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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

2 juni 2009

de heer H.J. Klinker, telefoon 038 499 83 46

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) onderdeel Restauratieachterstanden
rijksmonumenten in hoofdstuk 7 paragraaf 9.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 19 mei 2009 met kenmerk 2009/0077213.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

maken bekend:
dat zij bij besluit van 19 mei 2009, kenmerk 2009/0077213, het onderdeel Restauratieachterstanden rijksmonumenten van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) hebben
aangepast.

Artikel I
Paragraaf 7.9. Restauratieachterstanden rijksmonumenten wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 7.43. Begripsbepalingen
a. Brim: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;
b. rijksregeling: de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008; Regeling
rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007; Regeling rijkssubsidiëring wegwerken
restauratieachterstand 2006; Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 (Brrm
1997);
c. rijksbijdrage: een subsidie op grond van de rijksregeling;
d. restauratiekosten: de subsidiabele kosten als bedoeld in de rijksregeling. Indien er geen sprake
is van een rijksbijdrage is artikel 8 van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 van toepassing;
e. rijksmonument: een monument, dat op basis van zijn onderhoudstoestand niet kan instromen
in de instandhoudingsregeling uit het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
(Brim); niet zijnde een woonhuis of boerderij zonder agrarische functie, door het Rijk aangewezen, dat is aangewezen op een laagrentende lening uit het Nationaal Restauratiefonds;
f.
restauratieplan: plan als bedoeld in artikel 4, derde lid van de rijksregeling;
g. eigen bijdrage: het deel van de restauratiebegroting dat niet wordt gedekt uit het totaal van de
subsidie als bedoeld in artikel 7.45.
Artikel 7.44. Criteria
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de restauratiekosten van
rijksmonumenten.
2. De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende criteria:
a. Het te restaureren rijksmonument heeft een restauratieachterstand waardoor het niet in
aanmerking kan komen voor een reguliere instandhoudingssubsidie op grond van het Brim;
b. er is aantoonbaar voorzien in de eigen bijdrage;
c. de restauratiewerkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn nog niet
begonnen;
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d.
e.
f.

3.

4.
5.

6.

het restauratieplan is aantoonbaar uitvoeringsgereed;
er kan aantoonbaar gestart worden met de restauratie voor 1 maart 2010;
de restauratie wordt uitgevoerd door, of in samenwerking met, een deskundig
restauratiebouwbedrijf.
In afwijking van het tweede lid, sub a, kunnen Gedeputeerde Staten subsidie verlenen aan
kerken met restauratiekosten tussen de € 1 ton en € 1 miljoen die na de wijziging van de
Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten van 24 april 2009 in aanmerking
kunnen komen voor de reguliere instandhoudingssubsidie op grond van het Brim.
Na de uitvoering van de restauratie moet het monument in een dusdanige onderhoudstoestand
verkeren dat het kan instromen in de reguliere instandhoudingsregeling van het Brim.
Per gemeente geldt een maximum van 4 restauratieprojecten met provinciale subsidie van
maximaal 15% en 3 restauratieprojecten met een hoger subsidiepercentage, tot maximaal
85 %.
Wanneer meerdere projecten in één aanvraag worden ingediend, dient de aanvrager zelf een
onderlinge prioritering aan te brengen.

Artikel 7.45. Grondslag subsidie
1. Het totaal van de subsidie als bedoeld in artikel 7.44, eerste lid en de subsidie uit de
rijksregeling of een andere vorm van rijksfinanciering, bedraagt ten hoogste 85% van de
subsidiabele restauratiekosten.
2. Het totaal van de subsidie als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal 75 % van de
subsidieabele restauratiekosten, indien de eigenaar van het rijksmonument, recht heeft op
fiscale aftrek van onderhoudkosten.
Artikel 7.45a. Aanvullende stukken bij de aanvraag
1. In afwijking van artikel 1.14 gaat een subsidieaanvraag vergezeld van de beschikking van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarin staat dat voor dit rijksmonument subsidie is
verleend op basis van de rijksregeling.
2. Indien geen beschikking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, als bedoeld in het eerste
lid, overlegd kan worden gaat de subsidieaanvraag vergezeld van:
a. een restauratieplan;
b. een door Monumentenwacht opgesteld bouwkundig inspectierapport van het rijksmonument dat niet ouder is dan twee jaar;
c. een financieel dekkingsplan waaruit blijkt dat in de eigen bijdrage is voorzien;
d. een afschrift van de voor de restauratie verleende vergunning, bedoeld in artikel 11 van de
Monumentenwet of een schriftelijke verklaring van de gemeente dat deze vergunning niet
van toepassing is voor de uitvoering van het restauratieplan;
e. Een lijst van bouwbedrijven die worden uitgenodigd om offerte uit te brengen voor de
uitvoering van het restauratieplan.
Artikel 7.45.b. Wijze van behandeling van de aanvragen
1. In afwijking van artikel 1.4 hebben subsidieaanvragen, waarbij het rijksmonument op grond van
de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 een subsidie heeft
ontvangen, prioriteit. De overige aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangstdatum.
2. Indien er sprake is van meerdere aanvragen met dezelfde ontvangstdatum, waarmee het totaal
van de subsidie als bedoelt in artikel 7.44, het subsidieplafond overschrijdt, worden subsidieaanvragen met de laagste subsidiabele kosten eerst in behandeling genomen.
Artikel7.45.c. Monumentencommissie
Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieaanvraag voor advies voorleggen aan de provinciale
Monumentencommissie, die binnen zes weken een advies aan Gedeputeerde Staten uitbrengt.
Artikel 7.45.d Verplichtingen
Gedeputeerde Staten kunnen de eigenaar verplichten om de werkzaamheden onder nader door hen
te stellen voorwaarden te doen begeleiden indien hiervoor de specifieke kennis is vereist.

Toelichting
Ter uitvoering van de onderdelen Monumenten en Restauratie en revitalisering uit het Overijssels
actieplan economische recessie 2009/2010, dat Provinciale Staten op 13 mei 2009 hebben
aangenomen, kunnen Gedeputeerde Staten subsidie verstrekken voor het wegwerken van
restauratieachterstanden bij rijksmonumenten.
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Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
• Het gaat om uitvoeringsgerede projecten die kunnen starten voor 1 maart 2010;
• Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij cofinancieringmogelijkheden met rijksmiddelen voor
zover die bij het tot stand komen van deze subsidieregeling bekend waren.
• Om te zorgen dat er geen vertraging optreedt bij het uitvoeren van uitvoeringsgerede
restauratieprojecten, kunnen Gedeputeerde Staten zonodig een subsidie tot maximaal 85% van
de restauratiekosten verlenen om de restauratiebegroting van uitvoeringsgerede projecten
gedekt te krijgen.

Artikelgewijze toelichting
Artikel 7.43.
De begrippen restauratieachterstand en restauratiekosten zijn gebaseerd op wat geregeld is in de
rijksregeling. Als het monument nog niet in aanmerking komt voor een subsidie op grond van de
rijksregeling dan wordt uitgegaan van de begripsbepaling zoals opgenomen in de Regeling
rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008.
Artikel 7.44
De subsidieaanvraag wordt ingediend door de eigenaar van een rijksmonument. Een rijksmonument
is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Het rijk heeft een instandshoudingssubsidie (Brim) voor
monumenten. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond
van het Brim is dat het monument geen restauratieachterstand heeft.
De provinciale subsidieregeling heeft tot doel de restauratieachterstand van rijksmonumenten
zodanig weg te werken dat na de uitvoering van de restauratie het monument in een dusdanige
onderhoudstoestand verkeert dat het kan instromen in de reguliere instandhoudingssubsidie op
grond van het Brim. Hiermee wordt gewaarborgd dat het monument niet opnieuw met een
restauratieachterstand te maken krijgt, waardoor het resultaat van de subsidie teniet zou worden
gedaan.
Het moet gaan om uitvoeringsgerede projecten. Dat wil zeggen dat het restauratieplan, het bestek
en de vergunningen aanwezig zijn en dat in de financiële dekking voor het deel dat niet door rijksen provinciale subsidie wordt gedekt is voorzien. Er moet aantoonbaar kunnen worden gestart met
de restauraties voor 1 maart 2010.
Uitvoeringsgerede restauratieprojecten aan kerken tussen de € 100.000,-- € 1 miljoen worden niet
uitgesloten van de provinciale subsidie, ook al is bij deze kerken na de wijziging van de Regeling
Rijkssubsidiëring instandhouding Monumenten van 24 april 2009 (Staatscourant 2009,76) in strikte
zin geen sprake meer van een restauratieachterstand.
Om een zekere mate van spreiding over de provincie Overijssel te krijgen, geldt een maximum per
gemeente van 4 restauratieprojecten met provinciale cofinanciering van maximaal 15% en 3 restauratieprojecten met een hoger subsidiepercentage, tot maximaal 85%. Restauraties met een provinciale subsidie van maximaal 15% zijn die projecten waarbij het rijk een subsidie heeft verleend van
70% respectievelijk 60%. Zoals bijvoorbeeld bij de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008.
Wanneer meerdere projecten in één aanvraag worden ingediend, moet de aanvrager zelf een
onderlinge prioritering aanbrengen
Artikel 7.45
De totale subsidie van rijk en provincie is maximaal 85 % van de subsidiabele restauratiekosten
respectievelijk maximaal 75 % voor monumenten met de mogelijkheid voor fiscale aftrek. Dit is
gebaseerd op het rijkssubsidiepercentage van 70% resp. 60% en de huidige provinciale cofinanciering van 15%. Op basis van de afwijzingen door het rijk in verband met het ontbreken van
voldoende budget concluderen we dat er voldoende uitvoeringsgerede projecten zijn die de overige
15% gedekt zullen hebben.
Artikel 7.45a
Als voor het monument al een subsidie op grond van de rijksregeling is verleend, dan is de
beschikking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voor de aanvraag van een subsidie op
grond van onderhavige regeling voldoende. Als er geen beschikking van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed aanwezig is, dan moeten wel aanvullende stukken ingediend worden.
Artikel 7.45b
Bij het toekennen van de subsidie hebben aanvragen die ook een rijkssubsidie krijgen op basis van
de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 voorrang. De overige aanvragen worden toegekend op volgorde van ontvangst.
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Artikel 7.45c
Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieaanvraag voor advies voorleggen aan de monumentencommissie. De monumentencommissie is ondergebracht bij Het Oversticht.
Artikel 7.45d
De restauratiewerkzaamheden worden door of in samenwerking met een deskundig restauratiebouwbedrijf uitgevoerd. Om de kwaliteit van de restauratiewerkzaamheden te waarborgen,
behouden we ons het recht om de werkzaamheden, onder nader door de provincie te stellen eisen,
te laten begeleiden als hiervoor specifieke kennis is vereist.

Artikel II
Subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerktreding van dit besluit, worden
behandeld volgens de bepalingen van het Ubs 2007, zoals die golden voor de aanpassing van de
paragraaf 7.9.

Artikel III
Dit besluit treed in werking 1 dag na publicatie.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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