Persbericht

Succesvolle aanjagers herbestemming rijksmonumenten
kunnen werk voorzetten in Zuid-Holland
Tot en met 31 december 2020 kunnen eigenaren van (leegstaand) rijksmonumentaal religieus, agrarisch of
industrieel erfgoed in Zuid-Holland blijven rekenen op advies en steun van de drie huidige aanjagers.
Vanaf 1 januari 2021 zal de provincie de succesvol gebleken aanjaagfunctie continueren. Deze zal worden
voorgezet door één fulltime aanjager bij de provincie die op alle drie de disciplines gaat adviseren en
ondersteunen.
Dreigende leegstand
November 2017 besloot de provincie de herbestemming van rijksmonumentaal religieus, agrarisch en
industrieel erfgoed te versnellen, omdat vooral hierbij veel leegstand, en daarmee verval, dreigt. Er werd
een drietal parttime aanjagers aangesteld die sindsdien actief deelnemen aan het vinden van oplossingen
voor (langdurige) leegstand en herbestemming. De aanjagers werden per 1 juli 2018 extern ingehuurd als
experiment voor één jaar, wat daarna met nog een jaar verlengd werd tot 1 augustus 2020.
Praktische en laagdrempelig maatwerk
Inmiddels is de aanjaagfunctie en de invulling daarvan door de drie aanjagers geëvalueerd door een
onafhankelijk bureau, waarbij de uitkomsten positief waren. Het evaluatierapport laat zien dat de huidige
werkwijze, die wordt gekenmerkt door praktisch en laagdrempelig maatwerk, goed aanslaat. De aanjagers
vervullen de rol van wegwijzer, verbinder en vertrouwenspersoon. Eigenaren voelen zich geholpen. Ze
staan er niet alleen voor. De provincie wordt daarbij gezien als een logische schakel tussen lagere en
hogere overheden in combinatie met verbindingsmogelijkheden met andere beleidssectoren, zoals
ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en toerisme.
De provincie komt hierbij positief in beeld bij eigenaren en gemeenten. De werkwijze sluit aan op de
doelstelling van het provinciaal beleid om kansen op herbestemmen te vergroten. De aanjagers zijn vanaf
juli 2018 tot op heden betrokken bij 51 projecten, waarvan 7 tot succesvolle herbestemming hebben geleid.
De overige 44 projecten lopen nog en bevinden zich in diverse stadia van herbestemming.
In zeven andere provincies wordt ook ondersteuning geboden bij het herbestemmen van rijksmonumenten.
In het rapport worden deze in vogelvlucht beschreven om inspiratie te bieden.
Het evaluatierapport over de aanjaagfunctie is beschikbaar op onze website. {link opnemen, op
aanjaagpagina zetten}
Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor behoud
en restauratie van rijksmonumenten. Rijksmonumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland en verlenen
kwaliteit en identiteit aan hun omgeving. Wij koesteren deze monumenten, waaronder de molens,
landgoederen, kerkgebouwen en agrarische en industriële objecten. Zeker voor die monumenten die
leegstaan of leeg dreigen te komen bevorderen wij daarnaast graag herbestemming. Zo krijg het pand weer
een mooie nieuwe functie en biedt dit tevens kansen voor economische spin-off.

