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De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor het behoud 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 subsidie

aanvragen voor restauratie. Om leegstand van rijksmonumenten te voorkomen, bevordert de

provincie daarnaast het herbestemmen van deze monumenten door subsidie beschikbaar te

stellen voor maatregelen die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan

de verduurzaming van het monument.

 

Eind 2018 is de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (in het vervolg

te benoemen als Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten) geëvalueerd. Bovendien heeft de

Randstedelijke Rekenkamer in 2018 het rapport Restauratie van Rijkmonumenten opgeleverd

waarin is onderzocht of de provincie in staat is om met de subsidieregeling de bouwkundige staat

van rijksmonumenten te verbeteren en de  cultuurhistorische waarden ervan te behouden. Uit de

evaluatie en het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat de subsidieregeling een

bijdrage levert aan het doel om rijksmonumenten in Zuid-Holland te behouden. 

 

Om de uitvoerbaarheid van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten te versterken

hebben wij de regeling op een aantal praktische aspecten gewijzigd. Met de wijziging wordt

verwacht dat de afhandeling van de subsidies wordt verbeterd, er meer aanspraak gemaakt zal

worden op de beschikbare middelen voor herbestemming en klinkend erfgoed eerder in

aanmerking zal komen voor een restauratiesubsidie.

http://www.zuid-holland.nl
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Met het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten willen wij de

volgende doelen bereiken:

· Wij willen de herbestemming van rijksmonumenten verder stimuleren door het mogelijk

te maken om subsidie voor de verbetering van de toegankelijkheid en de verduurzaming

van een rijksmonumenten mogelijk te maken zonder dat er sprake is van restauratie.

Bovendien hebben wij verschillende indieningstermijnen voor aanvragen voor

restauratie- en herbestemmingssubsidies vastgesteld, waardoor eigenaren die zowel een

restauratie- als een herbestemmingssubsidie willen aanvragen meer tijd hebben om

beide aanvragen goed voor te bereiden. 

· Wij willen het behoud van klinkend erfgoed stimuleren door bij de beoordeling van de

subsidieaanvraag de onderhoudsstaat van het klinkend erfgoed zelf als uitgangspunt te

nemen in plaats van de onderhoudsstaat van het monument waarin het zich bevindt.

Door deze wijziging komt klinkend erfgoed dat zich in een goed onderhouden gebouw

bevindt ook in aanmerking voor subsidie. Het gaat hierbij wel om klinkend erfgoed dat

vermeld is in de redengevende omschrijving in het monumentenregister.

· Wij willen het mogelijk maken om een lening van het Nationaal Restauratie Fonds (NRF)

te combineren met een subsidie van de provincie. Door deze wijziging wordt het mogelijk

om voor het rendabele deel van de kosten een lening aan te vragen bij het NRF en voor

de onrendabele top een subsidie aan te vragen bij de provincie. 

· Wij willen de praktische uitvoerbaarheid van de subsidieregeling verbeteren door onder

andere aan te sluiten bij de definitie van woonhuis van het Rijk en de opbouw van de

subsidieregeling van andere provincies. Dit helpt met name voor eigenaren van

meerdere panden in Nederland. 

· Tot slot zijn onnodige passages in de subsidieregeling verwijderd, zoals de bepaling dat

een herbestemmingsmaatregel niet mag leiden tot bouwkundige wijzigingen aan het

pand. Maatregelen gaan immers altijd gepaard met bouwkundige wijzigingen. In overleg

met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt bepaald of de maatregelen toelaatbaar

zijn in het betreffende monument. 

Overigens wordt het door de wijziging van de subsidieregeling ook mogelijk gemaakt om

de herbestemmingsmaatregelen uit te voeren in niet-monumentale delen van het pand

(mits deze bouwkundig verbonden zijn met het rijksmonument). Op deze manier blijven

de cultuurhistorische waarden geborgd. 

 

Met het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten is voornamelijk

de praktische uitvoerbaarheid verbeterd voor het komende uitvoeringsjaar. Wij willen in 2020 de

subsidieregeling nogmaals tegen het licht houden met in achtneming van onze ambities uit het

Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland. Dit leidt mogelijk tot een beleidsrijke

wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 ten behoeve van het

uitvoeringsjaar 2021. 
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Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over ons besluit tot wijziging van

de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. Met de bijgestelde begroting 2020 ontvangt u

separaat een voorstel voor het vaststellen van het subsidieplafond 2020 voor de Subsidieregeling

restauratie rijksmonumenten.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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

  

Bijlagen:
- Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 november 2019 tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

 


