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Statenvoorstel van de  
Statencommissie Bestuur en

Middelen
 

Vergadering

Oktober 2018
 

Nummer

7126

Onderwerp

Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over

Restauratie van Rijksmonumenten

1 Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 183 e.a. van de Provinciewet;

 

Besluiten:

1. De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek Restauratie van Rijksmonumenten

over te nemen inhoudende dat:

a. GS worden gevraagd om de bruikbaarheid van de provinciale Erfgoedmonitor verder te

verbeteren op de geconstateerde kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in

de ontwikkeling van de restauratieopgave.

b. GS worden gevraagd om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de

restauratieopgave voor PS inzichtelijk te maken.

c. GS worden gevraagd om te rapporteren over het behalen van alle beoogde resultaten

van de subsidieregeling.

d. GS worden gevraagd om de gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten,

binnen de kaders van wet- en regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten

waarin de rijksmonumenten gelegen zijn, ten behoeve van het toezien op de

instandhoudingsplicht.

e. GS worden gevraagd om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere

Randstadprovincies geleerd kan worden.

2. Dat PS wordt geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van de opvolging van de

aanbevelingen.

Den Haag, 17 oktober 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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2 Toelichting

Inleiding

De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft in juni 2018 een rapport uitgebracht met de titel

“Restauratie van Rijksmonumenten.”

Met de Monumentenwet uit 1961 is de rijksoverheid begonnen om bijzondere gebouwen de

status van rijks-monument toe te kennen. Het gaat daarbij om gebouwen die van ‘algemeen

belang zijn vanwege hun schoon-heid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

waarde’. Monumentenzorg wordt gezien als één van de zeven provinciale kerntaken. De

provincies hebben als doel om deze monumenten te behouden, in samenwerking en afstemming

met andere overheden en monumenteigenaren.

Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor de verdeling van de rijksmiddelen

voor het restaureren van rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn. Voor het besteden van de

middelen heeft vrijwel elke provincie een regeling opgesteld.

Met dit onderzoek zijn we nagegaan of de provincie er na de decentralisatie in 2012 in slaagt om

de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van

rijksmonumenten en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn (doeltreffendheid van beleid).

Conclusie en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer

De RR concludeert dat de provincie er in slaagt om via de subsidieregeling de bouwkundige staat

te verbeteren en de monumentale waarden te behouden van rijksmonumenten die gerestaureerd

moeten worden. In de periode 2012-2017 heeft de provincie op basis van twee

subsidieregelingen 134 subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten verleend. De

subsidieverleningen en –vaststellingen liggen grotendeels op schema. Wel is er sprake van een

aantal verbeterpunten. Zo is de provinciale Erfgoedmonitor nog niet voldoende bruikbaar voor het

bepalen van de restauratieopgave. Verder gaat de provincie niet bij alle beoogde resultaten van

de subsidieregelingen na of deze zijn behaald en worden de uitkomsten van de Erfgoedmonitor

niet met gemeenten gedeeld.

De RR heeft vijf aanbevelingen geformuleerd waarin PS wordt aanbevolen:

1. GS te vragen om de bruikbaarheid van de provinciale Erfgoedmonitor verder te verbeteren

op de geconstateerde kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in de ontwikkeling

van de restauratieopgave.

2. GS te vragen om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de

restauratieopgave voor u inzichtelijk te maken.

3. GS te vragen om te rapporteren over het behalen van alle beoogde resultaten van de

subsidieregeling.

4. GS te vragen om de gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten, binnen de

kaders van wet- en regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten waarin de

rijksmonumenten gelegen zijn, ten behoeve van het toezien op de instandhoudingsplicht.

5. GS te vragen om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere

Randstadprovincies geleerd kan worden.

Reactie van Gedeputeerde Staten

De reactie van GS op de resultaten van het onderzoek is in het rapport opgenomen.

GS geven per aanbeveling aan hoe zij deze op zullen volgen of al meegenomen hebben in  hun

overwegingen.
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Advies van de commissie Bestuur en Middelen

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie op 10 oktober 2018, adviseren wij u de

aanbevelingen over te nemen. GS worden gevraagd met de uitvoering van de aanbevelingen aan

de slag te gaan en PS te informeren over de voortgang en de resultaten van de opvolging van de

aanbevelingen.

Den Haag, 10 oktober 2018

de Statencommissie Bestuur en Middelen

R.F. Weide

Voorzitter


