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Onderwerp

Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat op 1 april 2013 de Subsidieregeling cultureel erfgoed NoordBrabant in werking is getreden;
Overwegende dat Provinciale Staten op 15 november 2013 hebben besloten tot
het beschikbaar stellen van € 4.700.000 voor restauratie van Rijksmonumenten
als maatregel ter bevordering van werkgelegenheid in het restauratievak, welke
in de vorm van subsidie wordt verstrekt;
Overwegende dat Provinciale Staten €1.400.000 beschikbaar stellen voor het
restaureren en beleven van forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, welke in
de vorm van subsidie wordt verstrekt;
Overwegende dat voor de restauratie molens € 350.000 beschikbaar is gesteld
mede voor restauraties in de lopende periode van 2013- 2018;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten de steunmaatregel N606/2009
Nederland, Nationale regeling voor de instandhouding en het herstel van
beschermde historische monumenten steun van toepassing achten op het in te
voegen paragraaf 9 Restauratie rijksmonumenten;
Overwegende dat voor het jaar 2014 de verschillende subsidieplafonds en
tenderperiodes voor de paragrafen 1 tot en met 8 worden aangepast aan de
resterende en huidige budgetten;
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Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
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Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1.5 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. het herkenbaar maken van erfgoed, verdwenen erfgoed of deels
verdwenen erfgoed in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
B. Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel b vervalt.
2. De aanduiding “a” voor het eerste onderdeel, vervalt.
3. In de aanhef vervalt de dubbele punt na het woord “indien”.
C. Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.”geplaatst;
2. De aanhef van het eerste lid komt te luiden:
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.5 onder a en b in aanmerking te
komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Onverminderd het eerste lid, onder d tot en met l, wordt, om voor
subsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder c in aanmerking te komen,
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zoals begrensd in de Verordening ruimte 2012;
b. het project draagt bij aan het zichtbaar en herkenbaar maken van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
D. Artikel 1.10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.”geplaatst.
2. Na het woord “Subsidieaanvragen” wordt ingevoegd: ,voor de subsidies,
bedoeld in artikel 1.5 onder a en b,.
3. De woorden “ tot en met 31 december 2015” worden vervangen door:
tot en met 14 december 2015.
4. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
2. Subsidieaanvragen voor de subsidie, bedoeld in artikel 1.5. onder c,
worden ingediend in de periode van 6 januari 2014 tot en met 14
december 2015.
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E. Artikel 1.11 komt te luiden:
Artikel 1.11 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in:
a. artikel 1.5, onder a, voor de periode van 1 april 2013 tot en met 14
december 2015, vast op € 1.030.000;
b. artikel 1.5, onder b, voor de periode van 1 april 2013 tot en met 14
december 2015, vast op € 50.000;
c. artikel 1.5, onder c, voor de periode van 6 januari 2014 tot en met 14
december 2015, vast op € 400.000.
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F. Artikel 1.12 komt te luiden:
Artikel 1.12 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt:
a. 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 250.000
voor subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onder a;
b. 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000 voor
subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onder b;
c. 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000
voor subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onder c.
2. Onverminderd het eerste lid onder a en b, wordt, indien aan de
subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een
andere provinciale regeling, slechts een zodanig bedrag aan subsidie
verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer dan 70% van de
totale projectkosten bedraagt.
3. Onverminderd het maximum, genoemd in de voorgaande leden, wordt,
indien aan de subsidieaanvrager reeds door een ander bestuursorgaan
subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat
voor het totale bedrag aan subsidies over een periode van drie
belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000
voor rechtspersonen en €100.000 voor ondernemingen in het
wegvervoer niet wordt overschreden.
G. Artikel 2.10 komt te luiden:
2.10 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend in de periode van 3 maart tot en met 7
april 2014 voor projecten die starten in de daaropvolgende periode van juni
tot en met december.
H. Artikel 2.11 komt te luiden:
2.11 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 2.5, voor de periode van 3 maart 2014 tot en met 7 april 2014 vast
op € 317.250.
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I. Artikel 2.14 komt te luiden:
Artikel 2.14 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. uiterlijk in de periode van juni 2014 tot en met december 2014 wordt
gestart met de uitvoering van het project;
b. het project is uiterlijk twee jaar na het verlenen van de subsidie
gerealiseerd.
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J. In artikel 3.9 wordt “het hele jaar door” vervangen door: van 6 januari
2014 tot en met 15 december 2014.
K. In artikel 3.10 wordt “van 1 april 2013 tot en met 31 december 2013”
vervangen door: van 6 januari 2014 tot en met 15 december 2014 en “€
50.000” door: € 84.900.
L. Artikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De onderdelen b tot en met e worden geletterd c tot en met f.
2. Onderdeel a komt te luiden:
a. Brim 2011: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
2011;
3. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
b. Brim 2013: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
2013;
M. Artikel 4.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1”geplaatst.
2. In onderdeel b wordt de zinsnede “zes kalenderjaren” vervangen door: de
periode 2013-2018 of de periode 2014-2019.
3. In onderdeel b, onder 3 º, wordt de zinsnede “van ten hoogste twee jaar
oud” vervangen door: dat uiterlijk is opgesteld twee jaar voorafgaand aan
de periode van het instandhoudingsplan;
4. Onderdeel c wordt gewijzigd in tweede lid.
5. In het tweede lid wordt “het Brim” vervangen door: het Brim 2011 of het
Brim 2013.
N. In artikel 4.8, tweede lid wordt “Leidraad subsidiabele
instandhoudingskosten Brim 2011” vervangen door: Leidraad subsidiabele
instandhoudingskosten 2013 en “Regeling rijkssubsidiëring instandhouding
monumenten 2011” vervangen door: Regeling rijkssubsidiëring
instandhouding monumenten 2013.
O. In artikel 4.9 wordt “van 1 januari tot en met 31 maart” vervangen door:
van 6 januari 2014 tot en met 15 december 2014.
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P. In artikel 4.10 wordt “2013” vervangen door: de periode van 6 januari
2014 tot en met 15 december 2014 en “€ 0” door: € 350.000.
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Q. Aan artikel 4.11 wordt een lid toegevoegd luidende:
3. Onverminderd het maximum, genoemd in de voorgaande leden, wordt,
indien aan de subsidieaanvrager reeds door een ander bestuursorgaan
subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat
voor het totale bedrag aan subsidies over een periode van drie belastingjaren
het maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000 voor
rechtspersonen en €100.000 voor ondernemingen in het wegvervoer niet
wordt overschreden.
R. Artikel 5.9 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “1 april 2013 tot en met 30 juni 2013” vervangen
door: 3 maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “van augustus tot en met
december” door: van juni tot en met december.
b. In onderdeel b wordt “1 september 2013 tot en met 30 september 2013”
vervangen door: 1 september 2014 tot en met 29 september 2014, en
“van januari tot en met juli” door: van januari tot en met juni.
S. Artikel 5.10 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “van 1 april 2013 tot en met 30 juni 2013”
vervangen door: van 3 maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “€ 0”
door: € 2.000.000.
b. In onderdeel b wordt “van 1 september 2013 tot en met 30 september
2013” vervangen door: van 1 september 2014 tot en met 29 september
2014 en “€ 3.150.000” door: € 0.
T. Aan artikel 5.13 worden, onder vervanging van de punt door een
puntkomma aan het slot van onderdeel c, twee onderdelen toegevoegd,
luidende:
d. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 3 maart 2014 tot en
met 7 april 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende periode van juni
tot en met december gestart met de uitvoering van het project;
e. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 september 2014
tot en met 29 september 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende
periode van januari tot en met juni gestart met de uitvoering van het
project.
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U. Artikel 6.10 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “van 1 april tot en met 30 juni” vervangen door:
van 3 maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “augustus tot en met
december” door: juni tot en met december.
b. In onderdeel b wordt “van 1 september tot en met 30 september”
vervangen door: van 1 september 2014 tot en met 29 september 2014,
en “januari tot en met juli” door: januari tot en met juni.
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V. Artikel 6.11 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “van 1 april 2013 tot en met 30 juni 2013”
vervangen door: van 3 maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “€ 0”
door: € 3.240.000.
b. In onderdeel b wordt “van 1 september 2013 tot en met 30 september
2013” vervangen door: van 1 september 2014 tot en met 29 september
2014 en “€ 3.340.000”door: € 0.
W. Aan artikel 6.14 worden, onder vervanging van de punt door een
puntkomma aan het slot van onderdeel c, twee onderdelen toegevoegd,
luidende:
d. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 3 maart 2014 tot en
met 7 april 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende periode van juni
tot en met december gestart met de uitvoering van het project;
e. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 september 2014
tot en met 29 september 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende
periode van januari tot en met juni gestart met de uitvoering van het
project.
X. Artikel 7.9 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “1 april tot en met 30 juni” vervangen door: 3
maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “september tot en met december”
door: juni tot en met december.
b. In onderdeel b wordt “1 september tot en met 30 september” vervangen
door: 1 september 2014 tot en met 29 september 2014.
Y. Artikel 7.10 wordt als volgt gewijzigd :
a. In onderdeel a wordt “van 1 april 2013 tot en met 30 juni 2013”
vervangen door: van 3 maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “€0”
door: € 50.000.
b. In onderdeel b wordt “van 1 september 2013 tot en met 30 september
2013 vervangen door: van 1 september 2014 tot en met 29 september
2014 en “€ 25.000” door: €0.
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Z. Aan artikel 7.13 worden, onder vervanging van de punt door een
puntkomma aan het slot van onderdeel c twee onderdelen toegevoegd,
luidende:
d. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 3 maart 2014 tot en
met 7 april 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende periode van juni
tot en met december gestart met de uitvoering van het project;
e. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 september 2014
tot en met 29 september 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende
periode van januari tot en met juni gestart met de uitvoering van het
project.
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AA. Artikel 8.9 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “1 april tot en met 30 juni” vervangen door: 3
maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “september tot en met
december” door: juni tot en met december.
b. In onderdeel b wordt “1 september tot en met 30 september” vervangen
door: 1 september 2014 tot en met 29 september 2014, en “januari tot
en met juli” door: januari tot en met juni.
BB. Artikel 8.10 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “van 1 april 2013 tot en met 30 juni 2013”
vervangen door: van 3 maart 2014 tot en met 7 april 2014 en “ € 0”
door: € 21.000.
b. In onderdeel b wordt “van 1 september 2013 tot en met 30 september
2013” vervangen door: van 1 september 2014 tot en met 29 september
2014 en “€ 10.000” door € 0.
CC. Artikel 8.13 komt te luiden:
Artikel 8.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. het project is uiterlijk binnen twee jaar na de bekendmaking van de
beschikking tot subsidieverlening is gerealiseerd;
b. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 3 maart 2014 tot
en met 7 april 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende periode van
juni tot en met december gestart met de uitvoering van het project;
c. voor aanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 september 2014
tot en met 29 september 2014, wordt uiterlijk in de daaropvolgende
periode van januari tot en met juni gestart met de uitvoering van het
project.
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DD. Onder vernummering van § 9 tot § 10 en onder vernummering van de
artikelen 9.1 tot en met 9.5 tot 10.1 tot en met 10.5, wordt een paragraaf
ingevoegd, luidende:
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§ 9 Restauratie rijksmonumenten
Artikel 9.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. communicatieparagraaf: paragraaf waarin staat op welke wijze de
communicatie van het project wordt gerealiseerd;
b. restauratie: handeling die nodig is om het onroerend erfgoed duurzaam,
sober en doelmatig in stand te houden ten behoeve van een stabiele,
maatschappelijk verantwoorde of duurzame functie;
c. rijksmonument: onroerend monument dat op grond van artikel 3 van de
Monumentenwet 1988 als beschermd monument is aangewezen.
Artikel 9.2 Doel
Het behoud van:
a. rijksmonumenten in Noord-Brabant door middel van restauratie;
b. vakmanschap op het gebied van restauratie.
Artikel 9.3 Doelgroep
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
a. natuurlijke personen;
b. rechtspersonen.
Artikel 9.4 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 9.5 Subsidiabele activiteiten
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor projecten
gericht op het restaureren van een rijksmonument in een van de volgende
categorieën:
a. industrieel erfgoed;
b. kastelen en landhuizen;
c. militair erfgoed;
d. forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
e. religieus erfgoed.
Artikel 9.6 Weigeringsgrond
Subsidie op grond van deze paragraaf wordt geweigerd indien het project reeds
is gestart voor de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

8/17

Artikel 9.7 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 9.5 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. de aanvrager heeft het recht van eigendom op het rijksmonument;
b. het rijksmonument is gelegen binnen het grondgebied van de provincie
Noord-Brabant;
c. het project wordt uitgevoerd door een erkend restauratiebedrijf;
d. de exploitatie van het rijksmonument is niet toereikend voor de
uitvoering van het project.
2. Aan het project liggen ten grondslag:
a. een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt
voldaan aan de vereisten in het eerste lid;
b. een positief preadvies van de monumentencommissie voor het
restauratieplan, inclusief communicatieparagraaf;
c. een onderzoek naar de mogelijkheden van het project als restauratie
opleidingsproject en het betrekken van de Vereniging Restauratie
Opleidingsprojecten bij het project;
d. een sluitende begroting.
3. Onverminderd de voorgaande leden, wordt, om voor subsidie als bedoeld
in artikel 9.5.onder d, in aanmerking te komen, het project uitgevoerd in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals begrensd in de Verordening ruimte
2012.
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Artikel 9.8 Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die als
zodanig zijn aangemerkt in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
2013, die als bijlage is opgenomen bij de Subsidieregeling instandhouding
monumenten voor subsidie in aanmerking.
Artikel 9.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend van 6 januari 2014 tot en met 7 april
2014.
Artikel 9.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode 6 januari 2014
tot en met 7 april 2014 voor subsidies als bedoeld in:
a. artikel 9.5, onder a, vast op € 1.175.000;
b. artikel 9.5, onder b, vast op € 1.175.000;
c. artikel 9.5, onder c, vast op € 1.175.000;
d. artikel 9.5, onder d, vast op € 1.000.000;
e. artikel 9.5, onder e, vast op € 1.175.000.

9/17

Artikel 9.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 9.5, onder a, b, c, en e
bedraagt 70 % van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €
500.000.
2. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 9.5, onder d, bedraagt 100 %
van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 1.000.000.
3. Onverminderd het maximum, genoemd in de voorgaande leden, wordt,
indien aan de subsidieaanvrager reeds op grond van een andere regeling
subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat
voor het totale bedrag aan subsidies het van toepassing zijnde
subsidiepercentage van 100% op grond van N606/2009 Nederland,
Nationale regeling voor de instandhouding en het herstel van beschermde
historische monumenten. als percentage van de subsidiabele kosten niet
wordt overschreden.
4. Indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat de subsidie
minder dan €10.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
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Artikel 9.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van
de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen op zodanige wijze plaats dat projecten die als
opleidingsproject als bedoeld in artikel 9.7, tweede lid, onder d, kunnen
worden uitgevoerd voorgaan op projecten die niet als opleidingsproject
kunnen worden uitgevoerd.
4. Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een
gelijke plaats eindigen, dan vindt rangschikking van die aanvragen plaats op
basis van de hoogte van de eigen bijdrage in relatieve zin, waarbij een
hogere bijdrage voorgaat op een lagere bijdrage.
5. Indien toepassing van het vierde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een
gelijke plaats eindigen, dan vindt rangschikking van die aanvragen plaats
door middel van loting.
Artikel 9.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. uiterlijk zes maanden na het verlenen van de subsidie wordt gestart met
de uitvoering van het project;
b. het project is uiterlijk drie jaren na het verlenen van de subsidie
gerealiseerd;
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c. bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger
jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van
uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer
dan twaalf maanden bedraagt;
d. bij subsidies van € 125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een
administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en
inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en
overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.
2. Gedeputeerde Staten kunnen gedurende de periode, bedoeld in het eerste
lid, onder b, eenmalig op verzoek van de subsidieontvanger de periode,
bedoeld in het vorige lid onder b, verlengen met maximaal één jaar.
3. Onverminderd het eerste lid, wordt het project uitgevoerd als
restauratieopleidingsproject door een erkend leerbedrijf, indien uit het
onderzoek, bedoeld in artikel 9.7, tweede lid, onder c, blijkt dat het project
geschikt is als opleidingsproject.
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Artikel 9.14 Prestatieverantwoording
1. Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat
de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de
volgende bewijsstukken:
a. inspectierapport van de Monumentenwacht;
b. activiteitenverslag.
2. Bij subsidies van € 25.000 of hoger toont de subsidieontvanger bij de
aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. inspectierapport van de Monumentenwacht;
b. activiteitenverslag.
3. Onverminderd de voorgaande leden, kunnen Gedeputeerde Staten aan de
beschikking tot subsidieverlening de verplichting verbinden om het
activiteitenverslag vergezeld te laten gaan van beeld- of geluidsmateriaal.
Artikel 9.15 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken voor subsidies van € 25.000 en hoger een
voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.
2. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de
hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden
bepaald.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
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Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling
cultureel erfgoed Noord-Brabant.
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’s-Hertogenbosch, 10 december 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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Toelichting behorende bij de Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling
cultureel erfgoed Noord-Brabant.
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Algemeen
Op 1 april 2013 is de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant in
werking getreden. Deze regeling omvat 9 paragrafen, met 8 regelingen. Deels is
de regeling conform het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015 bestemd
voor beleving, deels voor instandhouding van erfgoed.
Als maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid in het restauratievak
wordt een negende regeling toegevoegd, specifiek bedoeld om op korte termijn
uitvoeringsgerede projecten voor restauratie van Rijksmonumenten tot
uitvoering te brengen. Verwacht wordt ca. 10-12 restauraties te kunnen
realiseren.
Paragraaf 1 wordt eveneens gewijzigd, vanwege de middelen voor zichtbaar en
herkenbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Daarnaast wordt de regeling voor de tweede keer op een aantal punten
gewijzigd. Het gaat hierbij om reguliere, twee maal per jaar terugkerende
wijzigingen, waarbij de tenderperioden en de nieuwe subsidieplafonds worden
vastgesteld. Hiertoe vinden in alle paragrafen wijzigingen plaats.
Van de regeling wordt goed gebruik gemaakt. Voor restauratie van her te
bestemmen kerken (paragraaf 6) blijft het aantal aanvragen achter. Echter, het
genereren van goede herbestemmingen voor kerken neemt langere tijd in
beslag.
Europese regelgeving
Paragraaf 9 Restauratie rijksmonumenten, is in overeenstemming met
steunmaatregel N606/2009 – Nederland, Nationale regeling voor de
instandhouding en het herstel van beschermde historische monumenten (hierna:
Nationale Monumentenregeling), opgesteld. De eisen die in deze Nationale
Monumentenregeling zijn gesteld zijn vertaald in paragraaf 9.
Artikelsgewijs
A.
Onderdeel c is opgenomen om een afzonderlijke subsidie voor het herkenbaar
en aantrekkelijk maken van forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie te
kunnen verstrekken.
B.
De weigeringsgrond die gericht is op het niet meer dan 70% van de totale
projectkosten als subsidie te verstrekken, is verplaatst naar artikel 1.12, tweede
lid.
C.
Artikel 1.7 is aangevuld met de vereisten die voor het herkenbaar en
aantrekkelijk maken van forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie gelden.
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F.
Artikel 1.12 is aangevuld met de subsidiehoogte voor de subsidie voor het
herkenbaar en aantrekkelijk maken van forten in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Voorts is de voormalige weigeringsgrond dat in geval van
samenloop met andere provinciale regelingen, niet meer dan 70% van de totale
projectkosten aan subsidie wordt verstrekt, vertaald in de subsidiehoogte. Het
derde lid bevat slechts een tekstuele aanvulling om de verhouding tussen het
maximum bedrag aan subsidie en het drempelbedrag van de Europese
commissie ten aanzien van de de-minimissteun inzichtelijk te maken. Het
bedrag van € 200.000,-- (resp. € 100.000,--) komt overeen met het
drempelbedrag dat de Europese Commissie heeft vastgesteld ten aanzien van
de- minimissteun. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie
belastingjaren. Steun onder deze drempel behoeft niet te worden aangemeld. In
deze (verordening/regeling) is ervoor gekozen om bij de subsidietoekenning dit
bedrag niet te overschrijden. Het kan echter in de praktijk voorkomen dat een
door ons begunstigde onderneming in de afgelopen drie jaar al eens subsidie of
een andere vorm van steun van een overheidsorgaan heeft ontvangen. Dit moet
blijken uit de “Verklaring de-minimissteun”.
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H.
Vooralsnog wordt voor het jaar 2014 één tenderperiode vastgesteld.
M.
De wijzigingen in dit artikel zien op het nauwgezet weergeven van de van
toepassing zijn de Brim en de periode waarop het instandhoudingsplan mag
zien.
Q.
Het derde lid bevat slechts een tekstuele aanvulling om de verhouding tussen het
maximum bedrag aan subsidie en het drempelbedrag van de Europese
commissie ten aanzien van de de-minimissteun inzichtelijk te maken. Het
bedrag van € 200.000,-- (resp. € 100.000,--) komt overeen met het
drempelbedrag dat de Europese Commissie heeft vastgesteld ten aanzien van
de- minimissteun. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie
belastingjaren. Steun onder deze drempel behoeft niet te worden aangemeld. In
deze (verordening/regeling) is ervoor gekozen om bij de subsidietoekenning dit
bedrag niet te overschrijden. Het kan echter in de praktijk voorkomen dat een
door ons begunstigde onderneming in de afgelopen drie jaar al eens subsidie of
een andere vorm van steun van een overheidsorgaan heeft ontvangen. Dit moet
blijken uit de “Verklaring de-minimissteun”.
DD.
Artikel 9.1 Begripsbepalingen
onderdeel b
Restauratie ziet op instandhouding van een monument ten behoeve van behoud
van de monumentale waarde.
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Artikel 9.2 Doel
De doelstelling past binnen de doelstelling van de Nationale
Monumentenregeling. Deze regeling beoogt immers het behoud van als zodanig
erkende historische monumenten. De steun mag alleen worden benut voor
instandhouding van het culturele erfgoed of de renovatie van het monument.
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Artikel 9.5 Subsidiabele activiteiten
Onderdeel c
Onder militair erfgoed worden ook kazernes en forten verstaan.
onderdeel d
Dit onderdeel is opgenomen specifiek ten behoeve van de forten in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. In artikel 9.7 zijn hiertoe aparte vereisten gesteld.
Artikel 9.6 Weigeringsgrond
De weigeringsgrond ziet op het kunnen bepalen van de uitgangspositie, de staat
van het rijksmonument voor aanvang van het project. Indien reeds is
aangevangen is deze status niet meer of moeilijk te achterhalen.
Artikel 9.7 Subsidievereisten
Eerste lid
Onderdeel a
De Nationale Monumentenregeling is alleen van toepassing op eigenaren van
de in aanmerking komende monumenten. Het vereiste in onderdeel a is
hiermee in overeenstemming.
Onderdeel c
Het vereiste dat de restauratie alleen door erkende en tot restauratie
gecertificeerde bedrijven mag worden uitgevoerd past binnen de doelstelling om
vakmanschap in het restauratiewerk in stand te kunnen houden en het in stand
houden van monumenten.
Onderdeel d
In de Nationale Monumentenregeling is het vereiste opgenomen dat de steun
alleen bedoeld is voor projecten die zonder staatssteun economisch niet
haalbaar zouden zijn. Een restauratie van een project is economisch niet
haalbaar voor de eigenaar als de kosten van de restauratie niet gedragen kunnen
worden uit de exploitatie van het rijksmonument. Derhalve is de eis uit de
Nationale Monumentenregeling vertaald in het vereiste dat de exploitatie van
het rijksmonument niet toereikend is voor de uitvoering van het project.
Dit is aan te tonen door een negatieve exploitatie te overleggen, door te
overleggen dat geen gebruik mogelijk is van andere faciliteiten (facilitaire) of
fondsen die de exploitatie rendabel maken.
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Tweede lid
Onderdeel b
Gevraagd wordt een preadvies te overleggen. Een regulier advies impliceert dat
reeds de aanvraag om een omgevingsvergunning is gedaan. Een preadvies kan
gevraagd worden voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt
ingediend, ter verkenning van plan.
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Onderdeel c
De aanvrager dient te onderzoeken of bij de uitvoering van het project, jonge
bouwvakkers kunnen worden betrokken om het restauratievak van hun ervaren
collega’s te leren. Afhankelijk van het de uitkomsten van dit onderzoek stellen
Gedeputeerde Staten verplichtingen ten aanzien van het inrichten van het
project als restauratie opleidingsproject.
Derde lid
Dit vereiste ziet specifiek op de categorie forten. Alleen restauratie van die
forten die gelegen zijn in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, komt voor subsidie
in aanmerking.
Artikel 9.8 Subsidiabele kosten
In de Nationale Monumentenregeling is bepaald dat alleen de extra kosten voor
instandhouding en herstel van het monument voor vergoeding in aanmerking
komen. Het gaat om de kosten die uit technisch oogpunt noodzakelijk zijn voor
de instandhouding van het monument. Kosten in verband met verbetering van
het comfort of voor uitbreiding van de gebouwen zijn niet subsidiabel.
Door aan te sluiten bij de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013,
wordt voldaan aan de eisen uit de Nationale Monumentenregeling. In de
Leidraad zijn de kosten voor comfort of uitbreiding reeds uitgesloten.
Artikel 9.11 Subsidiehoogte
Derde lid
Op grond van de Nationale Monumentenregeling wordt cumulatie met andere
regelingen niet uitgesloten mits niet meer dan 100% bedragen. Dit is vertaald in
een totaal maximale subsidiehoogte van 100% van de subsidiabele kosten.
Artikel 9.12 Verdeelcriteria
Derde lid
Vanwege de doelstelling om het restauratievak in stand te houden, is bij de
verdeelcriteria gekozen om in het geval dat het resterend budget geen ruimte
meer heeft voor beide projecten voorrang te geven aan projecten die als
opleidingsprojecten kunnen worden uitgevoerd.
Vierde lid
In het geval door voorrang te geven aan opleidingsprojecten, nog steeds sprake
is van meer aanvragen dan het resterend plafond toelaat, wordt voorrang
gegeven aan projecten waarbij een hogere eigen bijdrage wordt gerealiseerd
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door de aanvrager. De hoogte van de bijdrage wordt gerelateerd aan de totale
subsidiabele kosten van het project.

Nummer

178/13

Artikel 9.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Eerste lid
Onderdeel a
De periode van zes maanden dient onder andere voor het aanvragen
en verkrijgen van benodigde vergunningen zoals omgevingsvergunning.
Artikel 9.14 Prestatieverantwoording
Eerste lid
Op grond van artikel 20, eerste lid, onder b, van de Asv worden subsidies tot €
25.000 ambtshalve vastgesteld. Op grond van het tweede lid van dit artikel
toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht en
aan de verplichtingen is voldaan.
Tweede lid
Ter zake van subsidies van € 25.000 of hoger dient de aanvrager een aanvraag
tot vaststelling in en toont bij deze aanvraag aan dat de activiteiten zijn verricht
en aan de verplichtingen is voldaan.
Artikel 9.15 Bevoorschotting en betaling
Tweede lid
In de beschikking tot verlening wordt bepaald wanneer welke termijnen worden
betaald. Dit kan afhankelijk zijn van de start van het project en de liquiditeiten
van de aanvrager.
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