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Verzenddatum

Betreft: Besluit vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie restauratie
rijksmonumenten Noord-Holland 2022
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Kenmerk
1809732/1809746

Geachte leden,
Graag informeren wij u over ons besluit van 1 7 mei 2022 om de

Uw kenmerk

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-

Holland 2022 (hierna Uvr 2022) met bijbehorend subsidieplafond 2022
en bijbehorende indieningsperiode vast te stellen. Het subsidieplafond
voor 2022 bedraagt € 5.000.000. Met de vaststelling vervalt de

vigerende uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten
Noord-Holland 201 9 (Uvr 201 9).

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Uvr 201 9 is dat de
toepassing van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen

bij de restauratie van monumenten wordt gestimuleerd. Dit is in
overeenstemming met de kadernota erfgoed en cultuur 2022. De focus
ligt in 2022 wederom op het religieus en agrarisch erfgoed, maar wordt

verbreed naar buitenplaatsen en landgoederen, inclusief groenaanleg.

Een restauratie in combinatie met maatregelen ter verduurzaming van

het monument worden gestimuleerd door een gunstiger
restauratiepercentage aan te bieden. Hierdoor blijven de schaarse

restauratiemiddelen voor de noodzakelijke restauraties beschikbaar.
Subsidiering en financiering voor verduurzaming is buiten de Uvr 2022

beschikbaar en kan met restauratiesubsidies uit de Uvr 2002 worden
gecombineerd.
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De Uvr 2022 komt in grote lijnen overeen met de Uvr van 201 9. Wij

hebben de criteria op een aantal technische punten verduidelijkt ten

bate van de aanvrager en ter vergemakkelijking van onze toetsing.

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.1 24.B.08

2 | 3

De uitvoeringsregeling voor de restauratie van rijksmonumenten
bestaat sinds de bestuurlijke afspraken tussen het rijk en de provincies
over decentralisatie van de restauratiemiddelen voor rijksmonumenten
uit 201 2 en 201 5, en de matching van deze rijksgelden met andere

publieke middelen en private middelen.
Het subsidieplafond is opgebouwd uit de jaarlijkse decentralisatie

uitkering voor rijksmonumenten ad € 2.562.441, aangevuld met €
2.2062.441 provinciale middelen uit het Coalitieakkoord 201 9-2023.
De regeling voldoet sinds 201 2 aan een grote behoefte en de

subsidiebudgetten zijn de afgelopen jaren geheel benut. De
cofinanciering uit private middelen en leningen bedroeg hierbij rond de
70%.
De Uvr is alleen toegankelijk voor private en publieke partijen die

rijksmonumenten restaureren die in oorsprong niet als woonhuis zijn
gebouwd. De monumenten dienen publiek toegankelijk te zijn of dit na

restauratie te worden, al dan niet ten gevolge van een herbestemming
en ai dan niet in combinatie met verduurzaming. De regeling vormt één

van de belangrijkste instrumenten van ons monumentenbeleid.

Omdat de € 5.000.000 gemiddeld voorziet in één derde van de
jaarlijkse restauratiekosten (tweederde wordt opgebracht door de

eigenaar) kan worden gesteld dat de inzet van € 5.000.000 leidt tot een
totale investering van minimaal € 1 5.000.000 per jaar in de restauratie

van publiekstoegankeljjke rijksmonumenten in de provincie NoordHolland.

Op grond van onze Monumentenmonitor kunnen wij concluderen dat de

restauratieopgave vanaf de nulmeting in 2014 is teruggelopen van 24 %
naar 1 7% in 2020 (laatste meting).

Wij streven ernaar de restauratieopgave met de voortzetting van een

jaarlijkse inzet van € 5.000.000 verder terug te dringen naar 1 5% in
2025.
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Daarmee is de restauratieopgave na 2025 echter niet opgelost.
Restauratiesubsidies blijven hard nodig om die 1 5% ook na 2025 op
gelijk niveau te houden.
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten NoordHolland 2022 hebben wij bekend gemaakt in het provinciaal blad.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

n\
ovinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

