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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-711240553 DOS-2019-
0005793

Onderwerp

Besluit tot wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

 
Advies

1 . Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie

rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

2. Vast te stellen de GS brief aan PS over het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie

rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, wordt bekend gemaakt door publicatie in het

Provinciaal Blad.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van de

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. 

5. Vast te stellen het persbericht over het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
1 . GS brief aan PS over het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie 
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.
2. Besluit tot wijziging Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.
3. Persbericht 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 november 2019 1 december 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de brief aan Provinciale Staten. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag            : € 1 .133.471

Programma  : 3 Concurrerend Zuid-Holland  

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

 

Het subsidieplafond is met de (beleidsarme) begroting 2020 vastgesteld op € 1 .133.471. Dit

betreft 50% van de gedecentraliseerde middelen voor de restauratie van rijksmonumenten voor

de paragraaf restauratie van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Voor de paragraaf herbestemming van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-

Holland 2013 is nog geen plafond beschikbaar.

Met de bijstelling van de begroting 2020 zal aan PS worden voorgesteld om het subsidieplafond

2020 te wijzigingen, waarmee ook middelen beschikbaar komen voor herbestemming.  

 

Juridisch kader

De wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 treedt in

werking na publicatie in het Provinciaal Blad. Tussen 1 december 2019 en 28 februari 2020

kunnen subsidieaanvragen voor de paragraaf restauratie worden ingediend. Tussen 1 mei 2020

en 1 juli 2020 kunnen subsidieaanvragen voor de paragraaf herbestemming worden ingediend.  

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 2012 zijn de middelen voor de restauratie van rijksmonumenten gedecentraliseerd naar de

provincies. Tot 2019 ontving de provincie jaarlijks € 3 miljoen van het rijk t.b.v. de restauratie van

rijksmonumenten (niet zijnde woonhuizen) in Zuid-Holland. Per 1 januari 2019 is het bedrag

verlaagd naar ca € 2,3 miljoen na een correctie voor niet-woonhuizen en de herindeling van de

provincies waardoor een aantal gemeenten (met hun rijksmonumenten) zijn overgegaan naar de

provincie Utrecht.

 

De provincie Zuid-Holland heeft in 2013 de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-

Holland 2013 opgesteld, waarmee subsidies worden verleend aan monumenteigenaren voor de

restauratie van hun monument. In 2016 is een paragraaf herbestemming toegevoegd aan de

subsidieregeling, waardoor monumenteigenaren die een subsidie ontvingen voor restauratie ook

in aanmerking kwamen voor maatregelen voor de vergroting van de toegankelijkheid en

verduurzaming ten behoeve van de herbestemming van hun monument. 

 

Met het voorliggende besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

Zuid-Holland 2013 wordt een aantal verbeterpunten doorgevoerd, waardoor de praktische

uitvoerbaarheid van de subsidieregeling voor de aankomende tranche wordt verbeterd. 

In 2020 zal worden bezien of de subsidieregeling aanpassingen behoeft naar aanleiding van de

ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ ten behoeve van het

uitvoeringsjaar 2021.
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3 Proces

4  

Gedeputeerde Staten besluiten over de wijziging van de Subsidieregeling restauratie

rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Provinciale Staten besluiten over het bijbehorende

subsidieplafond. 

 

Na vaststelling van het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

Zuid-Holland kunnen eigenaren van rijksmonumenten subsidieaanvragen indienen voor de

restauratie van hun rijksmonument en voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen ten

behoeve van de herbestemming van hun rijksmonument. Na binnenkomst van de

subsidieaanvragen worden aanvragen beoordeeld op volledigheid en gerangschikt op basis van

de criteria uit de subsidieregeling. Vervolgens worden subsidies verleend binnen het beschikbare

budget. De werkzaamheden worden gedurende de uitvoering gevolgd en na afronding

beoordeeld.  

Participatie 

5 

De verbeterpunten uit het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie

rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 komen deels voort uit contacten met subsidieaanvragers.

 

De provincie Zuid-Holland heeft een rechtmatige rol bij de uitvoering van de Subsidieregeling

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Er is sprake van heldere procedures voor het

aanvragen van subsidie en de beoordeling van deze aanvragen. De provincie informeert

belanghebbenden, de eigenaren van rijksmonumenten, over de mogelijkheden om subsidie aan

te vragen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Op deze manier maken alle

eigenaren van rijksmonumenten een gelijke kans op subsidie.  

 

Om de kwaliteit van de subsidieaanvragen te verbeteren en de helpende hand te bieden aan

potentiële subsidieaanvragers wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze

bijeenkomst worden potentiële subsidieaanvragers geïnformeerd over de procedures en krijgen

zij de ruimte om vragen te stellen.

Communicatie 

Het voorliggende besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-

Holland 2013 zal worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Er wordt een persbericht verstuurd

over het besluit en er zal op de provinciale website aandacht worden besteed aan de wijziging.  


