- in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor 3 grote restauratie- en herbestemmingsopgaven

in Zuid-Holland binnen de 3 genoemde monumentencategorien kerken, groen erfgoed en

historische plaatsen die het verhaal van de geschiedenis vertellen. Genoemd zijn de Onze-Lieve-

Vrouw-Hemelvaart/Sint-Josephkerk met pastorie in Leiden, Landgoederen De Tempel en

Nieuw Rhodenrijs in Rotterdam en Museum Prinsenhof in Delft. De monumenten zijn

uitvoeringsgereed, kennen een opgave van meer dan € 2 miljoen, zijn geselecteerd op basis van

de Erfgoedmonitor Zuid-Holland en zijn bepaald in overleg met eigenaren; 

- voldaan aan wat GS aan PS hebben beloofd in het kader van motie 755 ‘Aanbod aan het Rijk

inzake restauratie Rijksmonumenten’. Met deze motie hebben Provinciale Staten bij de

behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 gevraagd om een aanbod te doen aan

het Rijk om mogelijk te bewerkstelligen dat een deel van de beschikbare Rijksfinanciering in Zuid-

Holland wordt besteed; 

- aangegeven dat er in IPO verband ook aandacht wordt gevraagd voor de grote restauratie- en

herbestemmingsopgaven in Zuid-Holland. 

 

Financieel en fiscaal kader

Aan dit besluit zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Indien er provinciale middelen ten behoeve van de uitvoering van de in de brief aangedragen

projecten benodigd zijn, zal hiertoe een besluit worden voorgelegd aan Provinciale Staten. 

 

Juridisch kader

-

 

2 Proces

 

De brief aan de Minister van OCW wordt door de portefeuillehouder ter informatie naar

Provinciale Staten gezonden. 
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De grote restauratie- en herbestemmingsopgaven in Zuid-Holland zullen in IPO verband nader

worden uitgedragen, ten behoeve van het meerjarenprogramma voor grote restauratieopgaven.

 

3 Communicatiestrategie

 -

 


