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Onderwerp
Incidentele subsidie Babyhuis aan Parochie HH Petrus en Paulus en besteding € 3 miljoen
incidenteel budget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten.
Advies
1 . Te verlenen een incidentele subsidie 2019-2020 van maximaal € 400.000,00 aan Parochie
HH Petrus en Paulus te Leiden voor de restauratie en de herbestemming van de pastorie
aan de Steenschuur te Leiden 2019-2020, onder voorbehoud van instemming met het
hiertoe strekkende ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.
2.

Te verlenen een voorschot van € 320.000,00 aan Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden
voor de restauratie en de herbestemming van de pastorie aan de Steenschuur te Leiden
2019-2020, nadat Provinciale Staten heeft ingestemd met de subsidieverlening zoals

3.

genoemd onder ontwerpbesluit 1 .
Vast te stellen het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld in te
stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1 en van gedachten te wisselen

4.

over de (verdere) besteding van de € 3 miljoen aan de hand van een projectlijst en criteria.
Vast te stellen de brief aan Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden, inhoudende de
besluiten onder 1 en 2, betrekking hebbende op een incidentele subsidie 2019-2020 voor de

5.

restauratie en herbestemming van de pastorie aan de Steenschuur te Leiden, en te
verzenden na instemming door Provinciale Staten met het ontwerpsubsidiebesluit.
Vast te stellen de publieksamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor een
incidentele subsidie 2019-2020 aan Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden ten behoeve
van de restauratie en herbestemming van de pastorie aan de Steenschuur te Leiden.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de bijlagen ‘Beoordeelde
begroting Babyhuis Leiden herbestemming’, ‘Beoordeelde begroting Babyhuis Leiden restauratie’
en de ‘Projectenlijst’ niet mee te sturen bij het Statenvoorstel en waar nodig de teksten in het
Statenvoorstel daar op aan te passen.
Bijlagen
1 . Statenvoorstel - Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden - verlenen incidentele
begrotingssubsidie restauratie en herbestemming babyhuis, incluis 4 bijlagen
(genummerd 5 t/m 8)
2. GS-brief aan Parochie HH Petrus en Paulus Leiden – verlenen incidentele subsidie
herbestemming pastorie HH Petrus en Paulus tot babyhuis 2019-2020 (=bijlage 3 bij
Statenvoorstel)
3. Beoordeelde begroting Babyhuis Leiden restauratie
4. Beoordeelde begroting Babyhuis Leiden herbestemming
5. Bijlage 1 bij Statenvoorstel: Brief aan de minister van 19 december 2017
6. Bijlage 2 bij Statenvoorstel: Brief aan PS Proces grote monumenten Rijk van 10 juli 2018
7. Bijlage 4 bij Statenvoorstel: Projectenlijst
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1

Toelichting voor het College

Het Statenvoorstel bevat een tweeledig voorstel aan PS over de besteding van € 3 miljoen
incidenteel budget. De oorsprong van dit budget ligt in een motie uit 2018 met als context
besteding aan de restauratie, herbestemming en toegankelijkheid van grote rijksmonumenten (zie
voor meer informatie het Statenvoorstel).
Ten eerste wordt in het Statenvoorstel aan PS de mogelijkheid geboden om tot honorering van
een aanvraag van een incidentele subsidie door de parochie HH Petrus en Paulus voor de
restauratie van de pastorie en de herbestemming tot babyhuis over te gaan uit het incidentele
budget van € 3 miljoen.
Ten tweede bevat het Statenvoorstel een voorstel om tot een open gedachtewisseling te komen
met PS over (verdere) mogelijkheden om dit budget te besteden.
1 . Incidentele subsidie
Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is GS het bevoegde
orgaan om over subsidieaanvragen te beslissen. Echter in het geval van incidentele subsidies van
meer dan € 50.000,00 is instemming van PS nodig. Het nu voorliggende besluit betreft een
incidentele subsidie van maximaal € 400.000,00. Er is door PS nog geen instemming gegeven
voor deze subsidie. Wel is door PS € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor restauratie en
herbestemming van rijksmonumenten. Zie het statenvoorstel waarom deze subsidie niet via de
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 verstrekt kan worden en
waarom voorgesteld wordt om nu via een incidentele subsidie de aanvraag te honoreren voor
restauratie en herbestemming van de pastorie van de HH Petrus en Paulus aan de Steenschuur
te Leiden.
1

De te verlenen subsidie valt in twee delen uiteen. Een bedrag van € 210.412,00 voor de
uitvoering van de restauratie en een bedrag van € 189.588,00 voor de uitvoering van het project
herbestemming van de pastorie aan de Steenschuur te Leiden.

2
3 Wij verlenen de subsidie voor het onderdeel restauratie onder toepassing van het
staatssteunkader voor monumentenzorg zoals kennisgegeven onder Steunmaatregel SA.40475
(2015/X). Dit houdt in dat deze subsidie staatssteun betreft welke toegestaan is.
4 Wij verlenen deze subsidie voor het onderdeel herbestemming onder toepassing van verordening
(EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op deminimissteun (PbEU, L 352/1) (de zogenoemde de-minimis steun).
2. Gedachtenwisseling PS
De motie 755 uit 2018 vormt de basis van het incidenteel budget van € 3 miljoen. Derhalve ligt het
in de rede om in samenspraak met PS tot een keuze te komen waaraan het budget wordt
besteed. Om de discussie te structureren worden in het Statenvoorstel criteria aangereikt en
suggesties voor projecten gedaan die dit jaar tot uitvoering kunnen komen en binnen de criteria
vallen. Deze projecten horen bij grote rijksmonumenten in de Provincie maar vallen buiten de
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013: Landgoederen De Tempel en
Nieuw Rhodenrijs Rotterdam, Huys Ten Donck Ridderkerk, Grote Kerk Den Haag, Huize Ivicke
Wassenaar. Met dit incidentele budget kan maatwerk worden geleverd om een keer deze
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projecten van de buitencategorie te helpen. Het zijn voorbeelden van projecten die binnen de
criteria passen. De hoogte van de subsidie en de randvoorwaarden kunnen nader bepaald
worden, afhankelijk van de manier van subsidiëring (met of zonder subsidieregeling In relatie tot
transparantie in keuzes/precedentwerking). De voorgestelde criteria zijn:
·

Projecten zijn nodig voor het behoud van het grote rijksmonument en zijn startklaar in

·
·

2020;
Projecten passen niet/onvoldoende in de huidige subsidieregelingen van PZH en Rijk;
Projecten hebben een relatie tot het coalitieakkoord (religieus erfgoed, duurzaamheid,
recreatie, toerisme, gebiedsontwikkeling).

Het is denkbaar dat in de discussie met PS andere criteria of projecten worden aangedragen. In
het verlengde van de discussie kunnen aangedragen projecten ambtelijk worden onderzocht en
aan de lijst van mogelijke projecten worden toegevoegd. Dit kan leiden tot nader overleg met PS
om uiteindelijk tot keuzes te komen.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag
: € 400.000,00
Programma
: Programma 4 - Bestuur en Samenleving
Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.
Juridisch kader
In onderhavige zaak wordt een incidentele subsidie verleend op verzoek van de Parochie HH
Petrus en Paulus te Leiden. De werkzaamheden waren reeds gestart alvorens de aanvraag werd
ingediend en kan op deze grond worden geweigerd. Echter in het Statenvoorstel is de bijzondere
aard en het unieke karakter van het project toegelicht (urgentie, nuttige maatschappelijke functie
en relatie tot religieus erfgoed) en gelet op dit provinciaal belang wordt voorgesteld om de
incidentele subsiside te verlenen. Gelet op het unieke karakter van dit project wordt de kans op
precedentwerking gering geacht.

2 Voorafgaande besluitvorming
Zie statenvoorstel

3 Proces
Na besluitvorming in GS wordt het Statenvoorstel met bijlagen voorgelegd aan Provinciale Staten.

4 Participatie
De voorbeelden van mogelijke projecten zijn bekend geworden na een rondgang langs de grote
monumenteigenaren. Hieronder was ook het bisdom in Rotterdam. Uit dit contact bleek een
urgent project te zijn bij de parochie in Leiden. Na ambtelijk contact met de parochie is door hen
een aanvraag ingediend voor een incidentele subsidie.
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5 Communicatiestrategie
De verlening van de subsidie zal gepaard gaan met een persbericht. Zoals gebruikelijk zal de
aanvrager van de subsidie in zijn media-uitingen opnemen dat de provincie Zuid-Holland een
subsidie heeft verstrekt. Ten tijde van de opening van het project zal de gedeputeerde worden
uitgenodigd waarmee aandacht van de pers gepaard zal gaan.
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