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Wijziging subsidie voor restauratie en herbestemming van
rijksmonumenten
 

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten van de provincie Zuid-Holland is gewijzigd.

Met deze subsidieregeling verstrekt de provincie subsidies voor restauratie van rijksmonumenten

en voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid

van het monument. Door deze subsidie wordt de herbestemming van de monumenten bevorderd.

 

Op 12 november 2019 hebben Gedeputeerde Staten tot deze wijziging besloten. Hiermee zal

onder meer de praktische afhandeling van de subsidies in 2020 beter verlopen. Daarnaast komt

klinkend erfgoed, zoals een kerkorgel, eerder in aanmerking voor subsidie. Ook  kan men 

subsidie voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen aanvragen zonder dat er sprake

is van een door de provincie verstrekte restauratiesubsidie. Voorheen was deze subsidie wel

gekoppeld aan het verkrijgen van een subsidie voor restauratie. Ook maakt de wijziging het

mogelijk om voor de financiering een lening van het Nationaal Restauratie Fonds te combineren

met provinciale subsidie.

 

Indieningstermijn subsidieaanvagen

Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen om de indieningstermijn voor subsidieaanvragen

voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van

het monument te wijzigen. Van 1 mei 2020 tot 1 juli 2020 kan hiervoor een subsidieaanvraag

worden ingediend. De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor restauratie blijft

ongewijzigd.  Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 1 december 2019 tot 1 maart

2020.  De provincie heeft op dit moment een bedrag van €  1 .133.471  ter beschikking gesteld

voor de uitvoering van de regeling.

  

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De

monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en

kwaliteit aan de leefomgeving.  Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommigen van

deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie trekt zich het lot aan van

rijksmonumenten door restauratie en herbestemming te stimuleren onder meer door de

Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland zie https://www.zuid-

holland.nl/loket/subsidies/@8169/rijksmonumenten.  Met deze subsidieregeling wil de provincie

ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen.

 

In het huidige subsidiejaar 2019 zijn subsidies voor restauraties van onder meer boerderijen,

kerken en molens verstrekt voor ca € 2,76 mln en een bedrag van ca € 200.000 voor

toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen in het kader van herbestemming. Eén van

deze projecten betreft De Vlietwoning in Naaldwijk.
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Meer informatie over restauratie en herbestemming zie https://www.zuid-

holland.nl/onderwerpen/landschap/erfgoed-cultuur/restauratie/in Zuid-Holland. 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland

2013 kunnen leden van de pers contact opnemen met de woordvoerder van gedeputeerde

mw. De Zoete, Diederik Visser (dj.visser@pzh.nl).
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