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Onderwerp

Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Provinciale Staten op 17 november 2014 hebben besloten
tot het beschikbaar stellen van budget voor restauratie van monumenten;
Overwegende dat de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant een
aantal kleine aanpassingen behoeft;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder e, wordt ”gemonitoord” vervangen door:
gemonitord.
2. In onderdeel j wordt “en” vervangen door: of.
3. In het tweede lid, onder a, wordt “Verordening ruimte 2012”
vervangen door: Verordening ruimte 2014.
B. In artikel 1.15, eerste en tweede lid, wordt “artikel 1.5, onder a”
vervangen door: artikel 1.5 onder a en c.
C. Artikel 1.16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt “onder a”.
2. Onder vernummering van het tweede tot derde lid wordt een lid
ingevoegd, luidende:
2. Indien de subsidie-aanvrager een lager voorschot vraagt dan
80% van het verleende subsidiebedrag als bedoeld in het eerste
lid, wordt slechts het gevraagde percentage aan voorschot
verstrekt.
D. Artikel 2.7, eerste lid, komt te luiden:
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a. het museum waarvoor subsidie wordt gevraagd, is gevestigd in de
provincie Noord-Brabant;
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E. In artikel 2.13 wordt “artikel 2.12” vervangen door: artikel 2.11.
F. In artikel 3.2 wordt “ex situ” vervangen door: die zich buiten het
archeologische bodemarchief bevinden.
G. In artikel 4.8, eerste lid, wordt “artikel 4.7, onder c” vervangen door:
artikel 4.7, tweede lid.
H. In artikel 4.10 wordt “€117.290” vervangen door: €159.039.
I.

Artikel 6.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a vervalt.
2. De onderdelen b tot en met d worden geletterd a tot en met c.

J.

Artikel 6.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel d, onder 1°, wordt “projectplan”
vervangen door: restauratieplan.
2. In het tweede lid, onderdeel d, onder 2°, vervalt “inclusief
communicatieparagraaf”.

K. In artikel 6.14 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd,
luidende:
e. over de uitvoering van het project verschijnt ten minste een publicatie
in een regionaal beschikbaar medium.
L.

In artikel 6.16 wordt, onder vernummering van het tweede tot derde lid
een lid ingevoegd, luidende:
2. Indien de subsidie-aanvrager minder dan 80% van het verleende
subsidiebedrag als voorschot als bedoeld in het eerste lid vraagt, wordt
slechts het gevraagde percentage aan voorschot verstrekt.

M. In artikel 6A.8 wordt “1 april 2015” vervangen door: 1 november
2015.
N. In artikel 6A.9 wordt “1 april 2015” vervangen door: 1 november
2015.
O. Het opschrift van paragraaf 9 komt te luiden:
§ 9 Restauratie monumenten
P. Artikel 9.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder verlettering van a tot en met c door b tot en met d wordt
een onderdeel ingevoegd, luidende:
a. archeologisch monument: monument als bedoeld in artikel 1,
onder c, van de Monumentenwet 1988;

2/6

2.
3.

In onderdeel c wordt “het onroerend erfgoed” vervangen door:
het roerend of onroerend erfgoed.
Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door
een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. roerende archeologische monumenten: roerende zaken welke
van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis
voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en zijn
gevonden bij het doen van opgravingen.
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Q. In artikel 9.2 wordt, onder verlettering van onderdeel b tot c, een
onderdeel ingevoegd, luidende:
b. roerende archeologische monumenten in Noord-Brabant;
R. Artikel 9.5 komt te luiden:
Artikel 9.5 Subsidiabele activiteiten
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor
projecten gericht op het restaureren van:
a. een rijksmonument in een van de volgende categorieën:
1°. industrieel erfgoed;
2°. kastelen en landhuizen;
3°. militair erfgoed;
4°. religieus erfgoed;
5°. molens.
b. een roerend archeologisch monument.
S. In artikel 9.6 wordt “op grond van deze paragraaf” vervangen door:
ten behoeve van activiteiten als genoemd in artikel 9.5, onder a.
T. Artikel 9.7 komt te luiden:
Artikel 9.7 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 9.5, onderdeel a, onder 1°
tot en met 4°, 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 of vakbekwaam
restauratiebedrijf;
d. de exploitatie van het rijksmonument is niet toereikend voor de
uitvoering van het project;
e. aan het project liggen ten grondslag:
1º. een projectplan of restauratieplan waarin in ieder geval is
opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
genoemd in dit lid;
2º. een positief preadvies van de monumentencommissie als
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Monumentenwet 1988
voor het restauratieplan;
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3º. een onderzoek naar de mogelijkheden van het project als
restauratie opleidingsproject en het betrekken van de Vereniging
Restauratie Opleidingsprojecten bij het project;
4º. een sluitende begroting.
2. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 9.5, onderdeel a, onder 5°,
in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. de molen is gelegen binnen het grondgebied van de provincie
Noord-Brabant;
b. de molen wordt opengesteld voor publiek;
c. in het geval van een complete molen, draait de molen en waar
mogelijk maalt de molen;
d. het project heeft de instemming van de Molenstichting NoordBrabant;
e. voor het project is een positief advies voor een
omgevingsvergunning verleend;
f. aan het project liggen ten grondslag:
1°. een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op
welke wijze voldaan wordt aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een positief preadvies van de monumentencommissie als
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Monumentenwet 1988
voor het restauratieplan;
3°. een bouwhistorische verkenning;
4°. een sluitende begroting.
3. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 9.5, onder b, in
aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het roerend archeologisch monument is ontdekt binnen het
grondgebied van de provincie Noord-Brabant;
b. het project wordt uitgevoerd door een erkend of vakbekwaam
restauratiebedrijf;
c. het roerende archeologische monument is aangetroffen in een
archeologisch monument;
d. het archeologisch monument als bedoeld in het derde lid, onder
c is:
1°. bij toeval ontdekt; en,
2°. opgegraven met een reguliere door een gemeente
gefinancierde opgraving;
e. aan het project liggen ten grondslag:
1°. een restauratieplan waarin in ieder geval is opgenomen op
welke wijze wordt voldaan aan de vereisten genoemd in dit lid;
2°. een sluitende begroting.
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U. Artikel 9.8 komt te luiden:
Artikel 9.8 Subsidiabele kosten

1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de
subsidie komen voor subsidie als bedoeld in artikel 9.5, onderdeel
a, 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.
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2. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de
subsidie komen voor subsidie als bedoeld in artikel 9.5, onder b,
de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen
voor het herstel en de instandhouding van het monument voor
subsidie in aanmerking.
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V. In artikel 9.9 wordt “de tenderperiode van 1 oktober 2014 tot en met
17 november 2014” vervangen door: de periode van 9 maart 2015
tot en met 30 april 2015.
W. Artikel 9.10 komt te luiden:
Artikel 9.10 subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode
genoemd in artikel 9.9 voor subsidies als bedoeld in:
a. artikel 9.5, onderdeel a, onder 1°, vast op €500.000.
b. artikel 9.5, onderdeel a, onder 2°, vast op €1.090.000
c. artikel 9.5, onderdeel a, onder 3°, vast op €500.000.
d. artikel 9.5, onderdeel a, onder 4°, vast op €1.090.000.
e. artikel 9.5, onderdeel a, onder 5°, vast op €770.000.
f. artikel 9.5, onder b, vast op €50.000.
X. Artikel 9.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “artikel 9.5” vervangen door: artikel 9.5,
onder a.
2. Er worden leden toegevoegd, luidende:
5. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 9.5, onder b,
bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum
van €50.000.
6. Onverminderd het maximum, genoemd in het vijfde lid,
wordt indien de subsidieaanvrager minder dan 100% van de
subsidiabele kosten aanvraagt, slechts het gevraagde
percentage aan subsidie verstrekt.
Y. Artikel 9.12 komt te luiden:
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 plaats op basis van de hoogte van de
aangevraagde subsidie, waarbij een lager aangevraagde subsidie
voorgaat op een hogere aangevraagde subsidie.
4. Indien toepassing van het vierde lid ertoe leidt dat
subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt
rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.
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Z. Artikel 9.13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder a, wordt “tien” vervangen door: zes.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid,
onderdeel d door een puntkomma, wordt een onderdeel
toegevoegd, luidende:
e. over de uitvoering van het project verschijnt ten minste een
publicatie in een regionaal beschikbaar medium.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. Onverminderd het eerste lid, wordt het project waarvoor
subsidie is verstrekt op grond van artikel 9.5, onderdeel a, onder
1° tot en met 4°, 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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AA.Artikel 9.14, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a, komen te
luiden:
a. inspectierapport van de Monumentenwacht, indien aanwezig.
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.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Zevende wijzigingsregeling
Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 3 maart 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3789277
Uitgegeven, 5 maart 2015
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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