De
Erfgoedmonitor
Home > Indicatoren > Subsidie voor restauratie - aantal vaststellingen

Subsidie voor restauratie - aantal vaststellingen
Publicatiedatum: 30 mei 2018
Er zijn in de periode 2006-2012 in totaal 643 restauratiesubsidies vastgesteld.

In bovenstaande grafiek is het totaal aantal vaststellingen van restauratiesubsidies
weergegeven voor de periode 2006-2012.
Eigenaren kunnen een subsidieaanvraag indienen voor één monument, maar ook voor
meerdere monumenten tegelijk of voor een zelfstandig onderdeel van een monument. Er
is geen informatie beschikbaar over het aantal afwijzingen, alleen over het aantal
vaststellingen.

Aantal vaststellingen 2006-2012

In de periode 2006 tot en met 2012 werden in totaal 643 restauratiesubsidies
vastgesteld. Het aantal 'unieke' monumenten waarvoor een subsidie is vastgesteld
varieert per jaar. Het ging in deze 6 jaar om respectievelijk 54, 1, 271, 157, 31, 123 en 6
vaststellingen. De vaststelling in 2007 betreft een monument waarbij een
eigendomswisseling heeft plaatsgevonden. Hierbij ging de subsidie in het kader van de
rrwr2006 in 2007 over op de nieuwe eigenaar. Het jaar 2008 laat een piek zien in het
aantal vaststellingen. Dit wordt verklaard door het feit dat toen het hoogste
subsidieplafond van de totale periode 2006-2012 beschikbaar was, 29% van het totaal
van het voor die jaren beschikbare bedrag.

2010 & 2011 uitzonderingen
Vanaf 2009 werden in tegenstelling tot de jaren 2006, 2007 en 2008 subsidieplafonds
toegekend aan vooraf in de regeling specifiek genoemde monumenten. Hierdoor stonden
de regelingen in dit jaar voor een vast aantal monumenten open voor aanvragen. Een
uitzondering hierop is de restauratieregeling monumenten 2010 en 2011, waarbij
subsidie beschikbaar werd gesteld voor Aangewezen organisaties voor
Monumentenbehoud (AOM) en restauraties met een herbestemmingscomponent. Voor
ieder herbestemmingsproject kon een aanvraag worden gedaan en AOMs mochten zelf
bepalen aan welke monumenten de restauratiegelden werden besteed. Dit is terug te zien
in de stijging van het aantal monumenten in 2011.

Bronnen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - eigen registratie

Mei 2016
Meetfrequentie:
eenmalig

Verantwoording:
Genoemde restauratieregelingen werden tot 2012 uitgevoerd door deRCE. Vanaf
2012 valt de uitvoering onder verantwoordelijkheid van de provincies.
Het gaat hierbij om de volgende regelingen:

Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2006
(Rrwr)
Rrwr 2007
Rrwr 2008
Regeling extra rijkssubsidiëring restauratie monumenten 2009
(Rerrm)
Subsidieregeling restauratie en herbestemming cultureel erfgoed
(Srhce, 2010)
Tijdelijke subsidieregeling restauratie speciale projecten (Tsrsp, 2010)
Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011 (Rm)
Subsidieregeling restauratieprojecten 2012 (Sr)
Bij de Rrwr 2006 werd gebruikgemaakt van de in het Brim te onderscheiden
categorieën met ieder hun eigen subsidieplafond. Dit om een onevenwichtig
beslag op het budget te voorkomen. Bij de bepaling van de categorieverdeling
van de Rrwr 2007 en Rrwr 2008 werd gebruikgemaakt van de
onderzoeksresultaten van restauratieachterstand bij rijksmonumenten. In de
Srhce was bepaald dat subsidie kon worden verleend ten behoeve van
beschermd religieus erfgoed, of industrieel erfgoed met een (gedeeltelijke)
herbestemming tot wonen. Een deel van de Rm was gericht op herbestemming,
waarbij eigenaren van monumenten die een nieuwe functie kregen of waarvan de
functie na leegstand zou worden hersteld, voor subsidie in aanmerking kwamen.
De Rerrm bood een basis voor de subsidiëring van 24 rijksmonumenten die
specifiek zijn genoemd in een amendement van 3 juli 2009 van het Tweede
Kamerlid De Nerée tot Babberich (CDA). Dit naar aanleiding van de Voorjaarsnota
2008. De Tsrsp had tot doel om de restauratie van 10 rijksmonumenten mogelijk
te maken, die om verschillende redenen van speciaal belang zijn en waarvan de
voorbereiding zo ver was dat de restauratie nog in 2010 kon starten. De Rm
betrof een regeling voor aangewezen organisaties voor monumentenbehoud
(AOMs), waarbij subsidieplafonds per organisatie werden gedefinieerd. Deze
organisaties hebben meer dan 20 monumenten in hun bezit en zij mochten bij
deze regeling zelf bepalen aan welke monumenten (een deel van) dit bedrag werd
besteed. De Sr voorzag in een grondslag voor de subsidieverstrekking voor
grootschalige restauratieprojecten van meer dan € 2 miljoen, waarvoor al
meerdere keren een subsidieaanvraag was afgewezen op grond van een
restauratieregeling van het Rijk.
De getoonde aantallen en bedragen voor de jaren 2006 t/m 2012 zijn de
vastgestelde subsidies. Er is geen informatie beschikbaar over het aantal
afwijzingen. Vaststellingen die na mei 2016 hebben plaatsgevonden, zijn niet in
deze indicator verwerkt. Deze zullen in 2017 worden verwerkt in de monitor.
Zie voor meer informatie het onderwerpSubsidie voor restauratie van
rijksmonumenten

