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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-669269753 (DOS-2018-
0007904)

Onderwerp

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013: vaststellen deelplafonds en

tijdvak

Advies

1 . De volgende deelplafonds voor 2019 voor de subsidieregeling restauratie

rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 vast te stellen:

a. € 2.852.602,-- bedoeld voor de restauratie van rijksmonumenten zoals opgenomen in

paragraaf 2 van de subsidieregeling;

b. € 450.000,-- bedoeld voor de herbestemming van rijksmonumenten zoals opgenomen

in paragraaf 3 van de subsidieregeling.

2. Het tijdvak van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 00:00 uur voor indiening van

aanvragen voor de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 vast

te stellen.

3. De deelplafonds en het aanvraagtijdvak 2019 voor de subsidieregeling restauratie

rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 te publiceren in het Provinciaal Blad.

4. De publiekssamenvatting over het besluit subsidieplafonds en aanvraagtijdvak 2019 voor

de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 vast te stellen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlage
Geen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 november 2018 1 december 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen jaarlijks een beroep doen op de subsidieregeling

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Met de subsidieregeling wil de provincie naast

stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en

vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Daarnaast wil de provincie herbestemming van

rijksmonumenten bevorderen. Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis

is deze subsidieregeling niet van toepassing. Eigenaren die een subsidie hebben ontvangen voor

restauratie mogen binnen 3 jaar een herbestemmingssubsidie aanvragen. Er kan dan subsidie

worden aangevraagd voor maatregelen die de toegankelijkheid en duurzaamheid van een

monument vergroten en daarmee herbestemming bevorderen.

 

Van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 00.00 uur kunnen subsidieaanvragen voor restauratie en

herbestemming van rijksmonumenten worden ingediend. 

 

Het hoofdplafond voor de subsidieregeling is bij de Begroting 2019 door PS vastgesteld op 

€ 3.302.602,--. Met dit besluit wordt verzocht de deelplafonds vast te stellen voor:

a. de restauratie van rijksmonumenten, bedoeld zoals in paragraaf 2 van de subsidieregeling,

een bedrag van € 2.852.602,--, en

b. de herbestemming van rijksmonumenten, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de

subsidieregeling, een bedrag van  € 450.000,--.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 3.302.602,--

Programma   : Programma 3: Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

GS (deelplafonds) en PS (hoofdplafond) hebben de bevoegd de plafonds vast te stellen van de

Subsidiegeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

 

De deelplafonds en het aanvraagtijdvak 2019 van de subsidieregeling worden gepubliceerd in het

Provinciaal blad.

 

2 Proces

 

Het hoofdplafond voor de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is bij

de Begroting 2019 door PS vastgesteld op € 3.302.602,--.

 

3 Communicatiestrategie

 

Over de deelplafonds en het aanvraagtijdvak van de subsidieregeling zal een nieuwsbericht

uitgaan.


