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Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant
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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 Telos in opdracht van Provinciale Staten in februari 2013
een verkenning heeft gedaan naar het aantal verwachte kerksluitingen en de
mogelijkheden van herbestemming van die kerkgebouwen en de uitkomst van
deze verkenning is dat veel kerken in Noord-Brabant hun functie verliezen en
de mogelijkheden en ervaringen tot herbestemming;
Overwegende dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor het
behoud van kerkgebouwen en dat de provincie Noord Brabant mede
ondertekenaar is van het statement Vrijkomende kerken waarmee het probleem
geagendeerd wordt;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten met deze subsidieregeling lokale
processen tot herbestemming van kerkgebouwen willen stimuleren;
Overwegende dat voor de tweede helft van het jaar 2014 de verschillende
subsidieplafonds en tenderperiodes voor de paragrafen 1 tot en met 8 worden
aangepast aan de resterende en huidige budgetten;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 5.7, onder e, komt te luiden:
e. voor het project is een positief advies voor een omgevingsvergunning
afgegeven;

Bijlage(n)

B. In artikel 5.10, onder b, wordt “€ 0” vervangen door: € 505.000.
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C. In artikel 6.5 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. het opstellen van technische plannen voor restauratie en herbestemming
van vrijkomende kerken.
D. Artikel 6.7 , tweede lid, onder a komt te luiden:
a. voor het project is een positief advies voor een omgevingsvergunning
afgegeven;
E. In artikel 6.10, onder b wordt “29 september 2014” vervangen door: 31
oktober 2014.
F. In artikel 6.11, onder b wordt “29 september 2014 vervangend door: 31
oktober 2014 en “€ 0” door: € 3.254.000.
G. In artikel 6.12 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:
3. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 6.5, onder c, bedraagt 50%
van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 15.000.
H. Na artikel 6.16 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 6A Procesondersteuning vrijkomende kerken
Artikel 6A.1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. dorpsraad: organisatie van bewoners die de belangen van het dorp
behartigen;
b. herbestemming: geven van een nieuwe functie aan een kerk;
c. onderneming: eenheid die een economische uitoefent ongeacht haar
rechtsvorm en de wijze waarop ze wordt gefinancierd;
d. vereniging van bewoners: organisatie van bewoners die de gezamenlijke
belangen van hun wijk behartigen.
Artikel 6A.2 Doelgroep
1. Subsidie kan worden aangevraagd door:
a. eigenaren van kerken;
b. dorpsraden;
c. verenigingen van bewoners.
2. De aanvragers, bedoeld in het eerste lid, bezitten rechtspersoonlijkheid.
3. In afwijking van het eerste lid zijn ondernemingen uitgezonderd.
Artikel 6A.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling
projectsubsidies.
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2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
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Artikel 6A.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op procesondersteuning
bij het vinden van een herbestemming van een vrijkomende kerk.
Artikel 6A.5 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6A.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. de kerk is of wordt onttrokken aan de eredienst;
c. het project heeft in ieder geval betrekking op onderzoek naar:
1°. de mogelijke nieuwe functies van de kerk;
2°. de financiële haalbaarheid van de in het eerste onderdeel onderzochte
mogelijke nieuwe functies;
d. het project heeft de instemming van de eigenaar van de kerk, indien de
aanvrager niet tevens de eigenaar is;
e. de beoogde functie heeft de instemming van de desbetreffende gemeente;
f. aan het project liggen ten grondslag:
1°. een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze
wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;
2°. een sluitende begroting;
3°. voor de inhuur van een adviesbureau, tenminste twee offertes van
bureaus die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 6A.6. Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie,
komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.
Artikel 6A.7 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 6A.6 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. kosten voor roerende en onroerende zaken;
b. kosten voor reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager;
c. loonkosten voor deskundigen boven een maximum van € 93 per uur,
inclusief sociale lasten en overhead;
d. vergoeding voor ureninzet van vrijwilligers;
e. reiskosten.
Artikel 6A.8 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 oktober 2014 tot en met 1 april
2015.
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Artikel 6A.9 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 6A.4, voor de periode van 1 oktober 2014 tot en met 1 april 2015, vast
op € 150.000.
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Artikel 6A.10 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 6A.4, bedraagt maximaal 80%
van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500.
Artikel 6A.11 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 plaats door middel van loting.
Artikel 6A.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat de bevindingen en
resultaten van het project toegankelijk worden gemaakt voor derden.
Artikel 6A.13 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont 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 een verslag van de bevindingen en
resultaten van het project.
I. In artikel 7.10, onder b, wordt “€ 0” vervangen door: € 21.500.
J. In artikel 8.10, onder b, wordt “€ 0” vervangen door: € 14.000.
K. Artikel 9.5 wordt als volgt gewijzigd:
a. onderdeel d wordt verwijderd;
b. onderdeel e wordt geletterd d.
L. In artikel 9.9 wordt “van 6 januari 2014 tot en met 7 april 2014” vervangen
door: binnen de tenderperiode van 1 oktober 2014 tot en met 17 november
2014.
M. Artikel 9.10 komt te luiden:
Artikel 9.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Stellen het subsidieplafond voor de tenderperiode van 1
oktober 2014 tot en met 17 november 2014 voor subsidies als bedoeld in
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artikel 9.5 vast op € 2.950.000.
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N. Artikel 9.11 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid komt te vervallen “, onder a, b, c en e”.
b. Het tweede lid komt te luiden:
2. Onverminderd het maximum, genoemd in het eerste lid, wordt indien de
subsidieaanvrager minder dan 70% van de subsidiabele kosten aanvraagt,
slechts het gevraagde percentage aan subsidie verstrekt.
O. Artikel 9.12 komt te luiden:
1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige
subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 9.10,
te boven gaan, vindt rangschikking van de aanvragen plaats op basis van de
hoogte van de aangevraagde subsidie, waarbij een lager aangevraagde
subsidie voorgaat op een hogere aangevraagd subsidiebedrag.
2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op
een gelijke plaats eindigen, dan vindt rangschikking van die aanvragen plaats
door middel van loting.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van tweede dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling
cultureel erfgoed Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 26 augustus 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger
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Toelichting behorende bij de Vijfde 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 10 paragrafen, met 9 regelingen. Deels
is de regeling conform het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015 bestemd
voor beleving, deels voor instandhouding van erfgoed.
Ter bevordering van het aantal aanvragen voor restauratie van her te
bestemmen kerken (paragraaf 6) zijn de subsidiabele activiteiten uitgebreid met
het op zich zelf staand opstellen van een restauratieplan.
Voorts wordt een paragraaf 6A ingevoegd om lokale processen tot
herbestemming van kerkgebouwen stimuleren. Dit is de fase voorafgaand aan
het opstellen van een restauratieplan en het komen tot restauratie.
De afgelopen jaren zijn in Noord-Brabant diverse kerkgebouwen buiten gebruik
geraakt. Ook de komende jaren zullen nog veel kerkgebouwen leeg komen.
Onderhoud van deze gebouwen vergt grote inspanningen van de kerkeigenaren.
Kerksluitingen hebben niet alleen sociale gevolgen voor de kerkgangers. Vaak
gaat het ook om monumentale of beeldbepalende gebouwen die belangrijk zijn
voor de identiteit van een stad of dorp en daarmee ook voor het leef- en
vestigingsklimaat.
Wat een goede nieuwe bestemming van een kerkgebouw zou kunnen zijn is
vaak niet op voorhand duidelijk. Partijen worden in de gelegenheid gesteld om
mogelijke nieuwe functies van de kerk te onderzoeken en de financiële
haalbaarheid daarvan. Deze regeling is niet bedoeld voor restauratie en
onderzoek bij behoud van gebouwen. Hiervoor zijn er al subsidiemogelijkheden
vanuit het provinciale en landelijke erfgoedbeleid.
Daarnaast wordt de regeling voor de vierde 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 diverse paragrafen wijzigingen plaats.
Artikelsgewijs
A.
In de praktijk is gebleken dat kansrijke aanvragen niet kunnen worden
gehonoreerd, omdat aanvragers in afwachting van subsidie geen vergunning
aanvragen omdat zij opzien tegen de hoge legeskosten. Derhalve wordt een
positief advies voldoende geacht.
C.
Paragraaf 6 betreft het proces om tot restauratie te komen tot en met de
restauratie zelve, nadat reeds is besloten dat restauratie. Het gaat om de
ontwikkeling van de technische plannen en de uitvoering daarvan. Dit proces
dient niet verward te worden met paragraaf 6A dat ziet op de
ontwikkelingsgang om te komen tot de herbestemming van een vrijkomende
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kerk.
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D.
In de praktijk is gebleken dat kansrijke aanvragen niet kunnen worden
gehonoreerd, omdat aanvragers in afwachting van subsidie geen vergunning
aanvragen omdat zij opzien tegen de hoge legeskosten.
F.
Paragraaf 6 wordt uitgebreid met de technische planvorming, dit volgt na de
procesondersteuning waarvoor op grond van paragraaf 6A subsidie kan worden
gevraagd.
H.
Artikel 6A.4 Subsidiabele activiteiten
Bij procesondersteuning gaat het om activiteiten die betrekking hebben op de
ontwikkelingsgang om te komen tot de herbestemming van een vrijkomende
kerk. De procesondersteuning kan worden uitbesteed aan een externe
deskundige of aan meerdere externe deskundigen.
O.
Aanvragen voor paragraaf 9 voor de openstellingsperiode 1 oktober 2014 tot en
met 17 november 2014 worden verdeeld door middel van een tender als het
totaal aan aanvragen het subsidieplafond te boven gaan.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Nummer: 3659623
Uitgegeven, 28 augustus 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger
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