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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-732495585 
DOS-2016-0006773

Onderwerp

GS-Brief Toelichting op aanbevelingen en voortgang nota restauratie rijksmonumenten

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met de toelichting op de aanbevelingen en

voortgang van de nota restauratie rijksmonumenten van de Randstedelijke Rekenkamer.\
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht hoe Gedeputeerde

Staten zijn omgegaan met de aanbevelingen van de nota restauratie rijksmonumenten
van de Randstedelijke Rekenkamer. 

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS een
zin/passage toe te voegen om te verduidelijken dat de nota restauratie rijksmonumenten niet
over (het behoud van) monumentale molens gaat.. 
 
Bijlagen

1 . Statenvoorstel van de Statencie B&M over rapport nota restauratie van rijksmonumenten van

de Randstedelijke Rekenkamer.

2. GS-brief aan PS Bestuurlijk wederhoor nota restauratie rijksmonumenten van de RRK.
 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 mei 2020 12 mei 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In 2017 en 2018 heeft de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) onderzocht of de provincies Noord-

Holland, Utrecht en Zuid-Holland na de decentralisatie 2012 erin slagen om rijksmonumenten te

behouden via hun subsidieregelingen en welke verbeteringen mogelijk zijn. De nota van de RRK

(juni 2018) heeft een positieve grondtoon. Geconcludeerd is dat de provincie Zuid-Holland er via

de subsidieregeling in slaagt om de bouwkundige staat te verbeteren en de monumentale

waarden te behouden van rijksmonumenten die gerestaureerd worden. Er is een goede invulling

gegeven aan het behoud van monumentaal erfgoed. In de periode 2012-2017 heeft de provincie

Zuid-Holland 134 subsidies verleend met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-

Holland en Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. De subsidieverleningen en -

vaststellingen lagen grotendeels op schema. 

 

Wel is er sprake van enkele verbeterpunten en doet de RRK op basis daarvan 5 aanbevelingen: 

a. GS wordt 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 wordt gevraagd om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de

restauratieopgave voor PS inzichtelijk te maken. 

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

subsidieregeling

d. GS wordt 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 wordt gevraagd om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere

Randstadprovincies geleerd kan worden. 

 

De reactie van Gedeputeerde Staten (bestuurlijk wederhoor, bijlage 2) op de resultaten van het

onderzoek is in de nota van de RRK opgenomen. Gedeputeerde Staten hebben daarbij

aangegeven dat zij zich herkennen in de bevindingen en conclusies. Ook hebben Gedeputeerde

Staten geduid hoe zij de aanbevelingen van de RRK op zullen volgen of al meegenomen hebben

in hun overwegingen. De nota van de RRK is op 10 oktober 2018 in de commissie Bestuur &

Middelen besproken. Naar aanleiding van deze bespreking worden Gedeputeerde Staten via een

Statenvoorstel geadviseerd om met de aanbevelingen aan de slag te gaan en Provinciale Staten

te informeren over de voortgang en resultaten van de opvolging ervan (zie bijlage 1 ). 

 

Door middel van de GS-brief aan Provinciale Staten zullen Provinciale Staten hierover worden

geïnformeerd. In alle punten ten aanzien van de aanbevelingen is voorzien. Samenvattend zijn de

aanbevelingen als volgt opgepakt:

Ad a. De Erfgoedmonitor is verbeterd door het inschakelen van de Monumentenwacht Zuid-

Holland en het beter digitaal schouwen van de bouwkundige staat van de monumenten. 

Ad b. Sinds 2018 vindt een periodieke actualisatie van de Erfgoedmonitor plaats. In 2021 zal de

totale voorraad zijn geactualiseerd. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de

restauratieachterstand via de P&C cyclus. 

Ad c. Er is inmiddels een overzicht van het aantal leerlingen dat is ingezet bij restauratieprojecten
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die zijn gesubsidieerd door de provincie. De coördinator van de ROP (Restauratie Opleidingen)

Zuid-Holland controleert de restauratieprojecten.

Ad d. Het is niet mogelijk gebleken om in verband met de privacywetgeving (AVG) gegevens aan

gemeenten te delen. Op dit moment wordt wel onderzocht of de gegevens aan de RCE

beschikbaar kunnen worden gesteld. 

Ad e. Wij zijn in overleg gegaan met de Randstadprovincies. Het grootste verschil zat erin dat wij

geen voorkeur geven aan specifieke categorieën rijksmonumenten. Wij hebben er vooralsnog

voor gekozen dat alle categorieën evenredig in aanmerking kunnen komen voor

restauratiesubsidie. 

 

In het kader van de huidige maatregelen rond de Corona-crises zal ook voor de effecten die deze

crisis heeft op de provinciale activiteiten voor de restauratie van rijksmonumenten, de rapportage

en de verantwoording daarover, gekeken worden naar gepaste maatregelen en oplossingen.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW   : Er zijn geen uitgaven gemoeid met dit besluit.

Programma:                      : Concurrerend Zuid-Holland. 

Financiële risico’s:            :  Er zijn geen financiële en fiscale consequenties. 

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De nota restauratie rijksmonumenten van de RRK is in juni 2018 aangeboden aan Provinciale

Staten, onder gelijktijdige toezending aan Gedeputeerde Staten. De reactie van GS (bestuurlijk

wederhoor) op de resultaten van het onderzoek is in deze nota opgenomen.

 

In de commissie Bestuur en Middelen van 10 oktober 2018 is de nota van de RRK besproken. In

het Statenvoorstel worden Gedeputeerde Staten gevraagd om met de uitvoering van de

aanbevelingen aan de slag te gaan en Provinciale Staten te informeren over de voortgang en de

resultaten van de opvolging van de aanbevelingen. Eind 2018 zijn de subsidieregelingen

erfgoedlijnen en restauratie rijksmonumenten geëvalueerd. 

 

3 Proces

 

In 2021 zal de totale voorraad van de Erfgoedmonitor Zuid-Holland zijn geactualiseerd en zullen

Provinciale Staten op de hoogte worden gesteld van de voortgang van de bouwkundige staat en

de leegstand van rijksmonumenten in Zuid-Holland. Tevens worden Provinciale Staten jaarlijks

geïnformeerd over de restauratieachterstand via de P&C cyclus. 

 

4 Participatie

 

Bij de uitvoering van de genoemde activiteiten omtrent de restauratie van rijksmonumenten wordt

structureel samengewerkt tussen de vakafdeling, Juridische afdeling en bureau Subsidies.
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5 Communicatiestrategie

 

De activiteiten voor de restauratie van rijksmonumenten doorlopen hun eigen

communicatietrajecten. Nieuwsberichten worden geplaatst op de website van de provincie, met

een link naar www.herbestemming-zh.nl.

http://www.herbestemming-zh.nl/
http://www.herbestemming-zh.nl

