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Onderwerp

Toelichting op behandelvoorstellen Motie 760 en Motie 761

Publiekssamenvatting

Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met 

Motie 760 en Motie 761 aandacht gevraagd voor de vereenvoudiging van procedures bij 

herbestemming t.b.v. woningen en appartementen en voor versnelling van herbestemming van 

erfgoed in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben in december 2017 de behandelvoorstellen 

voor Motie 760 en Motie 761 vastgesteld. In de Statencommissie Bestuur & Middelen van 24 

januari 2018 hebben de Staten verzocht de voorstellen nader uit te leggen. Met de toelichting op 

de behandelvoorstellen Motie 760 en Motie 761 wordt tegemoetgekomen aan het verzoek van 

Provinciale Staten. Er wordt ingegaan op vier instrumenten, namelijk het planologisch kader, out-

of-the-box voorstellen, kennis en netwerken en subsidie. Gedeputeerde Staten zullen Provinciale 

Staten na de zomer van 2018 informeren over de voorgenomen acties.

Advies

1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten met de toelichting op de behandelvoorstellen 

voor Motie 760 en Motie 761.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht hoe we de herbestemming van 

monumenten in Zuid-Holland kunnen versnellen. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan PS met betrekking tot de toelichting op behandelvoorstellen Motie 760 en Motie 761

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 27 maart 2018 27 maart 2018
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1 Toelichting voor het College

In de Statencommissie Bestuur en Middelen van 24 januari 2018 hebben Provinciale Staten 

gevraagd om een toelichting te geven op de behandelvoorstellen voor Motie 760 en Motie 761. 

Provinciale Staten hebben gevraagd hoe we kunnen voorkomen dat RO regels de 

herbestemming van monumenten belemmeren, welke mogelijkheden wij hebben om 

herbestemming van monumenten te versnellen, welke aanpassingen van de verordening Ruimte 

daarvoor nodig zijn, hoeveel woningen de limiet is voor het niet meetellen en op welke wijze 

maatwerk van RO-regels kan worden toegepast.

Met bijgaande GS brief wordt tegemoet gekomen aan deze vragen. Met vier instrumenten 

bevorderen wij de herbestemming van monumenten, te weten het planologisch kader, out-of-the-

box voorstellen, kennis en netwerken en subsidie. 

Financieel en fiscaal kader

De personele inzet en materiele kosten worden gedekt vanuit de reguliere middelen voor 

herbestemming (programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, doel 3.6 Beschermd, bekend en 

beleefbaar cultureel erfgoed). Na het Innovatieprogramma voor Start up in Residence in oktober 

2018 wordt bezien of en wanneer de aanjager wordt aangesteld. Dan zal ook worden bezien of 

hiervoor extra middelen binnen het programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, doel 3.6 

Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed worden aangevraagd.    

Juridisch kader

De VRM wijziging 2018 en de ladder voor duurzame verstedelijking. 

2 Proces

Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met 

Motie 760 en Motie 761 aandacht gevraagd voor de vereenvoudiging van procedures bij 

herbestemming t.b.v. woningen en voor de versnelling van herbestemming van erfgoed. 

Gedeputeerde Staten hebben op 5 december 2017 per brief aan Provinciale Staten aangegeven 

hoe Motie 760 en Motie 761 in behandeling wordt genomen. Provinciale Staten hebben de 

behandelvoorstellen vastgesteld. In de Statencommissie Bestuur en Middelen van 24 januari 

2018 hebben Provinciale Staten gevraagd om een toelichting te geven op deze 

behandelvoorstellen.

3 Communicatiestrategie

De verslagen van de netwerkevenementen om vraag en aanbod van leegstaande monumenten 

bij elkaar te brengen worden op de website van de provincie geplaatst, met een link naar 

www.herbestemming-zh.nl. 

Er zal naar aanleiding van de besluitvorming over de subsidieaanvragen voor de restauratie en 

herbestemming van rijksmonumenten een persbericht worden opgesteld. Dit persbericht wordt 

afgestemd met de afdeling Communicatie. 
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