
 

 

 

 

 

 
 

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Wijziging Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

Zuid-Holland 2013, paragraaf Herbestemming.

 

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder
 
Ons kenmerk

PZH-2018-654558823
DOS-2013-0009526
 
Bijlagen

1

Met de beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017 – 2020 zet de

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

Monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij voegen kwaliteit en identiteit toe aan hun

omgeving. Wij houden rijksmonumenten in stand door restauratie en herbestemming te

stimuleren en verlenen hiertoe subsidie via de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

Zuid-Holland 2013. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen op basis van deze subsidieregeling

jaarlijks een restauratiesubsidie aanvragen ten behoeve van de instandhouding van hun

rijksmonument. Om leegstand van rijksmonumenten te voorkomen, bevordert de provincie

daarnaast het herbestemmen van deze monumenten. Aanvullend op de

restauratiewerkzaamheden stellen we subsidie beschikbaar voor maatregelen die de

toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van het

monument. 

 

Binnen de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is in 2018

€ 650.000,00 beschikbaar voor het onderdeel herbestemming. Niet alle aanvragen voor

herbestemming in 2018 voldeden aan de subsidiecriteria. Aanvragen werden geweigerd omdat

het rijksmonument niet werd opengesteld, de aanvraag onder het minimale te verstrekken

subsidiebedrag van € 12.500,00 viel en er niet tegelijkertijd een restauratieaanvraag voor het

kalenderjaar 2018 was ingediend. Er resteert van het beschikbare bedrag van € 650.000,00 in

2018 een bedrag van € 375.000,00. 

 

Met het voorgestelde besluit tot wijziging bereikt de provincie de volgende doelen:

- Eigenaren van rijksmonumenten komen eerder in aanmerking voor subsidie omdat ze voortaan

ook een herbestemmingssubsidie kunnen aanvragen voor hun rijksmonumenten waarvoor zij in

de afgelopen drie jaar een restauratiesubsidie ontvingen. De beperking dat de restauratiesubsidie

in hetzelfde kalenderjaar moest zijn verstrekt, is daarmee opgeheven. Er is hiervoor gekozen

omdat volgens de subsidieregeling de uitvoering van de restauratie ook maximaal drie jaar mag

duren. 
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- Eigenaren van kleinere rijksmonumenten komen eerder in aanmerking voor

herbestemmingssubsidie omdat de ondergrens voor toekenning wordt verlaagd van € 12.500,00

naar € 5.000,00. 

- Het is ter behoud en benutting van het rijksmonument wenselijk om zoveel als mogelijk

subsidieaanvragen te honoreren voor de herbestemming van rijksmonument. Een eenmalige

extra openstelling komt tegemoet aan deze wens. 

 

Specifiek betekent dit dat de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 als

volgt gewijzigd: 

- Eenmalig wordt een 2e tranche van 1 oktober 2018 - 1 november 2018 geopend om zo extra

subsidieaanvragen voor herbestemming in het jaar 2018 mogelijk te maken. 

- Structureel wordt vanaf 2018 de tijdsduur voor het aanvragen van herbestemmingssubsidie

verlengd. Eigenaren die een subsidie hebben ontvangen voor restauratie mogen voortaan binnen

drie jaar ook een herbestemmingssubsidie aanvragen. 

- Structureel wordt vanaf 2018 de ondergrens voor subsidie voor herbestemming van € 12.500,00

verlaagd naar € 5.000,00. 

 

Sinds juni 2018 is een team van aanjagers voor herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-

Holland aangesteld. De aanjagers richten zich op de herbestemming van leegstaande

rijksmonumenten op het terrein van agrarisch, religieus en industrieel erfgoed en interveniëren bij

(langdurige) leegstandprocessen van rijksmonumenten om herbestemming te bevorderen.

Toegankelijkheid en duurzaamheid zijn belangrijke voorwaarden voor de

herbestemmingsmogelijkheden. De 2e openstelling van de Subsidieregeling restauratie

rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 geeft de provinciale aanjagers extra mogelijkheden om

subsidieaanvragen mogelijk te maken en daarmee herbestemming te bevorderen. 

 

Eind 2018 evalueren we alle subsidieregelingen van Bureau Cultuur, waaronder de

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 september 2018 tot wijziging van de

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

 

 


