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van Rijksmonumenten”

De commissie Economie, Energie en Bestuur adviseert unaniem om de
Statenvoordracht als hamerstuk te agenderen voor de PSvergadering van 8 oktober 2018.
Voor de opmerkingen en vragen van de commissie EEB: zie
uittreksel uit het conceptverslag commissie EEB 17 september
2018 hieronder.
8.b.

Monumenten: Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Restauratie van rijksmonumenten’

De voorzitter meldt dat de heer Oostveen en de heer Mekel van de Rekenmaker aanwezig zijn bij de
bespreking van dit agendapunt. In antwoord op vragen van de VVD wordt gemeld dat de aanbevelingen uit
het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer (RR) zich richten tot PS (RR is er voor PS). GS hebben in de
conceptfase van het rapport kennis kunnen nemen van de aanbevelingen en hierop kunnen reageren. De
reactie van GS (overnemen van de aanbevelingen) vindt u dan ook terug in het rapport. Het definitieve rapport
wordt aan PS aangeboden. De griffie maakt dan ook de voordracht voor PS en zet de aanbevelingen om in
beslispunten. Het is dan aan PS wat zij met deze beslispunten willen doen.
De heer Van Liere (PvdD) vindt het een prima rapport met goede aanbevelingen die door GS worden
overgenomen. Het is een hamerstuk.
De heer Bouberg Wilson (ONH) sluit zich hierbij aan. Een vraag, waarom rangschikt de provincie
subsidieaanvragen zodanig dat aanvragers die het laagste percentage subsidie aanvragen, het eerst worden
gehonoreerd?
De heer Klein (CU/SGP) sluit zich aan bij de PvdD.
De heer Hietbrink (GL) sluit zich hierbij aan. Er is 50 miljoen euro aangevraagd en er is 30 miljoen euro
verstrekt over de periode vanaf 2012. Er vindt een aanvulling plaats vanuit provinciale middelen zodat het
bedrag op hetzelfde niveau blijft. De in de aanbevelingen voorgestelde veldcontrole leidt tot hogere kosten.
Zijn GS bereid om het budget te verhogen om aan de wettelijke instandhoudingsplicht te voldoen? Kunnen GS
in algemene zin reageren op het feit dat er aan de uitvoering van de beslispunten geen termijn is verbonden?
De heer Wiesehahn (VVD) sluit zich aan bij GL. Veldcontroles vinden nu al plaats, zoals GS aangeven, dus
waarom wordt de betreffende aanbeveling dan nog overgenomen? Het is een hamerstuk.
Mevrouw Van Andel (CDA) vraagt GS of er meer budget nodig is, omdat het aantal aanvragen het
subsidieplafond overschrijdt. PS worden opgeroepen om hierover na te denken, mede met het oog op de
aanstaande verkiezingen.
De heer Buijtendorp (D66) is blij in het rapport te lezen dat de provincie op het goede spoor zit en heel mooi
dat de aanbevelingen worden overgenomen. Ook is D66 blij dat de Monumentenmonitor waar D66 zich in het
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verleden voor heeft ingezet, nu zodanig is ingericht dat die daaraan kan bijdragen. Tevens is het belangrijk
dat er goed op de privacy wordt gelet bij het doorgeven van de informatie. Het is een hamerstuk.
Mevrouw Doevendans (PvdA) vindt het een hamerstuk. Misschien zijn er al concrete afspraken gemaakt in
IPO-verband over aanbeveling 7, de onderlinge vergelijking met de andere Randstadprovincies.
Mevrouw Bezaan (PVV) vindt het een hamerstuk.
Gedeputeerde Van der Hoek antwoordt dat om zoveel mogelijk aanvragers te kunnen bedienen om zoveel
mogelijk monumenten in stand te houden, eerst de laagste aanvragen worden bediend. Deze keuze is tevens
gemaakt om te voorkomen dat mensen heel lang wachten met noodzakelijk onderhoud wanneer zij weten dat
als je het hoogste bedrag aanvraagt, je bovenaan het lijstje komt. Het aantal aanvragen is hoger dan begroot,
maar met het huidige bedrag kan men de komende jaren goed uit de voeten en kan een goed niveau
gehandhaafd worden. PS besluiten zelf over een eventuele verhoging van het budget. De aanpassing van de
verordening vindt plaats voor eind 2019. Ten aanzien van aanbeveling 7 meldt de gedeputeerde dat Pels
Rijcken op dit moment onderzoek doet naar de verschillen tussen de diverse regelingen van de provincies en
die komt in 2019 met aanbevelingen. Er wordt op basis van vertrouwen subsidie verstrekt aan de aanvragers
en in de aanvraagfase wordt een toets uitgevoerd, maar desalniettemin vindt er steekproefsgewijs
veldonderzoek plaats en daaruit is tot op heden geen misbruik naar voren gekomen. Deze aanbeveling is
overgenomen omdat er meer steekproeven zullen worden gehouden. Begin 2019 vindt de concrete opvolging
van alle aanbevelingen plaats en medio 2019 zullen deze afgerond zijn. PS worden geïnformeerd over
eventuele vertragingen of problemen in dit proces.
De voorzitter constateert dat unaniem wordt besloten om deze voordracht als hamerstuk naar PS door te
leiden.

